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ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು 
ಸುಮಾರು ಎರಡೋವರೆ ವಷ್ಷದ ಹಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೆರೀಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಅವರು ನನಗೆ 

ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡರು. ನಾನು ಭಾರತವಾಣಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಜ್ಾನಕೆೋರೀಶ 
ಯರೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನುನು ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡಿದದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿ. ಎಲ್  ಆರ್  ಹೆಗಡೆಯವರ 
ಅಪ್ಕಟಿತ ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ಹಗಳ ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳನುನು ಗಮನಿಸಬಹುದೆರೀ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದರು. 

ನಾನು 1990-92ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶರಸಿಯಲ್ಲಿದಾದೆಗ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಶ್ರೀ ಎಲ್  ಆರ್  
ಹೆಗಡೆಯವರನುನು ಬಸ್  ನಿಲಾದೆಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆದೆ. ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಧೆೈಯ್ಷ ಇರದವನಾಗಿದೆದೆ. ಈಗ 
ಅವರ ಅಪ್ಕಟಿತ ಸಂಗ್ಹವೆರೀ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಕುತೋಹಲ ಹೆಚಾಚಾಯಿತು. ಶ್ರೀಮತಿ ರೆರೀಣುಕಾ 
ಭಟ್  ಅವರ ಮನೆಗೆರೀ ಹೆೋರೀದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರ ಸಂಗ್ಹವನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಅಚಚಾರಿಯಾಯಿತು. 
ಅದಾಗಲೆರೀ ಶ್ರೀ ಎಲ್  ಆರ್  ಹೆಗಡೆಯವರು 83 ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಪ್ಕಟಿಸಿದದೆವರು. ಆದರೋ ಇಷೆ್ಟಲಲಿ 
ಉಳಿದುಕೆೋಂಡಿದದೆವು! 

ಈಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯದೆ ಸಂಗ್ಹಗಳನುನು ಒಂದು ಸರಣಿಯಾಗಿ, ಮುಕ್ತ ಮಾಹತಿಯಾಗಿ 
ಪ್ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನುನು ಕ್್ಯರೀಟಿವ್  ಕಾಮನ್ಸ್  ಹಕ್ಕಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ 
ಮುದಿ್ತ ಪ್ತಿಗಳನುನು ಯಾವುದೆರೀ ಆಸಕ್ತರು ಯಾವ ಅನುಮತಿಯೋ ಇಲಲಿದೆ, ಇದದೆ ಹಾಗೆಯರೀ 
ಮುದಿ್ಸಬಹುದು! 

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆೀಂದ್ರ ಸಕಾಕಾರದ `ಭಾರತವಾಣಿ’ ಯೀಜನೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರದ `ಕಣಜ’ 
ಯೀಜನೆಗೆ, ಇನಾನಾವುದೆೀ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಜಾಲತಾಣಕೆಕೆ ಉಚಿತವಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಗಳನುನಾ 
ನೀಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

ಜಾನಪದ ಸಾಹತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗುವ ಮಾತಿರಲ್, ಇದುದೆದನುನು ಹೆರೀಗಾದರೋ ಮಾಡಿ 
ಉಳಿಸಿಕೆೋಳುಳುವ ಕಾಲ ಈಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ, ನಗರಿರೀಕರಣದ ಪ್ಭಾವದಿಂದ ಭಾಷೆ - 
ಲ್ಪಿ - ಪರಂಪರಾಗತ ಅರಿವು ಎಲಲಿವೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತಿ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದದೆನುನು 
ಉಳಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನುನು ಪ್ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಓದುಗರು 
ಗಮನಿಸಬೆರೀಕ್ದೆ. 

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅಕ್ಷರಜೊೀಡಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ, ಮುಖಪುಟ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಫೆೀಸ್ ಬುಕ್  
ಮಿತ್ರಲೊೀಕಕೆಕೆ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಡಿಜಿಟಲ್  ಜನಪದವು ಪರಂಪರಾಗತ 
ಜನಪದವನುನಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗರುವುದು, ಅದರಲೂಲಿ ಹಲವು ಯುವ ವಯಸಕೆರೆೀ ಈ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ ಜಿೀವನುಮಾಖಿ ಯುವಸಮುದಾಯ 
ವಿಸಾ್ತರವಾಗಲ್ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸುತೆ್ತೀವೆ. 

ಮುಕ್ತಮಾಹಿತಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜೆಜೆ ಇಡುವ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದ ಘೂೀಷವಾಕ್ಯವನುನಾ ಬೆಂಬಲ್ಸುವ 
ಎಲಲಿರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 

- ಬೆೀಳೂರು ಸುದಶಕಾನ ಮತು್ತ ಕೃಷ್ಣನ್  
ಜುಲೆೈ 2019 
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ಸಂಗಾ್ರಹಕರ ಮಾತು

ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಾದ ಡಾ|| ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆಯವರು ಕನನುಡ 
ಜಾನಪದ ಸಾರಸ್ವತಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂತಿ್ಷ ಜರೀವನವನುನು  
ಉತ್ತರ ಕನನುಡದ ನಶಸಿಹೆೋರೀಗುತಿ್ತರುವ ಜಾನಪದ ಸಂಪತ್ತನುನು ಸಂಗ್ಹ, ಉಳಿಸುವ 
ಕಾಯ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡಿದದೆರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಪ್ಕಟಿಸಿದ, 
ತಮ್ಮ ಕೆೋನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆರೀ ಬರೆದ- ‘ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಷದ ನೆನಪುಗಳು’ 
ಗ್ಂಥವನುನು ಓದಿದರೆ ಜಾನಪದ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪೂವ್ಷ ಸಾಧನೆಯ, ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ 
ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿರುವಾಗ ಪ್ಕಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೋ ಅವರೆರೀ ಬರೆದ 
ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪೂಣ್ಷ ಪಿರೀಠಿಕೆಗಳು, ಮುನುನುಡಿಗಳು ಜಾನಪದ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಳವಾದ 
ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಎತಿ್ತ ತೆೋರೀರಿಸುತ್ತವೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಶೆಲಿರೀಷಣೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೋ 
ಶಾಲಿಘನಿರೀಯ. ಉತ್ತರ ಕನನುಡದ ಬುಡಕಟು್ಟ ಜನಾಂಗಗಳ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು 
ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೆೋರೀಧನಾ ಪ್ಬಂಧಗಳು, ಭಾಷಣಗಳು, ಜಾನಪದ ಲೆರೀಖನಗಳು 
ಉಲೆಲಿರೀಖನಿರೀಯ.

ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೆೋತೆಗೆ ಹೆೋರೀಮಿಯರೀಪಥಿ, ಆಯುವೆರೀ್ಷದ, ಹಳಿಳುಯ ಚಿಕ್ತಾಸ್ 
ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಕೋಡ ಅಪಾರ ಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಅನುಭವಗಳನುನು ಪಡೆದುಕೆೋಂಡಿದದೆರು. 
ಸಾವಿರಾರು ರೆೋರೀಗಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭವನುನು ಪಡೆದುಕೆೋಂಡಿದಾದೆರೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ 
ಔಷಧಿಗಳನುನು ಕೆೋಡುತಿ್ತದದೆರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೆೈಖರಿಯನುನು ನೆೋರೀಡಿದಾಗ ಇಂಗಿಲಿರೀಷಿನ 
‘One man army’ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ನಾಲುಕಿ ಮಕಕಿಳು ರೆರೀಣುಕಾ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸುನಂದಾ ಹಾಗು ಸವಿತಾ. ನಾವು 
ಚಿಕಕಿವರಿರುವಾಗ, ‘‘ಯಾಕಪಾಪಾ ಈ ಹಳಿಳುಗರ ಹಾಡು, ಕಥೆ, ಸಾಹತ್ಯಗಳನಾನುದರೋ 
ಸಂಗ್ಹಸುತಾ್ತರೆೋರೀ’’ ಏನೋ ಪ್ಯರೀಜನವಿಲಲಿದ ಉಪಯರೀಗವಿಲಲಿದ ಕೆಲಸವೆಂದೋ, 
ವೆರೀಳ  ೆ ಹರಣವೆಂದೋ ಅನಿನುಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸಂಗ್ಹಸಿದದೆರಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವನಾನುದರೋ ಉಳಿಸಬೆರೀಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೆೋಡಗಿದಾಗ 
ಇದೆಷು್ಟ ಕಷ್ಟತರವಾದ, ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದು ತಿಳಿಯಹತಿ್ತದೆ. Absent minded 
professor ಆದರೋ ಜಾನಪದ ವಿಷಯಗಳನುನು ಸಂಗ್ಹಸುವಾಗ ಹೆರೀಳಿದವರ ಹೆಸರು, 
ಬರೆಸಿಕೆೋಂಡ ದಿನಾಂಕ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ, ಸಂಸಕಿರಣೆಗಳನುನು ಅಚುಚಾಕಟಾ್ಟಗಿ 
ಮಾಡಿದಾದೆರೆ, ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷೆೋ್ಟಂದು ಶ್ಮ ವಹಸದಿದಾದೆರೆ. ಸಂಗ್ಹಸಿದೆದೆಲಲಿವೂ 
ನಶಸಿಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದದೆವೆಂಬ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ದೋರದೃಷಿ್ಟ ಮೆಚುಚಾವಂಥದುದೆ. ಬಹುಶಃ 
ನಿರೋಪಕರಾರೋ ಈಗಿಲಲಿ. ಅವರ ಸಂಗ್ಹಗಳೂ ಅವರ ಜೆೋತೆಯರೀ ಆಧುನಿಕತೆಯ 



ಜರೀವನಶೆೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹೆೋರೀಗಿದೆ. ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರ ಹತಿ್ತರ ಸ್ವಲಪಾವೂ ಸಿಗುವ 
ಆಸೆಯಿಲಲಿ. ಮಾಡಿದ ಸಂಗ್ಹವನುನು ಅವಲೆೋರೀಕ್ಸಿದಾಗ ಜನಪದರ ಮುಗ್ಧ ಮನಸುಸ್, 
ಸ್ವಚ್ಂದ ವಾತಾವರಣ, ಆಗಿನ ಸಾಮಾಜಕ ರಿರೀತಿ-ನಿರೀತಿಗಳ ಕಲಪಾನೆ, ಜರೀವನದ 
ಸರಳತೆ, ಸರಳ-ಸುಲಭ ಚಿಕ್ತಾಸ್ಪದ್ಧತಿ ಎಲಲಿ ತಿಳಿಯ ಹತಿ್ತದೆ.

ತಂದೆಯವರೆರೀ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಂಡಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಳಿಳುಯ ಹಾಡುಗಳನುನು ಕಲ್ತು, ಹೆರೀಳುವ 
ಹವಾ್ಯಸ ಚಿಕಕಿಂದಿನಿಂದೆರೀ ಇತು್ತ. ಧ್ವನಿ ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿತು್ತ; ಸುಶಾ್ವ್ಯವಾಗಿ 
ಹೆರೀಳುತಿ್ತದದೆರು. ಹವ್ಯಕ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮುಂಜಗಳಲ್ಲಿ, 
ಮುಂಜಾನೆ, ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಡುಗಳನುನು ಹೆರೀಳುವ ಪರಿಪಾಠವಿತು್ತ. 
ಹರೀಗಾಗಿ ಅರಿವಿಲಲಿದಂತೆ ಜಾನಪದದತ್ತ ವಾಲ್ದದೆರು. ಮೊದಮೊದಲು ಸಮಯದ 
ಅಭಾವದಿಂದ, ಹೆೋರೀಮಿಯರೀಪಥಿ ಔಷಧಗಳ ಅಭಾ್ಯಸ, ದಿನಾಲೋ ಬರುವ ರೆೋರೀಗಿಗಳ 
ಉಪಚಾರ, ಕಾಲೆರೀಜನ ಕೆಲಸಗಳ ಮೋಲಕ ಹೆಚುಚಾ ಸಮಯ ಸಿಗುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಕೆನರಾ 
ಕಾಲೆರೀಜಂದ ಅಧಾ್ಯಪಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತಿ್ತಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಪೂತಿ್ಷ ಆಯುಷ್ಯವನುನು 
ಜಾನಪದಕಾಕಿಗಿಯರೀ, ಆದರ ಸಂಗ್ಹ, ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕೆಕಿರೀ ಮಿರೀಸಲ್ಟಿ್ಟದದೆರು. ಉತ್ತರ 
ಕನನುಡದ ಬಹುತೆರೀಕ ಎಲಲಿ ಹಳಿಳುಗಳನುನು ತಿರುಗಿ ಸಾಕಷು್ಟ ವೆೈವಿಧ್ಯಪೂಣ್ಷ ಜಾನಪದ 
ಸಾಹತ್ಯವನುನು ಸಂಗ್ಹಸಿದದೆರು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಪ್ಕಟಣೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಈ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಳ ಗೆೆಯನುನು ಕಂಡು ಪ್ಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ತೆೋಡಕನುನು ತಂದು 
ಒಡುಡುವವರೋ ಇದದೆರು. ಗಮನಕೆಕಿ ಬಂದರೋ ಅಷಾ್ಟಗಿ ಹಚಿಚಾಕೆೋಳಳುದೆ ತಮ್ಮ ಕೆೈಯಿಂದ ಖಚು್ಷ 
ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಪ್ಕಟಿಸಿದದೆರು. ಜಾನಪದ ವೆೈದ್ಯಕ್ರೀಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ- 
ಹಳಿಳುಯ ಚಿಕ್ತಾಸ್ಪದ್ಧತಿಗಳನುನು ಅವರಷು್ಟ ಸಂಗ್ಹಸಿ ಪ್ಕಟಿಸಿದವರು ವಿರಳವೆಂದೆರೀ 
ನನನು ಭಾವನೆ. ಆದರೆ, ಕೆೋನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಕಿರಿಸಿ, ವಿಂಗಡಿಸಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೋ ಕೋಡಿ 
ತಯಾರಿಸಿದ ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳು-- ಸುಮಾರು ಮೋವತೆೈದು ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳು. ನಮಗಾರಿಗೋ 
ಅರಿವಿಲಲಿದಂತೆ ಅವೆಲಲಿವೂ ಯಾರದೆೋರೀ ಕೆೈ ಸೆರೀರಿದೆ; ಅವೆಲಲಿ ಅತ್ಯಮೋಲ್ಯವಾಗಿದದೆವು. 
ಎಷು್ಟ ಪ್ಯತಿನುಸಿದರೋ ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಮಾತು-- ಪರಿಷಕಿರಿಸಿ, 
ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಎರಡು-ಮೋರು ಮೋಲಪ್ತಿಗಳು ಇರುತಿ್ತದದೆವು. ಆ 
ಸಂಗ್ಹಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದು, ಆ ಮೋಲಪ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೪-೨೫ 
ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನುನು ಇ-ಪ್ಕಟಣೆಯ ಮೋಲಕ ಜಾನಪದ ಪೆ್ರೀಮಿಗಳಿಗೆ 
ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ಯತನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾವಂತೋ ಈ ಕೆಲಸದ ಆಶೆಯನೆನುರೀ ಬಿಟಿ್ಟದೆದೆವು. ಅನೆರೀಕ ಜಾನಪದ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿದದೆವರ 
ಸಂಪಕ್ಷ ಮಾಡುವ ಪ್ಯತನು ಮಾಡಿದರೋ ಏನೋ ಪ್ಯರೀಜನವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಎಲಲಿರೋ 
ಹೆಗಡೆಯವರ ಬಗೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾತನಾಡುವವರೆರೀ ಹೆೋರತು ಸಹಾಯಕೆಕಿ ಅಥವಾ 
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ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನಕೆಕಿ ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಕೆೋನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದಕುಮಾರರ 
ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಬೆರೀಳೂರು ಸುದಶ್ಷನರ ಬಗೆಗೆ ಹೆರೀಳಿದರು. ನಾನು 
ನಿರಾಸೆಯಿಂದಲೆರೀ ಕೆೋನೆಯ ಪ್ಯತನುವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಫರೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸಹಾಯ 
ಹಾಗೋ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಇಂದು ಅವರ ಜೆೋತೆಯಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಅನೆರೀಕ ಸೆನುರೀಹತರೋ ಕೆೈ ಜೆೋರೀಡಿಸಿದಾದೆರೆ. ತಂದೆಯವರೆರೀ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಂಡಂತೆ ೧೫ 
ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಸಂಗ್ಹದಲ್ಲಿದದೆ ಸ್ವಲಪಾ ಭಾಗವನುನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ಯತನು ಸಾಗಿದೆ. ಇಷು್ಟ 
ಉಳಿದರೋ ನಮೆ್ಮಲಲಿರ ಪ್ಯತನು ಸಾಥ್ಷಕವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯುತೆ್ತರೀನೆ. ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ (ಪ್ತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಅಪ್ತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ) ಎಲಲಿರಿಗೋ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳು.

ಶ್ರೀಮತಿ ರೆೀಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

9535192074 / 8660421309
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ಡಾ|| ಎಲ್ ಆರ್  ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿಗಳು  
ಕನಾಕಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ, ಧಾರವಾಡ

೧ ಮೋಢನಂಬಿಕೆಗಳು (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೨ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೩ ಪುರಾಣ ಜಜ್ಾಸೆ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೪ ಜನಪದ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೫ ಬತ್ತಲೆರೀಶ್ವರ ರಾಮಾಯಣ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೬ ಮಕಕಿಳಲ್ಲಿ ಮೋಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣೆಗೆ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೭ ಪರಮೆರೀಶ್ವರಿಯ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೮ ಗುಮ್ಮನ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೯ ಉತ್ತರ ಕನನುಡ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೧೦ ಹಾಲ್ನ ತೆನೆ (ಜಾನಪದ ತಿ್ಪದಿಗಳು)

೧೧ ಕುಮಾರವಾ್ಯಸನ ಪಾತ್ಸೃಷಿ್ಟ (ಮಹಾಪ್ಭಂಧ)

೮೦ ಗಾಮೊಕಕಿಲ ಕಥೆಗಳು 

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ

೧೨ ತಿಮ್ಮಕಕಿನ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೩ ಕೆಲವು ಲಾವಣಿಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೪ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೫ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೆರಗಿನ ಕಥೆಗಳು  (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ

೧೬ ಹಾಡುಂಟೆರೀ ನನನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ (ತಿ್ಪದಿ ಸಂಕಲನ)

೧೭ ಗುಮಟೆಯ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೮ ಮುಕ್್ ಮತು್ತ ಹೆೋಲೆಯರ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

ಗಾ್ರಮಜಿೀವನ ಕಾರಾಕಾಲಯ ಕುಮಟಾ

೧೯ ಬಾಳ ದಿರೀಪಾವಳಿ (ಕವನ ಸಂಕಲನ)

ವಿವೆೀಕೊೀದಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ

೨೦ ಜೆೈನಭಾರತ ಕಥೆಗಳು 
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ಕನನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತು್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು

೨೧ ಜನಪದ ಸಾಹತ್ಯ (ವಿಮಶ್ಷಕ ಗ್ಂಥ)

೨೨ ಗೆೋಂಡರ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

೨೩ ಮಾಚಯ ಕಥನ ಗಿರೀತಗಳು ಕ.ಸಾ.ಪ., ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೨

೨೪ ಕತೆ ಗಾದೆಗಳು ಕ.ಸಾ.ಪ., ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೪

ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

೨೫ ಕಾವ್ಯ ವಾ್ಯಸಂಗ (ಕಾವ್ಯವಿಮಶೆ್ಷ)

೨೬ ಸುವಿ್ವರೀ ಸುವಿ್ವರೀ ಸುವಾ್ವಲೆ (ಜಾನಪದ ತಿ್ಪದಿಗಳು)

೨೭ ಬೆಳಿಯಮ್ಮನ ಹಾಡುಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೨೮ ಜನಪದ ಜರೀವನ ಮತು್ತ ಕಲೆ (ಲೆರೀಖನಗಳು)

೨೦ ಗಾಂವಠಿ ಚಿಕ್ತೆಸ್ 

೩೦ ಪಾಕರಸಾಯನ (ಅಡಿಗೆ ಗ್ಂಥ)

ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

೩೧ ಕನಾ್ಷಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು 

೩೨ ಕನಾ್ಷಟಕ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು 

೩೩ ಗೆರೀಣುಗುಡಡುದ ಕುಳಳು (ಮಕಕಿಳ ಕಥೆಗಳು)

೩೪ ಉತ್ತರ ಕನನುಡದ ಗೆೋಂಡರು 

೩೫ ಉತ್ತರ ಕನನುಡದ ಸಿದಿದೆಯರು (೨ನೆರೀ ಆವೃತಿ್ತ)

೩೬ ಜನಪದ ಸಾಹತ್ಯ (ಇತರರೆೋಡನೆ ಬರೆದುದು)

೩೭ ಗೆರೀಣುಗಡಡುದ ಕುಳಳು ಮತು್ತ   
 ಇತರ ಕಥೆಗಳು - ೧೯೮೦ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ

೩೮ ಲಂಕಾದಹನ (ಬತ್ತಲೆರೀಶ್ವರ ರಾಮಾಣದ ಭಾಗ)

೩೯ ಅನುಭವ ಚಿಕ್ತೆಸ್ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

೪೦ ಆರೆೋರೀಗ್ಯ ಧಮ್ಷ ಪಾಲನೆ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

೪೧ ದನಗಳ ವೆೈದ್ಯ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

೪೨ ರೋಢಿಯ ಚಿಕ್ತೆಸ್ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)
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ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ

೪೩ ಸುಲಭ ಚಿಕ್ತೆಸ್ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

ಜ್ಾನಸಾಧನ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಹೆಗೆಡೆ, ಕುಮಟಾ/ಸಿದಾ್ದಪುರ

೪೪ ಹಕ್ಕಿ ನರಸಣ್ಣ (ಕಥಾ ಸಂಕಲನ)

೪೫ ಸಿದಿದೆಯರ ಕಥೆಗಳು (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೪೬ ಕರಾವಳಿಯ ಕಥೆಗಳು (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೪೭ ಜನಪದ ಭಾರತದ ಕಥೆಗಳು (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೪೮ ಕುಮರಿ ಮರಾಟಿಗರ ಕಥೆಗಳು (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೪೯ ಜನಪದ ವೆೈದ್ಯ (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೫೦ ಹೆಂಗಸರ ಗಿರೀತಗಳು 

೫೧ ಕುಮಾರವಾ್ಯಸ (ವಿಮಶೆ್ಷ)

೫೨ ಮಂಗಲ ಗಿರೀತಗಳು 

೫೩ ಪೂಜಾ ಗಿರೀತಗಳು 

೫೪ ಒಗಟುಗಳು ಮತು್ತ ಕಥೆಗಳು 

೫೫ ಅಪೂವ್ಷ ಮೃದಂಗ (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೫೬ ಹೆೋರೀಮಿಯರೀಪಥಿ ಚಿಕ್ತೆಸ್ 

ಕದಂಬ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಿಸಿಕಾ

೫೭ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಹೆಂಗಸರ ಮದುವೆ ಹಾಡುಗಳು  

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲ್

೫೮ ಜಾನಪದ ಗಿರಿಜನರ ಕಥೆಗಳು 

ಶ್ರೀ ರಾಜು ಶೆಟ್್ಟ, ಕುಮಟಾ

೫೯ ಆಹಾರ ಉಪಾಹಾರ 

೬೦ ಆರೆೋರೀಗ್ಯವೆರೀ ಭಾಗ್ಯ 

ಜ್ಾನಜೊ್ಯೀತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಿದಾ್ದಪುರ (ಉ.ಕ)

೬೧ ಊರೌಷಧಿಗಳ ಚಿಕ್ತೆಸ್ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ

೬೨ ಪಶುವೆೈದ್ಯ ರತಾನುಕರ 
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ಜ್ಾನಸಾಧನ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಸಿದಾ್ದಪುರ (ಉ.ಕ)
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೬೬ ಗರ್್ಷಣಿ, ಬಾಣಂತಿ ಉಪಚಾರ ಸಂಗಾ್ಹಕ್ ಸೌ. ರೆರೀಣುಕಾ ಭಟ್ಟ

೬೭ ಮಧುರ ಗಿರೀತಗಳು ಸಂಗಾ್ಹಕ್ ಸೌ. ರೆರೀಣುಕಾ ಭಟ್ಟ

ಡಾ. ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ, ಸಿಸಿಕಾ

೬೮ ಡಾ. ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿ ಸೋಚಿ 

೬೯ ಬಿಂಬ ಪ್ತಿಬಿಂಬ  

೭೦ ಗಾದೆ ಕಥೆಗಳು 

೭೧ ಹೆೋನನುಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಕಥೆಗಳು 

೭೨ ಮಾತಿನರಗಿಣಿಯರೀ ನುಡಿದಾವರೀ 

೭೩ ನಾಡ ಮದುದೆ 

೭೪ ಜಾನಪದ ಕ್್ರೀಡೆ 

೭೫ ಆರೆೋರೀಗ್ಯ ದಶ್ಷನ 

೭೬ ಸಣ್ಣ ಕೋಸ ಹೆರೀಳಿದ ಕಥೆಗಳು 

೭೭ ಪಡುವಣದ ಬೆಡಗು (ವಿದಾ್ವಂಸರ ಉಪನಾ್ಯಸಗಳು)

೭೮ ನಾಮಧಾರಿ ಕತೆಗಳು ಡಾ.ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿ   
  ಪ್ಕಾಶನ ಸಮಿತಿ, ಕುಮಟಾ

ಕನನಾಡ ಸಂಘ ಕೆರೈಸ್ತ ಕಾಲೆೀಜು, ಬೆಂಗಳೂರು

೭೯ ಅವರಿವರು ಹೆರೀಳಿದ ಕಥೆಗಳು 

ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆೀಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ, ೨೦೦೨

೮೦ ಲೆೋರೀಕಗಿರೀತ ಮಂಜರಿ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆರೀಂದ್  
  ಉಡುಪಿ, ೨೦೦೨

೮೧ ಸಾಂಪ್ದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳು ಸಂಗಾ್ಹಕ್ ಸೌ.ರೆರೀಣುಕಾ ಭಟ್ಟ

ಕನಾಕಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತು್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

೮೨ ಡಾ|| ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆಯವರ  ಕನಾ್ಷಟಕ ಜಾನಪದ ಮತು್ತ  
 ಕೆರೀತ್ ಕಾಯ್ಷದ ನೆನಪುಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
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ಸಪನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್

೮೩ ಆರೆೋರೀಗ್ಯಕರ  ಚಿಕ್ತೆಸ್ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

೮೪ ಹೆೋರೀಮಿಯರೀಪಥಿ ಔಷಧಿ ಗುಣಧಮ್ಷ      
 ಮತು್ತ ಚಿಕ್ತಾಸ್ಸಾರ

n  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ‘ಹಾಲಕ್ಕಿ ಹೆಂಗಸರ ಮದುವೆಯ ಹಾಡುಗಳು’ ಎಂಬ ಗ್ಂಥಕೆಕಿ 
೧೯೮೮ನೆರೀ ಸಾಲ್ನ ‘ಉತ್ತಮ ಜನಪದ ಗಿರೀತ ಸಂಕಲನ’ ಎಂದು ಮತು್ತ ‘ಜನಪದ 
ಮತು್ತ ಗಿರಿಜನರ ಕಥೆಗಳು’ ಎಂಬ ಗ್ಂಥಕೆಕಿ ಗದ್ಯ ಪ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ೧೯೯೦ನೆರೀ 
ಸಾಲ್ನ ಉತ್ತಮ ಗ್ಂಥವೆಂದೋ ಕನಾ್ಷಟಕ ಜಾನಪದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ದೆೋರೆತಿವೆ.

n  ೧೯೮೬ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಶಸಿ್ತ- ಹೆೋಸಪೆರೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕಿರಿಂದ 
ಪ್ಶಸಿ್ತ ಪ್ಧಾನ.

n  ೨೦೦೧ ನವಂಬರ್ ೧, ಮಾನ್ಯ ಮುಂತಿ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ಶಸಿ್ತ 
ಪ್ಧಾನ.
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ಪಿರೀಠಿಕೆ
“ಅಜುಕಾನ ಜೊೀಗ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ ಕಥನಗಿರೀತದಲ್ಲಿ ಅಜು್ಷನ ಮತು್ತ ಆತ 

ಜಾಲಗುನಿನುಯನುನು ಮಾಡಿ ಕದುದೆಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದ ಹೆಂಗಸು ಸುಭದೆ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದದೆರು. 
ಇವರು ಮಹಾಭಾರತದ ಅಜು್ಷನ ಸುಭದೆ್ ಅಲಲಿ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಜು್ಷನನು ಜೆೋರೀಗಿ ವೆರೀಷ ತೆೋಟು್ಟ ಕಳಿಸಿದ ಹಲವು ಗಿರೀತ ಪಾಠಗಳಿವೆಯಾದರೋ ಇಲ್ಲಿ 
ಹೆಸರುಗಳನುನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೆೋಂದು ಬಹಳ ಜನಪಿ್ಯವಾದ ಜನಪದ ಕಥೆಯ ಪಾಠ.

ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕಕಿಳು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೋ, ಮಹಾಭಾರತ 
ಕಥೆಗೋ ಯಾವುದೆರೀ ಸಂಬಂಧವಿಲಲಿ ಎಂಬುದು ಸಪಾಷ್ಟವೆರೀ ಇದೆ. ಹಂದಿನ ಕಾಲದ ಹಲವು 
ಗಿರೀತಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಯುದ್ಧಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಲು ದಂಡಿನ ಕರೆಯರೀಲೆ ಬರುವದು ಇಲೋಲಿ 
ಇದೆ. ಸಶಕ್ತ ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಪಾ್ಯ ಬರುವಾಗ ಆ ಕಾಲದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 
ಆಯುಧಗಳನುನು ಉಪಯರೀಗಿಸುವುದನುನು ಕಲ್ತಿರುತಿ್ತದದೆರು.

ದಂಡಾಡಲು ಹರಿಯನು ಹೆೋರಡುವ ಮೊದಲು-- ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ, ಬಚಚಾಲ 
ನಿರೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬಣ್ಣನೆ, ಬೆರೀಕಾದ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೆರೀವರ ಪೂಜೆ 
ಮಾಡಿ, ಉಂಡು, ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತದ ಏಳು ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಡಿರು ಚಿನನುದ ಆರತಿಯನುನು ಬೆಳಗಿ 
ಕಳಿಸುವ ಸುಂದರ ಚಿತ್ಣವೂ ಇದೆ.

ಅವರು ಹೆೋರೀದ ಮೆರೀಲೆ ಬಂದ ಅಜು್ಷನ ಜೆೋರೀಗಿಯು ತಾಳ ಹೆೋಡೆದು ಬಂದು ಕೋತನು. 
ಇವನು ಮಾಂತಿ್ಕ ಶಕ್್ತಯುಳಳು ದುಷ್ಟ. ಆರು ಜನರು ಮಡದಿಯರು ‘ಪಡಿಧಾನ್ಯ ಕೆೋಡುವೆ’ 
ಅಂದರೆ, ‘ಕ್ರಿಯ ಸುಭದೆ್ಯರೀ ಪಡಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳುವನು. ಹೆಂಗಳೆಯರು 
ಕೆೈಕೆೈ ಹಡಿದು ನಿಂತಾಗವನು ಮಂಡಲ ಬರೆದು- ‘ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದನು. ಕ್ರಿಯ 
ಸುಭದೆ್ಯ ಅಂದ-ಚೆಂದ ಅಸಾಧಾರಣ. ಆರು ಅಕಕಿಂದಿರು ತಂಗಿಯನುನು ಹಡಿದವರು 
ಅವನು ಎಲಲಿರೋ ಬಿಡಿರೆಂದು ಹೆರೀಳಲು ಬಿಟ್ಟರು.

ಮಾಂತಿ್ಕ ಹರಳನುನು ಒಗೆದು ಅವಳನುನು ಜಾಲಗುನಿನು ರೋಪಕೆಕಿ ಪರಿವತಿ್ಷಸಿದನು. ಈ 
ಮಾಂತಿ್ಕ ನಾಯಿಯಡನೆ ನಡೆದನು. ಹರಿಯನಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯ ತಾರುಕ್ ಆಯಿತು, 
ಕ್ರಿಯಳನುನು ಒಯದೆದೆದೆರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಪಾಷ್ಟ ತಿಳಿಯದಿದದೆರೋ ‘ಏನೆೋರೀ ಅನಾಹುತವಾಯಿತೆಂ’ದು 
ಮರಳುವ ಎತು್ತಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೆಜೆಜೆ ಹೆಜೆಜೆಗೋ ಕಥನ ಕಲೆಯ ಸಪಾಶ್ಷವಿರುವದು ಇಲ್ಲಿ 
ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನುಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಶೆೈಲ್ಯ ಸಾಲುಗಳು ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತವೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ 
‘ಏಳು ಮಂದಿ ಶೆೋರೀಧನೆಗಾಗಿ ಹೆೋರಟರು.’ 

ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ಮೋರು ತಿಂಗಳ ಗರ್್ಷಣಿ ಹರಿಯನ ಹೆಂಡತಿ. ಸುಭದೆ್ ಜೆೋರೀಗಿಗೆ, 
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‘ತನನುವರು ಏಳು ಮಂದಿ ಬಂದರೆ ನಿನನುನುನು ಕೆೋಲುಲಿವರೆಂ’ದು ಬೆದರಿಸುತಾ್ತಳ .ೆ ಬಂದ 
ಅವರನುನು ಜೆೋರೀಗಿ ಹರಳು ಹೆೋಡೆದು ಕಲುಲಿ ಮಾಡಿದ.

ಹರಿಯನ ಗರ್್ಷಣಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಗ ಹುಟಿ್ಟ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಸೋಕಿಲ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗುವೆ’ ಎಂದಿದುದೆ, 
ಶಾಲೆಯ ಹುಡಗರು ಚೆಂಡಿನ ಆಟವನುನು ಗೆದುದೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ‘ರಂಡೆಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಪರೀರ’ 
ಎಂದುದೋ, ಅಪಪಾ ಇಲಲಿದೆ ಹುಟಿ್ಟದವ ಎಂದುದೋ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದೆರೀ. 
ಒಂದು ನೆನುಪು ಆಗಲು ಚಂಡಿಕೆಗೆ ಗಂಟು ಹಾಕ್ದುದು, ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ತಾಯಿ 
ಕೆರೀಳುವದು, ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ಮತು್ತ ಅವನ ತಮ್ಮಂದಿರೋ, ಚಿಕಕಿತಾಯಿಯ (ಜಾಲಗುನಿನು 
ಆದದುದೆ) ಶೆೋರೀಧಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದುದನುನು ಹೆರೀಳಿದುದೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣತವಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೆ ಶೆೋರೀಧ ಪ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ ಅಜಜೆವಿ್ವಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಉಳಿದು, 
ಮುಂದೆ ಅವ ದಂಡೆ ಕಟಿ್ಟ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಿರೀಟಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದುದೆ ಸಮಪ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ 
ಜೆೋರೀಗಿಯ ಪಾ್ಣ ಏಳು ಸಮುದ್ದಾಚೆಯ ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯಲ್ಲಿರುವದನುನು ತಿಳಿದು 
ಚಿಕಕಿತಾಯಿ ಹೆರೀಳುವಳು. ಹುಡುಗ ಹರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮುದ್ದಾಟಿ ಹೆೋರೀಗಿ 
ನವಿಲನುನು ಮಂತಿ್ಸಿದ ಹರಳು ಹೆೋಡೆದು ಮುದೆದೆ ಮಾಡಿದುದೆ, ಕ್ಮೆರೀಣ ಕೆೈಕಾಲು ರುಂಡ 
ಮುರಿದು ಕೆೋಂದಾಗ ಜೆೋರೀಗಿ ಸಾಯುವುದು... ಹಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಶಯ 
ಭಾಗವಾಗಿರುತಿ್ತದುದೆ. ವಿವರ ಹೆಚುಚಾ ಬೆಳೆಸದೆಯರೀ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವದು ಇಲ್ಲಿದೆ. 
ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ನಿರೋಪಣೆಯ ಜಾಣೆ್ಮಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗನು ತನಗೆ ಆಶ್ಯ ನಿರೀಡಿದದೆ ಅಜಜೆಗೆ 
ಜೆೋರೀಗಿಯ ಸಂಪತ್ತನುನು ಕೆೋಟು್ಟ, ಚಿಕ್ಕಿಯಡನೆ ಹೆೋರಟು ಮಂತಿ್ಸಿದ ಹರಳಿನಿಂದ 
ಎಲಲಿರನೋನು ಮನುಷ್ಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ ಮರಳುವದು ಒಳ ಳೆುರೀ ಕಥಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

“ಮಗಳೂ ನಾನೆೀ ಮಗನೂ ನಾನೆೀ” ಕಥನ ಗಿರೀತವು ಗಿ್ರೀಕ್ ರುದ್ ನಾಟಕಗಳ 
ವಸು್ತವಿನ ನೆನಪು ಮಾಡುವ ದುಃಖಾಂತ ಗಿರೀತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಗಿರೀತದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಸವೆರೀಗವಾದ, ಹತಮಿತವಾದ ಕಥನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಂಗಿಯು-- ಅಣ್ಣನು ಧರಿಸಿದದೆ 
ಆಭರಣಗಳನುನು ತನನು ಗಂಡನು ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕರೆಯಲು ಬಂದ 
ಅಣ್ಣನನುನು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೆೋಲುಲಿತಾ್ತಳ .ೆ ಕೆರೀವಲ ಎರಡು ಆಭರಣ. ಉಂಗುರ ಮತು್ತ 
ಬೆಳಿಳುಯ ನೆರೀವಳದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆೋಲೆಯನುನು ಮಾಡುವುದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯುರಿಪಿಡಿರೀಸನ ‘ಮಿರೀಡಿಯಾ’ ರುದ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ-- ಮಿರೀಡಿಯಾಳಿಗೆ ತನನು 
ಗಂಡ ಬೆರೀರೆ ಹೆಂಗಸನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ರುವನೆಂಬ ಕೆೋ್ರೀಧದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ 
ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನನು, ತನಗೆ ಗಂಡನ ಮೆರೀಲೆ ಮತೆ್ತ ಸೆರೀಡುತಿರೀರಿಸಿಕೆೋಳಳುಲು ಮಕಕಿಳನೋನು 
ವಧಿಸುವುದಕೆಕಿ ಒಂದು ರಿರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿರುವಂತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ತಂಗಿ 
ಅಣ್ಣನ ಕೆೋಲೆ ಮಾಡಲು ಬಲವತ್ತರವಾದ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲಲಿ. ‘ನನನು ಗಂಡ ಬಡವ. 
ನಿರೀನು ಧರಿಸಿರುವ ಆಭರಣಗಳನುನು ಕೆೋಡು, ಅವನು ಧರಿಸುವದನುನು ನಾನು ನೆೋರೀಡಬೆರೀಕು’ 
ಎಂದಿದೆದದೆರೆ, ಅಣ್ಣನು ತಾನಾಗಿಯರೀ ಅವನುನು ಕೆೋಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ, ಆಸೆಯ 
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ತೆಕೆಕಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗುವವಳಿಗೆ ಇಂಥ ವಿವೆರೀಕದಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಹರೀಗೆ ಈ ದುರಂತಕೆಕಿ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿಲಲಿದಿದದೆರೋ ಅನಥ್ಷವು ನಡೆಯುವುದು. ಇಲ್ಲಿನ 
ತಂಗಿಯ ವಿಶಷ್ಟ ಪಾತ್ದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನಗಾಗಿ ಈ ಆಭರಣಗಳನುನು ಬಯಸಲ್ಲಲಿ, ಗಂಡನ 
ಪೆ್ರೀಮ ಮತು್ತ ಬಹುಶಃ ಸುಂದರನಾಗಿದದೆ ಅವನ ಆಕಷ್ಷಣೆಗೆ ಆಭರಣಗಳು ಹೆಚುಚಾ 
ಸೆೋಬಗನುನು ನಿರೀಡುತ್ತವೆ, ತನನು ಗಂಡನ ಪ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಾ ಸೆೋಗಸು ತನಗೆ ಲರ್ಸುವುದು 
ಎಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸಿದದೆಳು ಎಂದು ಊಹಸಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ ಗಿರೀತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಅದರ ಆಮಲ್ನಿಂದ ಈ 
ಹೆರೀಯ ಕೃತ್ಯವನುನು ಮಾಡಿದದೆಳೆಂದು ಚಿತ್ಣ ಇದಿದೆರಬಹುದಾದರೋ ನಿರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೆರೀ ಸೋಚನೆ ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ; ದುರಂತನಾಯಕ್ಯೋ ಅವಳಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ದುಃಖದ, ದುರಂತದ ತಿರೀವ್ತೆಯು ಹೆಚುಚಾವುದು ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ತಂದೆ-
ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೋ ಕುರುಡಾಗಿದದೆರೆಂದು ಪಾ್ರಂಭವಾಗುವುದು. ಕೆೋನೆಯಲೋಲಿ ಸಹ 
ಹೃದಯಸಪಾಶ್ಷಯಾಗುವಂತೆ ಮುಕಾ್ತಯವು ಬರುವುದಕೆಕಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ನಿರೋಪಣೆಯು 
ಕಲೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಮೆರೀಲೆ್ಮಯನುನು ತರುತ್ತದೆ.

ಗಂಡನಿಗೆ ತನನು ಪೆ್ರೀಮವನುನು ತೆೋರೀರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅನಾ್ಯಯದ ಫಲದ ಕುರಿತು 
ಅವಳ ಕುರುಡತನವನುನು ಕಥಾನಕವು ಸೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಗಂಡನು ಭಾವನ ಮತು್ತ 
ಇಬ್ಬರ ಹೆಣ ಸುಡಲು ಗುಡಸಲ್ಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹಚುಚಾವ ರೌದ್ ಸೆರೀಡಿನ ಚಿತ್ಣದಿಂದ ಕಥಾನಕಕೆಕಿ 
ವಿಶೆರೀಷ ಶಕ್್ತ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಅತೆ್ತಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದಾಗ, ಅತೆ್ತಯು ತನನು ಮಗ-ಮಗಳು ಬರಲೆಲಲಿವೆಂದು 
ತಿಳಿಯದ ಸನಿನುವೆರೀಶವು, ಅಳಿಯ ಅತೆ್ತ-ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ಹೆರೀಳುವ ರಿರೀತಿ ತುಂಬ 
ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ‘ನನಗೆ ತಾಯಿಯಿಲಲಿ. ನಿರೀವೆರೀ ನನನು ತಾಯಿ-ತಂದೆ... ನಾನೆರೀ ನಿಮ್ಮ 
ಮಗ-ಮಗಳು, ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ ನಾನೆರೀ’ ಎನುನುವ ನಾಟಕ್ರೀಯ ಮುಕಾ್ತಯವು ಒಳ ಳೆುರೀ 
ಧಾರಾವಾಹಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನುನು ತೆೋರೀರಿಸುತ್ತದೆ. ‘ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಾನೆರೀ... ನಿಮ್ಮನುನು 
ಸಲುಹುವವ ನಾನೆರೀ’ ಎಂದು ಅಳಿಯ ಹೆರೀಳುವ ಹಾಗೋ ಅತೆ್ತ-ಮಾವ ಇವರ ಮಾತುಗಳು 
ಒಳ ಳೆುರೀ ಸಮಂಜಸವಾದವುಗಳು. ಕುರುಡರಾದುದರಿಂದ ‘ನಿರೀವು ಯಾರು?’ ಎಂದು ಅವರು 
ಅಳಿಯನನೆನುರೀ ಕೆರೀಳುತಾ್ತರೆ. ಇದು ತಿರೀರ ವಿರಳ. ‘ತಾಯಿ-ತಂದೆರೀ, ನಾನೆರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಗ’ 
ಎಂದನು ಅಳಿಯ. ಅಳಿಯ-ಮಗಳ ಮನೆ ತಿಂಗಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು, ಅವರ ಮನೆ 
ದೋರದಲ್ಲಿತು್ತ ಎಂದು ಸೋಚಿಸುತ್ತದೆ.

“ಘಾತಕ ಅಣ್ಣ” ಪ್ಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಪಾಠಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೋ 
ಪವಾಡದಿಂದ ಹಾವು ಕಚಿಚಾ ಮಡಿದ ಅಣ್ಣನ ಜರೀವವನುನು ಬದುಕ್ಸುವುದಿದೆ. ಈ ಬದುಕ್ಸಿದುದೆ 
ಬುದಿ್ಧವಂತ ಎತು್ತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯಗಳುಂಟು.
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ಎತು್ತಗಳ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದಿತು್ತ ಹಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬುದಿ್ಧವಂತ 
ಎತು್ತ ಕುದುರೆ ಸಾಲೆಯಲ್ಲಿತು್ತ. ಅದನೆನುರೀರಿಕೆೋಂಡು ಬೆರೀಕಾದ ವೆರೀಷಭೋಷಣ ತೆೋಟು್ಟ 
ತಂಗಿಯನುನು ಹಬ್ಬಕೆಕಿ ಕರೆಯಲು ಹೆೋರೀದ ಅಣ್ಣನನುನು ತಂಗಿಯು ಮಾತಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತಿನ ಸರಣಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೆಟಿ್ಟ(ಕಟಿ್ಟದ) ಹೋ ದಂಡೆ ಮಾಡಿದ ತಂಗಿಯು-
- ತೌರಮನೆಗೆ ಹೆೋರಡಲು ಬೆರೀಕಾದ ರೆರೀಶೆ್ಮ ಪಟೆ್ಟ ಉಟು್ಟ, ಬೆರೀಕಾದ ಚಿನನು ಧರಿಸಿ 
ಸಿದ್ಧಳಾದಳು. ತಂಗಿಯನುನು ಮುಂದೆ ಕುಳಿಳುಸಿಕೆೋಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಡವಿಯ ದಾರಿಯನುನು ಹಡಿದ. 
ಅದು ಸಮಿರೀಪದ ದಾರಿ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಸಲು ನೆೋರೀಡಿದನು. ತಂಗಿಯ ಆಭರಣಗಳ 
ಆಸೆಯಿಂದ ತಂಗಿಯನುನು ಕೆೋಲಲುಲಿ ಚೋರಿಯನುನು ತೆಗೆದ ಅಣ್ಣ ಅವಳ ಕೆೈಯನುನು, ಕಣ್ಣನುನು 
ಕಟಿ್ಟ ಕಲಲಿನುನು ಮರಿಸಿದುದು ಯಾಕೆ? ಕಲಲಿನೆನುತಿ್ತ ತಂಗಿಯನುನು ಕೆೋಲಲಿಲು ಬಯಸಿದದೆರೆ ಚೋರಿ 
ತೆಗೆದುದು ಯಾಕೆ? ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ‘ಹುಳ’ ಅಂದರೆ ನಾಗರಹಾವು, ಸಪ್ಷ 
ಎನನುಲು ಹಳಿಳುಗರು ಬಳಸುವ ಶಬದೆ. ಸಪ್ಷ ಕಚಿಚಾದದೆನುನು ‘ಹುಳ ಮುಚಿಚಾತು’ ಎನುನುವ ರೋಢಿ.

‘ಹುಳ ಮುಟಿ್ಟದದೆಕೆಕಿ ಮದುದೆ ಹೆರೀಳು’ ಎಂದ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ‘ಕಣು್ಣ, ಕೆೈ ಬಿಚುಚಾ’ ಎಂದು ತಂಗಿ 
ಹೆರೀಳಿದರೋ ಅಣ್ಣನು ಅವಳ ಕಣು್ಣ, ಕೆೈ ಬಿಡಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅವನ ದುಷ್ಟ ಆಸೆಯ ಕಾರಣ ಅವಳು 
ಅವನಿಗೆ ಮದದೆನುನು ಹೆರೀಳಲೆರೀ ಇಲಲಿ, ಬುದಿ್ಧವಂತ ಎತು್ತ ಅದೆರೀ ಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯನುನು ತೌರಿಗೆ 
ಕರೆತಂದಿತು; ತಾಯಿಗೆ ಕಣು್ಣ-ಕೆೈ ಬಿಡಿಸಲು ಮಗಳು ಹೆರೀಳಿದಳು. ತಾಯಿಯು ದುಃಖದಿಂದ 
ಹೆೋರಳಾಡಿದದೆನುನು ನೆೋರೀಡಿದ ಎತು್ತ ಓಡಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಮದದೆನುನು ತಂದು ಅಣ್ಣನನುನು ಬದುಕ್ಸಿತು. 
ಇಲ್ಲಿ ಇನೋನು ವಿವರ ಬೆರೀಕಾಗಿತು್ತ. ಮೋಲ ಗಿರೀತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗುಸಿ ಮತು್ತ ಹಾವಿನ ಹೆೋರೀರಾಟದ 
ಬಣ್ಣನೆಯಿತು್ತ. ಏನೆೋರೀ ಮುಂಗುಸಿಯು ಸಪ್ಷದ ವಿಷ ಪರಿಹಾರದ ಬೆರೀರನುನು ಕ್ತು್ತದನುನು 
ನೆೋರೀಡಿ ಎತು್ತ ಅದನುನು ತಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ ಬದುಕ್ಸಿದದೆರಬಹುದೆರೀನೆೋರೀ.

ಹರೀಗೆ ಒಂದು ನಿರೋಪಣೆಯ ಕೆೋರತೆ ಇದದೆರೋ, ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನುನು ತಂದು 
ಕಥನವನುನು ಮುಗಿಸಿದ ಜಾಣೆ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗಂಡನಿಗೆ ತನನು ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದದೆ ದೆೋ್ರೀಹವನುನು 
ತಿಳಿಸಲ್ಲಲಿ ಅವಳು.

ಉತ್ತರ ಕನನುಡದಲ್ಲಿ (ಬೆರೀರೆಡೆ ಸಹಾ) ಕಾತ್ ಪರಂಪರೆಯುಳಳು ದಿರೀವರ (ನಾಮಧಾರಿ 
ಎಂದು ಪ್ಸಿದಿ್ಧ ಪಡೆದ), ಹಳ ರೆೀ ವೆೈಕರ ಸೆೈನ್ಯ ಸಾಹಸದ ಇನೆೋನುಂದು ಕಥನಗಿರೀತ-- 
“ನನಗೆೀ ಕುದ್್ರಗೆೀ ವಂದೆೀ ಸೊಡೆಲಿ”. ‘ಸೆೋಡೆಲಿ’-- ಸುಡಲು ಒಯು್ಯವ ಸಥಿಳ ಸ್ಮಶಾನ.

‘ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರೆಯ ಕತೆ ಲಾಯಕದೆ’ ಎಂದ ನಿರೋಪಕ್ ಸೌ. ಮಾಸಿ್ತ ರಾಮ 
ನಾಯಕಿ, ನನಗೆ ಮೊದಲೆರೀ ಹೆರೀಳಿದದೆ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾದ ಗಿರೀತ ಇದು, ಸಂದೆರೀಹವಿಲಲಿ. ಹಾಲಪಪಾ 
ದೆೋರೆ ದಿರೀವರವನು ಎಂದು ಗಿರೀತದಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿರೀಖ ಬಂದಿಲಲಿ. ಹರೀಗಿದದೆರೋ ವಿರೀರಪುತ್ರನುನು 
ಪಡೆದಿದದೆ ಹಾಲಪಪಾ ದಿರೀವರವನೆರೀ ಇದಿದೆರಬಹುದು. ಮೋವರು ಮಕಕಿಳ ತಂದೆ ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರೆ 
ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಕಾತ್ ಪರಂಪರೆಯ ವಿದೆ್ಯ ಕಲ್ಸಲು ತನನು ಮುಪಿಪಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾನಭಾಗರಿಗೆ 
ಅಪಪಾಣೆ ಮಾಡಿದನು.
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ಶಾನಭಾಗರು ವಿದೆ್ಯ ಕಲ್ಸಿದ ಮೆರೀಲೆ, ಅಡವಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಗರಡಿ ಕಂಬ ತರಿಸಲು ಹೆರೀಳಿದ 
ಮೆರೀಲೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಲು ಮೆರೀಲೆ ಮಾಡಿ ಗರಡಿ ಸಾಧಕ ಸಹ ಕಲ್ಸಿದ ವಿವರವು 
ಲಕ್ಷಿಸತಕಕಿದಾದೆಗಿದೆ.

ದಂಡಿನ ಕರೆ ಬಂತು-- ಮೋವರು ಯುದ್ಧಕೆಕಿ ಹೆೋರಟು ಕುದುರೆಯರೀರಿ ಹೆೋರೀಗಿ, 
ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಚಮತಾಕಿರಿಕ ಬಣ್ಣನೆ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೋ ಹಾರುವರ 
ದಂಡನುನು ಹಾರಾಡಿ ಕಡಿದ ಉಲೆಲಿರೀಖವಿದೆ. ತುರುಕರ ದಂಡನುನು ತುದಿಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಡಿದ, 
ಮೊಗಲರ ಮುಡುಗಿದ ದಂಡಾಳುಗಳ ಸೆೈನ್ಯವನುನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕುದುರೆಯ ಮೆರೀಲೆಯರೀ 
ತಿರುಗಿದವನನುನು ಕಳಳುರು ಮುಂದೆ, ಹಂದೆ ನಿಂತು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೆೋಂದರು. ಮಹಾವಿರೀರನು- 
‘ಅಡಗಿ ತನನುನುನು ಹೆರೀಡಿಗಳಂತೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೆೋಲುಲಿವವರು ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾದರಿ’ 
ಎಂದು ಹರೀಯಾಳಿಸಿ, ಕುದುರೆಯ ಕೆೋರಳಿಗೆ- ‘ತನಗೋ, ತನನು ಕುದುರೆಗೋ ಒಂದೆರೀ ಸುಡು 
ಜಾಗ’ ಎಂದು ಬರೆದದದೆನುನು ಕಟಿ್ಟ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೋ, ‘ವಿಜಯದ ಆರತಿ ತನಿನು’ ಎಂದು 
ಹೆರೀಳಿದ ವಿರೀರನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಧಿರೀರ ಸೆೈನಿಕನೆರೀ. ಹತಮಿತವಾಗಿ, ಸರಳ ಸುಂದರವಾಗಿ 
ನಿರೋಪಿಸಿದ ಈ ವಿರೀರಶ್ರೀ ಗಾಥೆಯು ಮೆಚುಚಾವಂತಹದು.

“ಅತೆ್ತ ನಾಗಮಮಾ ಸೊಸೆ ಹೊನನಾಮಮಾ” ಕಥನ ಗಿರೀತವು ಪಾ್ರಂಭ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 
ನಿರೋಪಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಸತಿಯನುನು ಕೆೋಂದ ಪತಿ, ರಣಹದಿದೆನ 
ವೆರೀಷದಿಂದ ಅರಳಿಯ ಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತ ಎಂಬಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉತ್ತಮವೆರೀ ಆಗಿದೆ. 
ಮುಂದೆ ಕೆೋಲ್ಲಿಸಲಪಾಟ್ಟ ಹೆೋನನುಮ್ಮನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲವಾಗಿ ಯಾರ ಕೆೈಗೋ 
ಸಿಗದೆಯರೀ ಕೆೋಂದ ಗಂಡನ ಕೆೈಗೆ ಹೋವು ಸಿಕಕಿ ಬಣ್ಣನೆಯು ಹಲವು ಗಿರೀತಗಳಲ್ಲಿಯೋ 
ಇರುವುದು. ಅಲಲಿದೆ, ಈ ಅಸಹಜವಾದ ನಿರೋಪಣೆಯಿಂದ ಕಥನಗಿರೀತದ ಮೆರೀಲೆ್ಮ ಕುಗಿಗೆದೆ 
ಎಂದೆರೀ ನನನು ಅರ್ಪಾ್ಯ.

ನಾಗಮ್ಮನ ಮಗನು ದಂಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ, ‘ಸೆೋಸೆಯನುನು ನಿರೀರಿಗಾಗಲ್, 
ಬೆಂಕ್ಗಾಗಲ್ ಹೆೋರಗೆ ಕಳಿಸಬೆರೀಡ’ ಎಂದು ತಾಯಿಗೆ ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಗಿದದೆನು. ನಾಗಮ್ಮನು 
ಬಳೆಗಾರ ಬಂದಾಗ. ‘ಅವನಿಂದ ಬಳ  ೆ ತೆೋಡಿಸಿಕೆೋರೀ’ ಎಂದು ಅತೆ್ತ ಹೆರೀಳಿದ ಮೆರೀಲೆ 
ಹೆೋನನುಮ್ಮ ಬಳ  ೆತೆೋಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿದುದೆ-- ಗಂಡನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಪನುದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದುದೆ.... 
ಇದೆಲಲಿ ಚೆನಾನುಗಿಯರೀ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆೋನನುಮ್ಮ ಅತೆ್ತಯ ಮಾತನುನು 
ಪಾಲ್ಸಿದಳು. ಅವಳ ತಪೆಪಾರೀನೋ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ತಾಯಿ 
ಹೆರೀಳಿದ ಮೆರೀಲೆ ಮಡದಿ ಆರತಿ ತಂದುದು, ನಿರೀರು ತಂದುದು ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣನೆಯರೀ 
ಆಗಿದೆ. ಸಂಶಯ ಪಿಶಾಚಿಯ ತೆಕೆಕಿಯಲ್ಲಿದದೆ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ತಾಳ ್ೆಮಯರೀ 
ಬರಲ್ಲಲಿ. ಇದು ಸಹಜವಾದ ಮಾನುಷಿರೀ ದೌಬ್ಷಲ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಘೋರೀರ 
ಶಕೆ ಮಾಡಿದುದು ಸಹಜವಾಗಿಯರೀ ರೋಪಿತವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೋ ಹೆೋನನುಮ್ಮನು 
ಔದಾಯ್ಷದಿಂದ ಗಂಡನನುನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಬಣ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯನಾ್ಯಯವನುನು ಸರಿಯಾಗಿ 
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ಪಾಲ್ಸಲ್ಲಲಿವೆಂದೆರೀ ತೆೋರೀರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿತ್ರೀಯ ಪ್ತಿಭಟನೆಯ ಅಂಶವೆರೀ ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ. 
ಅದನುನು ತೆೋರೀರಿಸಿದದೆರೆ ಗಿರೀತದ ಸತ್ವವು ಹರಿದಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಬಂದ ಅವಳ ಏಳು ಜನ 
ಅಣ್ಣಂದಿರೋ ಭಾವನ ಘೋರೀರ ಅಪರಾಧವನುನು ಮಾತಿನಿಂದಲಾದರೋ ಪ್ತಿಭಟಿಸದಿದುದೆದು 
ಗಿರೀತ ನಿರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿನ ಇನೋನುಂದು ದೆೋರೀಷವಾಗಿದೆ.

“ಕೆಂಚಮಮಾ” ಕಥನಗಿರೀತವು ಪ್ಖಾ್ಯತಳಾದ, ಶೆ್ರೀಷ್ಠ ನಿರೋಪಕ್-- ಬಿಳಿಯಮ್ಮ ಪುಟು್ಟ 
ನಾಯಕಿ ಹೆೋಸಾಕುಳಿ ಇವರು ಹೆರೀಳಿದುದೆ. ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಹರಕೆ ‘ಮಗ ಹುಟಿ್ಟದರೆ ಗಾರಹೆೋಳೆಗೆ 
ತಾನು ಬಲ್ಯಾಗುವೆ’ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕನನುಡದ ವಿರೀರ ರಮಣಿಯರ, ವಿರೀರರ ಬಲ್ದಾನದ 
ಗಾಥೆಗೆ ಇನೆೋನುಂದು ಜೆೋರೀಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಕೆಂಚು’ ಎಂದರೆ- ಮರದ ನಡುವಿನ ಗಟಿ್ಟಯಾದ 
ತಿರುಳು, ಅಂಧ ಮನಸಿಸ್ನ ದೃಢತೆಯ ಸಂಕೆರೀವೂ ‘ಕೆಂಚಮ್ಮ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.

ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಹರಕೆಯನುನು ತಿರೀರಿಸಲು ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದುದೆ ಮುಳುಗಿ 
ಬಲ್ಯಾಗಿದಿದೆರಬೆರೀಕು, ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಇಂಥ ಕೆಚಿಚಾನ ವಿರೀರರಿಗೆ ವಿರೀರರಮಣಿಯರಿಗೆ 
ದೆರೀವತ್ತ್ವವನುನು ಕಲ್ಪಾಸಿ, ಪವಾಡ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆೋನೆಯನುನು ಬಣಿ್ಣಸುವ ಚಟವೆರೀ ಹಲವು 
ಗಿರೀತ–ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಚಮ್ಮನಿಗೆ ಗಂಡಾಗಲ್, ಹೆಣಾ್ಣಗಲ್ ಹುಟು್ಟವ ಬಸಿರೆರೀ ಆಗಿದಿದೆರಲ್ಲಲಿ. ಅದನುನು 
ನಿರೋಪಕ್ಯು-- ‘ಮುಟ್ಟಳ ಕೆಂಚಮ್ಮ’ ಎಂಬ ಪಾ್ರಂಭದ ನುಡಿಯಲೆಲಿರೀ ಸೋಚಿಸಿದದೆಳು. 
ಮುಟಾ್ಟಗಿದದೆವಳು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳೂ ಮುಟಾ್ಟಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದದೆಳು. ಕೆಂಚಮ್ಮ ಅವಳು 
ಮುಟಾ್ಟಗಿ ಮಿರೀಯಲು ಹರಿವ ನದಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಳುಗಿ ಮಿಂದಳು. ಹರೀಗೆ ಶುದ್ಧಳಾಗಿ 
ಕನೆನುಯರಿಗೆ ಕೆೈಮುಗಿದು ಹರಕೆಯನುನು ಹೆರೀಳಿಕೆೋಂಡಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆನುಯರು ನದಿರೀ 
ದೆರೀವತೆಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧಾ್ಯಹನುದ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವಸೆಯು ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ತಿಫಲ್ಸಿದಾಗ 
ನದಿರೀ ದೆರೀವತೆಗಳು ಮಿಂದರು’ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿ ನುಡಿಯುತಾ್ತರೆ. ಅಂಥ ಏಳು ಮಂದಿ 
ಜಲದೆರೀವತೆಗಳಿಗೆ ಪಾ್ಥ್ಷನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ‘ಬಂಜೆ ಎಂಬುದನುನು ತಪಿಪಾಸಲು ತನಗೆ ಸಂತತಿ 
ಕರುಣಿಸಿದರೆ ಗಾರ ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದುದೆ ಬಲ್ಯಾಗುವೆ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಹರಕೆಯನುನು 
ಹೆೋತ್ತಳು ಕೆಂಚಮ್ಮ.

ಕೆಂಚಮ್ಮ ಮುಟಾ್ಟಗೆೋಂದು ತಿಂಗಳಾ, ಮುಟಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮುಟಾ್ಟಗದೆ ಒಂದು 
ತಿಂಗಳು... ಹರೀಗೆಲಲಿ ತಿದಿದೆಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು. ಯಾಕಂದರೆ, ಗರ್್ಷಣಿಯಾದಾಗ ಮುಟಾ್ಟಗುವದೆರೀ 
ಇಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸುರಿಯ ಬಯಕೆಯ, ಸಿರೀಮಂತದ ಯಾವುದೆರೀ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡದೆ ಒಂಬತು್ತ 
ತಿಂಗಳಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನುನು ಹಡೆದಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದುದೆ ವಿಶೆರೀಷ. ಚಿನನುದುಂಗುರದಿಂದ 
ಬಾಣಂತಿಯ ಬೆನುನು ತಿಕ್ಕಿದುದೆ, ಎಣೆ್ಣ ತಿಕ್ಕಿದದೆರಿಂದ, ಸಿರೀಗೆ ಹುಡಿಯಿಂದ ಮಿರೀಯಿಸಿದ ಸಣ್ಣ 
ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಂಚಮ್ಮನು ಹೆೋಳೆಗೆ ಬಿರೀಳಲು ಹೆೋರಟಾಗ ಕತಿ್ತ ಹಡಿದವರು, ಕೆೋರೀವಿ 
ಹಡಿದವರು ತಡೆಯಲು ಬಂದರು. ಆಕೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹೆೋಳೆಗೆ ಮಿರೀಯಲು ಹೆೋರೀಗಿ ತಾಯಿ 
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ಬಳಗಕೋಕಿ, ತಂದೆಯ ಬಳಗಕೋಕಿ, ಗಂಡನ ಬಳಗಕೋಕಿ (ಮೋರು) ಓಲೆ ಬರೆದ ಕೆಂಚಮ್ಮ 
ಓದು-ಬರೆಹ ಬಲಲಿವಳು. ತಂದೆಯು ತಾಯಿಯಡನೆ, ‘ಒಂದೆರೀ ಮಗಳನುನು ಹೆೋಳೆಗೆ ಆಹುತಿ 
ಕೆೋಡುವ’ ಎಂದು ದುಃಖಿಸಿ ಹೆರೀಳುವುದಿದೆ. ಗಂಡನು ಬಂದು ಕೋತಾಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯೋ 
ಚಿಕಕಿದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

‘ಕಂದಯ್ಯನ ಗೆೋಡವೆ ಇಲಲಿ; ಹೋಗಳ ಗೋಡವೆ ಇಲಲಿ; ತಂದೆಯ, ತಾಯಿಯ, ಅಣ್ಣನ, 
ತಮ್ಮನ ಯಾರ ಗೆೋಡವೆಯೋ ಇಲಲಿ’ ಎಂಬ ಆಕೆಯ ನುಡಿಯು ಕೆಂಚಮ್ಮನ ದೃಢ 
ಮನಸಸ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ನಿರೋಪಿಸಿದೆ. ಕೆಂಚಮ್ಮನು, ‘ಗಂಡನಿಗೆ ತನನು ತಂಗಿಯನುನು ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿ ಕೆೋಡಿ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಲು ಮರೆಯಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋಳೆಗೆ ಬಿರೀಳಲು ಬಂದಾಗ ಹಣು್ಣ, ಹೋಗಳ 
ರಾಶಯನೆನುರೀ ಬಳಗದವರು ತಂದರು, ಹೆೋಳೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಾರಿದಿದೆರಬೆರೀಕು. ಆ ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೆೋರೀಗಿವೆ.

ಮಗನನುನು ಸಲಹಕೆೋಳಳುಲು ತಂಗಿಯನುನು ಗಂಡನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಹೆರೀಳಿ 
ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ‘ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದಿಂದ ದಂಡಿಗೆ (ಪಲಲಿಕ್ಕಿ) ಬಂದು, ಕೆಂಚಮ್ಮ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋತುಕೆೋಂಡು ಸ್ವಗ್ಷಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದಳು’ ಎಂದು, ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಪಾ್ಣದ 
ಆಹುತಿ ನಿರೀಡಿದದೆ ಕೆಂಚಮ್ಮನಿಗೆ ಸೌ.ಕುಮಾಯ್ಷದಿಂದ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕಕೆಕಿ ಸೆರೀರಿಸಲು 
ನಾಟಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಪಲಲಿಕ್ಕಿಯನುನು ಕಳಿಸಿದ ಬಣ್ಣನೆಯಿದೆ. ಕನನುಡದ ವಿರೀರರು ಕಟಾ್ಟಯದ 
ಭಾಷೆಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿರೀರಮರಣವನುನು ಪಡೆದುದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಈ 
ಬಲ್ದಾನದ ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯವನುನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಲೆೋರೀಪದೆೋರೀಷಗಳಿದದೆರೋ ಈ 
ಕಥನ ಗಿರೀತ ಉತ್ತಮ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೋಪಿತವಾಗಿದೆ.

“ಅತೆ್ತ ಗೌರಮಮಾ, ಸೊಸೆ ಹೊನನಾಮಮಾ” ಕಥನ ಗಿರೀತವು ಅಧ್ಷ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೆ್ರೀಷ್ಠತೆಯನುನು 
ಮೆರೆದುದು ಮುಂದೆ ನಿರೋಪಕ್ಯು ಸುಖಾಂತವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ ಚಾಪಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ 
ಗಂಡನಿಂದ ಕೆೋಲಲಿಲಪಾಟ್ಟ, ಅಣ್ಣಂದಿರಿಂದ ಸುಡಲಪಾಟ್ಟವಳನುನು ತಾವರೆ ಹೋ ಮಾಡಿ ಗಿರೀತದ 
ಹರಿಮೆಯರೀ ಕುಗುಗೆವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೋ ಸಹ ಅರಸು, ದಂಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಲು ಹೆೋರಟು – 
‘ಸೆೋಸೆಯನುನು ನಿರೀರಿಗೆ ಕಳಿಸಬೆರೀಡ, ಬೆಂಕ್ಗೆ ಕಳಿಸಬೆರೀಡ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿಹೆೋರೀದ.

ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರೋ ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹೆೋರಟ 
ಗಂಡನು ಸುಂದರಿಯಾದ ತನನು ಹೆಂಡತಿಯು ಮನೆಯ ಹೆೋರಗೆ ಹೆೋರೀದರೆ, ಹೆೋಸಲು 
ದಾಟಿದರೆ, ಕಾಮುಕ ಗಂಡಸರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಬಿದುದೆ, ಶರೀಲಭ್ಷ್ಟಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೆರೀಹ 
ಪಡುವಂಥವನು ಮತು್ತ ತನನು ಅಪಪಾಣೆ ಮಿರೀರಿ ನಿರೀರಿಗೆ ಅವಳು ಹೆೋರೀದಾಗ ಕೋ್ರತನದಿಂದ 
ಅವಳನುನು ಬೆರೀರೆ ಯಾವ ತಪುಪಾ ಕಾಣದಿದದೆರೋ ಕೆೋಲುಲಿವಂಥ ನರಾಧಮನಾಗಿದಾದೆನೆ. ಆತ 
‘ದಂಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವೆ’ ಎಂದುದು ತನನು ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಷೆ್ಠಯನುನು ಪರಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಮಾತ್ ಎಂದು ಈ ಗಿರೀತದಲ್ಲಿ ತೆೋರೀರುತ್ತದೆ.
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ಅವನು ಸುಂದರನಾಗಿ ಸಿರಿವಂತನಾಗಿದದೆ ಎಂಬುದು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆಳಿಳುಯ ಕೆೋಡ, 
ಚಿನನುದ ಕೆೋಡ ತಕೆೋಕಿಂಡು ನಿರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀದಳೆಂಬುದರಿಂದ ಸೋಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಗಂಡನು ಆಗ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದಿದದೆನುನು ತಿಳಿದ ಹೆೋನನುಮ್ಮ ಅವನ ಕೋ್ರ ಶಕೆಗೆ ಹೆದರಿದುದೆ, 
ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರನುನು ಬಿಟ್ಟಳು ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೋಚಿತವಾಗಿದೆ. ತಿರುಗಿ ಬಂದವಳು 
ಕುದುರೆಗೆ ಆರತಿಯನುನು ತಂದರೋ ಅವನ ಕೆೋ್ರೀಧ ಇಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ‘ನಿನನು ಸೆೋಸೆಯನುನು 
ತೌರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವೆ’ ಎಂದು ಸುಳಳುನುನು ಹೆರೀಳಿ ಅಡವಿಗೆ ಒಯುದೆ, 
ಅವಳ ಶರಚೆ್ರೀದ ಮಾಡಿದನು. ದಾರಿ ತಪಿಪಾತು ಎಂದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಬೋದು ಹೆರೀಳಿ ಮೊರೀಸ 
ಮಾಡಿದನು.

ಇತ್ತ ಅವಳ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಪನು ಬಿದುದೆ ಮಗಳನುನು ಅಳಿಯ ಮೊರೀಸದಿಂದ ಕೆೋಂದನೆಂಬುದು 
ತಿಳಿಯಿತೆಂಬುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೆೋರೀಡಣೆ. ಮಕಕಿಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಹೆೋರಟು ಬಂದರು.

ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಗಿರೀತ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹರಿಮೆಯನುನು ಪಡೆದ ಸಂದಭ್ಷವು 
ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಕೆೋಂದು ಬಂದ ಮಗನನುನು ಕೆೋಲಲಿಲು ತಾಯಿಯು 
ಖಡಗೆವನುನು ಹಡಿದು ಹೆೋಸಿ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೋತು ಕೆೋಂಡಿದುದೆದು. ಮಗನು ಮಾಡಿದ ಅನಾ್ಯಯವನುನು 
ತಾಯಿಯು ಪ್ತಿಭಟಿಸಿ ಮಗನ ಮೆರೀಲ್ನ ಮಮತೆಯನುನು ಬಿಟಿ್ಟದುದೆ ಅದುಭುತವಾದ 
ಕಲಪಾನೆಯಾಗಿದೆ; ಕನನುಡಿತಿಯರ ಕೆಚುಚಾ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಿದೆ.

ಆದರೆ, ತಾಯಿ ಮಗನನುನು ಕೆೋಲುಲಿವುದನುನು ತಪಿಪಾಸಲು ಗಿರೀತರಚನೆಯನುನು 
ಮಾಡಿದವಳೂೆರೀ, ಮುಂದೆ ಅದನುನು ಹೆರೀಳಿದ ಹೆಂಗಸೆೋರೀ ಅಣ್ಣಂದಿರೆ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಅವಳ ಹೆಣವನುನು ಸುಟು್ಟ ಬೋದಿ ಮಾಡಿದುದನುನು ತಿಳಿಸಿಯೋ ಕೃತಿ್ಮವಾಗಿ 
ಸುಖಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದುದು ಇದರ ಹರಿಮೆಗೆ ಕುಂದು ಆಗಿದೆ.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೆರೀಳಿದ ಈ ಗಿರೀತವು ಈ ಅನೌಚಿತ್ಯವನುನು ಮಿರೀರಿಯೋ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 
ಪ್ಖಾ್ಯತ ಜಮ್ಷನ ಮನೆೋರೀವಿಜ್ಾನಿ ಕಾಲೆ್ಷಯರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ತಿಪಾದಿಸಿದದೆ “ಟೆರಿ್ಬಲ್ 
ಮದರ್”-- ಭಯಂಕರ ತಾಯಿ ಎಂಬುದನುನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತಾ್ತಳ  ೆಇಲ್ಲಿನ ವಿರೀರಮಾತೆ.

“ಕೊೀಳಿ ಜನಮಾ” ಗಿರೀತದ ಕಥೆಯು ತಕಕಿಮಟಿ್ಟಗೆ ಜನಪಿ್ಯವಾಗಿದೆ. ‘ಗೆರೀಣುಗಡಡುದ 
ಕುಳಳು’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಡುದ ಕುಳಳುನು ರಾಜನ ಮಗಳ ಲಗನುವಾಗಲು ಬರುವಾಗ ಬೆರೀರೆ ಬೆರೀರೆ 
ಪಾ್ಣಿಗಳನುನು ತನನು ಕ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬಂದುದರ ಆಶಯಗಳ ನೆನಪು ಈ ಗಿರೀತ 
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲಲಿದ, ಗೆೋಂಡರ ಪದದಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಯಲೋಲಿ ಕೆೋರೀಳಿಯು 
ರಾಜನ ಮಗಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆೋರೀದುದಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಳು ಚಿಕಕಿ ರೋಪದ ಮನುಷ್ಯ. ಉಳಿದ ಪಾಠಗಳ ಕೆೋರೀಳಿಯು 
ದೆರೀವತಾಶಕ್್ತಯುಳಳುದಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕೆೋರೀಳಿಯಾಗಿದದೆರೋ ಮುಂದೆ ರೋಪಪರಾವತ್ಷನದಿಂದ 
ಮನುಷ್ಯ ರೋಪ ಪಡೆಯುವುದು.
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ಇಲ್ಲಿನ ಕೆೋರೀಳಿಯನುನು ಬಹಳ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯುಳಳು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ತಿನಿಧಿ 
ಎನನುಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ಮಾಟಗಾರಿಕೆಯ ಶಕ್್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ‘ಕೆೋರೀಳಿ ಜನ್ಮ’ ಗಿರೀತದ 
ಕೆೋರೀಳಿಗೆ ಚಿನನುದ ವರುಣ(ವಣ್ಷ) ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆೋರೀಳಿಯಲಲಿ ಮತು್ತ 
ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್್ತಯುಳಳು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ತಿನಿಧಿ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿರೋಪಕಳು ಮನುಷ್ಯ 
ರೋಪವನುನು ಕೆೋರೀಳಿಯು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಪಡೆದುದನುನು ತಿಳಿಸದಿರುವುದು ದೆೋಡಡು 
ಲೆೋರೀಪವಾಗಿದೆ. ನಾಲಾಕಿಣೆಗೆ ಕೆೋರೀಳಿಯನುನು ಅಜಜೆಯು ಕೆೋಂಡಿದದೆಳು. ಆಗಿನ ಸೆೋರೀಯಿ 
ಕಾಲದ ದರ ಇದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಂದರೆ ಎಪಪಾತೆೈದು ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋರೀಳಿಯ 
ಬೆಲೆ.

ಮಾಟದ ಶಕ್್ತಯಿಂದ ದೆೋಡಡು ಭಯಂಕರ ಪಾ್ಣಿಗಳನುನು ಚಿಕಕಿದಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಯಲ್ಲಿಟು್ಟ 
ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಮಗಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಎಂದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. 
ಆದರೆ, ಆದ ಮೆರೀಲೆ ಮನುಷ್ಯ ರೋಪ ಅದಕೆಕಿ ಬರಲ್ಲಲಿ, ಅದನುನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ಮಕಕಿಳ 
ಮನರಂಜನೆಗೆ ಈ ಗಿರೀತ ಕಥೆ ಯರೀಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

‘ಕಾಸಿೀ ದೆೀಸಾಂತೆ್ರೀ ನೆಡುದಾನೆೀ’ ಚಿಕಕಿ ಗಿರೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ಸಿದ್ಧವಾದ, “ತಿಮ್ಮಕಕಿನ  
ಪದಗಳು” ಗ್ಂಥದಲ್ಲಿರುವ ‘ಮಾರಕಕಿ ದೆರೀವಿಯ ಮದುವೆ’ ಎಂಬ ಕಥನ ಗಿರೀತದ 
ಹೆೋರೀಲ್ಕೆಯಿದೆ.

ತಿಮ್ಮಕಕಿ ಹೆರೀಳಿದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿನ ‘ಮಂಡಲಗೆೋಂಡಿತೆ್ತರೀ ಗುರುಗುಂಜೆರೀ’ ಎಂಬ 
ಧ್ವನಿರಮ್ಯವಾದ ಸಾಲ್ನ ಮಹತ್ವವು ‘ಸಂಗಡ ಗುಲಗಂಜರೀ ಬಲ ಬಂದು’ ಎಂಬ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಇಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಗುರುಗುಂಜಯು ಮಾರಕಕಿನು ಋತುಮತಿಯಾಗಿದುದೆದನುನು ಸೋಚಿಸುತ್ತದೆ. 
ಇಲ್ಲಿನ ಗುಲಗಂಜ ಶಬದೆಕೆಕಿ-- ‘ಬಲಬಂದು’ ಎಂಬ ಶಬದೆ ಜೆೋರೀಡಣೆಯಾಗಿ ಅಥ್ಷವು 
ದುಬ್ಷಲವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಂಡಲಗೆೋಂಡ ಗುರುಗುಂಜಯ ಬಣ್ಣವು ಋತುಮತಿಯ 
ಯರೀನಿ ಸೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನು ಸೆೋರೀದರಭಾವನಿಗೆ ತಂಗಿಯನುನು ಲಗನು ಮಾಡಿಕೆೋಡಲು 
ಮನಸಿಸ್ದದೆವನಾದರೋ, ‘ಹನೆನುರಡು ವಷ್ಷದ ತಲದಂಡಿನ ಕಾಳಗಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಂದು ಧಾರೆ 
ಎರೆಯುವೆ’ ಎಂದುದು ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿಚಾರವಲಲಿ.

ತಂಗಿಗೆ ಹೆರೀಳುವ, ‘ಗೆಂಟ ಕಟ್ಟಲು ಬೆರೀಡಾ’ ಎಂಬುದು ಕ್ರುಗಣಿ ಉಡುವ ಹುಡುಗಿಯು 
ತರುಣಿಯಾಗಿ ಸೆರಗಿನ ಗಂಟನುನು ಎದೆ ಮೆರೀಲೆ ಕಟು್ಟವ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಹೆಂಗಸರ ರೋಢಿಯನುನು 
ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

ಅಣ್ಣ ಐದು ಖಂಡುಗ ಬಿರೀಜ ಬಿತು್ತವಷು್ಟ ವಿಸಾ್ತರವಾದ ಗದೆದೆಗಳ ಒಡೆಯ, ಸಿರಿವಂತ. 
ಅದರಿಂದಲೆರೀ ಮನೆಯು ಕಲುಲಿ ಕದ, ಕಲುಲಿ ಮಾಳಿಗೆಯುಳಳುದಾದೆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದುದು.
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ಇಲ್ಲಿನ ಸಲುಜಾಣನ ಹಂಚಿಕೆಯೋ ಹೆೋಸದಲಲಿ, ಅತಿ್ತಗೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಮೊರೀಹ ಮಾಡಿ 
ಬಂದ ಮೆೈದುನನೋ ಆಕೆ ಕದ ತೆಗೆಯದಿದಾದೆಗ, ಅವಳು ಹೆೋರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು 
ಕೆೋಟಿ್ಟಗೆಯ ದನಗಳನುನು ಬಿಡುವುದಿದೆ. ತಿಮ್ಮಕಕಿನ ಪದದಲೋಲಿ ಇದೆರೀ ಹಂಚಿಕೆಯಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚಿಚಾದ ಡಾಬನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಹುಡುಗಿ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ಕಲುಲಿ ಮಾಳಿಗೆ 
ಇಳಿದು ಬಂದುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪಾ ಮಾತ್ ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯವಿದೆ. ಪಾ್ಯದ ಮದವತಿ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿಯು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆೋರೀದರ ಭಾವನಿಗೆ ಈಲಾಗುತಾ್ತಳ .ೆ ಅವಳು ತನನುನುನು ಒಲ್ದವಳು 
ಎಂಬುದನುನು ಖಾತಿ್ ಮಾಡಿಕೆೋಳಳುಲು ಸಲುಜಾಣನು ಅತಿ್ತಯ ಮಗನಲಲಿ ಯಂತಾಗಿ 
ಹೆರೀಳಿದುದು, ಅವನು ಜಾಣ ಎಂಬುದನುನು ಸೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಗಡೆಯಾಡುವದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲಲಿ. 
ಇಬ್ಬರೋ ಸಹಭೆೋರೀಜನ ಮಾಡಿದದೆಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನು ಹಂತಿರುಗಿ ಬಂದುದಿದೆ. ಪಗಡೆಯಾಟ 
ಮೋಲಗಿರೀತದಲ್ಲಿದಿದೆರಬೆರೀಕು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಪನು ಬಿದುದೆ ಬರುವ ಪ್ಸಂಗ ಇಲ್ಲಿಲಲಿ.

ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿಗೆ ಪಾ್ಯ ಬಂದುದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದಿದೆರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿವಂತಿದೆ.  
ಅವಳು ಕ್ರುಗಣಿ ಉಡುತಿ್ತದದೆಳು. ಕ್ರುಗಣಿ ಉಡುವಾಗ ಬರೆರೀ ಸೆೋಂಟದವರೆಗೆ ಸಿರೀರೆ 
ಸುತಿ್ತ, ರವಕೆ ಹಾಕ್ಕೆೋಳುಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಂದೆ ಇತು್ತ. ಇತಿ್ತರೀಚೆಗೆ ಕ್ರುಗಣಿ ಉಡುವುದನುನು 
ಬಿಟು್ಟ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂಗಿಯನಾನುಗಲ್, ಸಕಿಟ್ಷ ಆಗಲ್ ಧರಿಸುವುದು ರೋಢವಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ, ಈ ಗಿರೀತದ ರಚನೆಯ ಕಾಲವು ಹಳ ರೆೀ ಕಾಲ. ಅದರಿಂದ ಕ್ರುಗಣಿಯನುನು  
ಉಟ್ಟ ತಂಗಿಯ ಪಾ್ಯ ಬಂದು, ಮೊಲೆ ಮೋಡಿಬಂದುದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯರೀ ‘ತಂಗಿ 
ಇನೋನು ಚಿಕಕಿವಳು’ ಎಂದು ‘ತಾನು ಯುದ್ಧಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುವೆ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಯುದ್ಧಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಲು ಹೆೋರಟವನು ದನಗಳ ಗುಂಪನುನು ಹೆೋರಗೆ ದಬಿ್ಬದದೆನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ 
ಬಂದನು.

ಆಗ ತಂಗಿಯು ಭಾವನೆೋಡನೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಚಂದವಾಗಿ ಉಳಿದಿದದೆರಿಂದ ‘ಪಾ್ಯ 
ಬಂದಿದೆ ಅವಳಿಗೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಅಣ್ಣನು ತಾನೆರೀ ಭಾವನೆೋಡನೆ ಜತೆಯಾಗಿದುದೆದನುನು 
ನೆೋರೀಡಿ, ‘ಇನುನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೆೋಳಿಳು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ದೆರೀಶಾಂತರಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು 
ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕಾ್ತಯವಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ವಿವರಗಳ ಕೆೋರತೆಯಿದದೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕೆಕಿ 
ತಕಕಿಮಟಿ್ಟಗಿನ ಗುಣ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನನು ತಂಗಿಯನುನು ಬೆರೀರೆ ಕಡೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ 
ಕಳಿಸಲಾರದ ಅಣ್ಣನ ಪೆ್ರೀಮದ ಚಿತ್ಣವಿದೆ. ಅದು ಸೆೋರೀದರ ಭಾವನೆೋಡನೆ ಅವಳು 
ಮದುವೆಯಾದರೋ ತವರಮನೆಗೆ ಎರವಾಗುವಳು ಎಂಬ ಬೆರೀಸರ ಅಣ್ಣನಿಗಿತು್ತ. 

ಸುಪ್ಸಿದ್ಧವಾದ “ಕಾಳಿಂಗರಾಯ” ಕಥನಗಿರೀತದ ಪ್ಭಾವವು ಕನಾ್ಷಟಕದಲೆಲಿಲಾಲಿ 
ಪಸರಿಸಿದಿದೆತು. ವಿವರವಾಗಿ ನಾಟಕ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿಬಿಡವಾದ ಕಾವ್ಯ ಗುಣದಿಂದ ಕೋಡಿ 
ಕರಾಕ್ ಸಂಪಾದಿತ-- ‘ಕಾಳಿಂಗರಾಯ’ ಕಥನಗಿರೀತವು ಹರಿಮೆಯನುನು ಪಡೆದು 
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ಪ್ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಡಾ| ಎಂ. ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಗ್ಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಚೆನನುಮ್ಮನ 
ದಂಡಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಕಥನಗಿರೀತವು ಪ್ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನನನು ಸಂಗ್ಹದ “ಕಾಳಿಂಗರಾಯ” ಅತಿಶಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ 
ಕಥನವನುನು ನಿರೋಪಿಸಿ ಲಗುಬಗನೆ ಮುಗಿದುಹೆೋರೀಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕತ್ತಲರಾಯ ಹೆರೀಗಿದದೆ 
ಎಂಬುದನುನು ‘ಚಿತೆೋ್ಳಾಳು ಬಿನುಮಣಾ್ಣ’ ಎಂದು ಸೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ 
ಬಿನುಮ ಚಂದವಾಗಿದದೆನಂತೆ. ಮುಪಿಪಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತತಿಗಾಗಿ ಬೆರೀಡಲು ಸೋಲ್ಸಕರ 
(ಸೋಯ್ಷಚಕ್) ಸೋಯ್ಷದೆರೀವನ ಬಳಿಗೆ ಹೆೋರೀದನೆಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯವಿದೆ. ಸೋಯ್ಷ 
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣುವ ದೆರೀವರು, ಅವನ ಬಳಿ ಆಸೆಯನುನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ-- ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನುನು 
ದೆರೀವರು ಕೆೋಟು್ಟ, “ಮಡದಿ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿಗೆ ಕೆೋಡು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ಒಂದು ಅವಳು 
ಅದನುನು ತಿನನುಬೆರೀಕೆಂದು ಕೆೋಡುವಾಗ ಹೆರೀಳಿದುದು, ಅವಳು ಅದನುನು ಕಚಿಚಾಯರೀ, ಕೆೋಯದೆರೀ 
ತಿಂದುದು ಇದದೆ ಸಾಲುಗಳನುನು ಹೆರೀಳಲ್ಲಲಿ.

ಮುಂದೆ ಗರ್್ಷಣಿಯಾಗಿ ಒಂದೆೋಂದು ತಿಂಗಳಲೋಲಿ ಒಂಬತು್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಡೆದುದು 
ಮಾತ್, ಅವಳಿಗುಂಟಾದ ಬಯಕೆಗಳನುನು ಸ್ವಲಪಾ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದುದೆ, ನಮ್ಮ 
ಹೆಂಗಳೆಯರು ಪೂರೆೈಸಿದರೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿಲಲಿ; ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಗಿತಿ್ತ ಬಂದುದನುನು 
ಹೆರೀಳಲ್ಲಲಿ. ಪುತ್ ಜನಿಸಿದ ಮೆರೀಲೆ ಭಟ್ಟರ ಬಳಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನಾಮಕರಣ ಯಾವುದೆಂದು 
ಕೆರೀಳಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಳಿಗೆಯನುನು ಕೆರೀಳಿದುದುಂಟು. ಪಂಚಾಂಗ ತೆಗೆದು ನೆೋರೀಡಿ (ಭಟ್ಟರು ಕೆೋಟ್ಟ 
ಹೆಸರು) ‘ಹನೆನುರಡು ವಷ್ಷ ವಯಸಿಸ್ಗೆ ಕಾಳಿಂಗರಾಯ ಹುಲ್ಯ ರೋಹ (ಚಿತ್) ನೆೋರೀಡಿ 
ಮಡಿಯುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದದೆನುನು ಕೆರೀಳಿ ಬಂದನು ರಾಜ.

ಹನೆನುರಡು ವಷ್ಷ ಪಾ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬು-ಬಿಲುಲಿ ಬೆರೀಕೆಂದು ತಾಯಿಗೆ ಹೆರೀಳಿ ಪಡೆದು ಹಕ್ಕಿ 
ಬೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು ಕಾಳಿಂಗ. ಹುತಿ್ತನ ಕೆಳಗೆ ಹುಲ್ ರೋಪನುನು (ಬರೆರೀ ಚಿತ್ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಯಬಾರದು) ನೆೋರೀಡಿಯರೀ ಮಡಿದನು. ಬಾಲಕರು ಹೆರೀಳಿದ ಮಾತು ಕೆರೀಳಿದ ತಾಯಿ-
ತಂದೆ ದುಃಖಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ ದೆರೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಶವವನಿನುಟ್ಟ ರಾಜ- ಹತು್ತ ಹೆರೀರು 
ಹೆೋನನು ಕೆೋಟ್ಟ, ಬಡವನ ಏಳನೆ ಮಗಳು ಹೆೋನನುಮ್ಮನನುನು ಸೆೋಸೆಯಾಗಿ ತಂದನು. 
(ಹೆೋನನುನುನು ಅಳೆದು ಕೆೋಟು್ಟ ತಂದವಳು ಹೆೋನನುಮ್ಮ.) ಹೆೋನನುಮ್ಮನನೆನುರೀ ಚಿನನುಮ್ಮ ಎಂದು 
ಕರೆದುದುಂಟು. ಗಿರೀತದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೆೋನನುಮ್ಮನನುನು ಸತ್ತವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೆೋಡುವ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ಮವನುನು ಹೆರೀಳದೆ-- ‘ಹಾಳುಬಿದದೆ ದೆರೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣದೆೋಡನೆ ಅವಳನುನು 
ಕೋಡಿ ಹಾಕ್ ಕತ್ತಲರಾಯನು ಮಿರೀಡ(ಅಗುಳಿ) ಜಡಿದು ಹೆೋರೀದ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದುದೆ 
ನಿರೋಪಣೆಯ ಅವಸರದ ಸರಣಿಯನೆನುರೀ ತೆೋರೀರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೋರು ಎಳುಳುಂಡೆಗಳನುನು ತಾಯಿ ಕೆೋಟಿ್ಟದದೆಳು ಚಿನನುಮ್ಮನಿಗೆ, ಅವನುನು ಮುರಿದು ಬಹುಶಃ 
ಹಾರಿಹೆೋರೀದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೆರೀವರಿಗೆ ಅಪಿ್ಷಸಿದಿದೆರಬೆರೀಕು. ಪಾವ್ಷತಿಪರಮೆರೀಶ್ವರರು 
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ಬಂದರು. ಯಾರೆಂದು ಕೆರೀಳಿದಾಗ, ಅದಕೆಕಿ ಹೆರೀಳಿದುದೆ ‘ಇಲ್ಲಿಲಲಿ, ಗಂಡನ ಹೆಣದ ಕೆೈಹಡಿದು 
ಕುಳಿಳುರಿಸು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಮಾಯವಾದರು ಅವರು.

ಬೆಳಗಾದ ಮೆರೀಲೆ ಬೆಂಕ್ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಸೌದೆ ತಂದನು ಕತ್ತಲರಾಯ, ಇತ್ತ ಇಬ್ಬರೋ 
ಪಗಡೆಯಾಟ ಆಡುತ್ತ ಕುಳಿತಿದದೆರು. ಇದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಳೆುರೀ ಸಂದು(ಆಶಯ). ಕತ್ತಲರಾಯ 
ಅವನು ನೆೋರೀಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹಕ್ಕಿ ಬೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದುದೆ, ಇದು ಕಥಾನಕದ ಚಮತಾಕಿರ 
ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ವತ್ಷಮಾನ ತಿಳಿದು ಅತೆ್ತ ಓಡೆೋರೀಡಿ ಬಂದು ಚಿನನುಮ್ಮನನುನು ಕರೆತಂದು 
ಮುತ್ತ ಕಂಡಂತೆ ಸಲುಹದಳು.

ಈ ಎಲಾಲಿ ಗಿರೀತಗಳ ನಿರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವುದೆರೀ ಗೆೋರೀಜಲು ಇಲಲಿ, 
ಸಲ್ರೀಸಾಗಿ ಹೆರೀಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಇದದೆರೆ ಒಳ ಳೆುಯದಾಗಿತು್ತ, ಮುಖ್ಯ ಕಥೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ 
ರೋಪವನನುಷೆ್ಟರೀ ಹೆರೀಳಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ.

“ಸೋಯ್ಷಚಕ್” ಕಥನ ಗಿರೀತವು ಒಂದು ಒಳ ಳೆುಯ ಕಥನ ಗಿರೀತವಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ, 
ತಂಗಿಯರ ಒಬ್ಬರ ಮೆರೀಲೆೋಬ್ಬರ ಗೌರವ, ಪಿ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೋಪಿತವಾಗಿದೆ. 
ಎಲಲಿರೋ ತುಂಬಾ ಅನೆೋ್ಯರೀನ್ಯವಾಗಿದಾದೆರೆ. ದಂಡಿಗೆ ಹೆೋರಟಾಗ ಆದ ಅಪಶಕುನಗಳಿಂದ 
ಹೆದರಿದ ಹೆಂಡತಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಗಂಡನನುನು ಪಾ್ಥಿ್ಷಸುತಾ್ತಳ .ೆ ಆದರೋ ಕತ್ಷವ್ಯನಿಷ್ಠನಾದ 
ತಮ್ಮ ಸೋಯ್ಷಚಕ್ ಅದೆೋಂದನೋನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದಂಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕಾದಾಡುತಾ್ತನೆ ಗುಂಡು 
ತಾಗಿದರೋ ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆರೀ ಬಂದು ಪಾ್ಣಬಿಡುತಾ್ತನೆ.
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ಅಜು್ಷನ ಜೆೋರೀಗಿ

ಇಲ್ಲಿ ತಳುನಾರೆರೀ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಹುಗಿದಾಳ ರೆೀ

ಈಳಿರೀ ಬಾಳಿರೀಯ ಎನುದಾರೆರೀ ತಾನ 

ಇಲ್ಲಿರೀ ಈಳಿರೀ ಬಾಳಿರೀಯ ಬನುದಾ ಮಾಯತ್ಯಮ್ಮ

ನಿರೀನು ನೆರೀನುದಿ ಕತಿಯಾ ತೆೋಡಗಿದನೆರೀ ತಾನ

ಮನಸಿರೀಲ್ಂದು ಕತೆಯಂದೋ ಬರಬೆರೀಕೆರೀ ತಾನ   || 1 || 

ಮನಸಿರೀಲ್ಂದು ಕತೆಯಂದು ಬರಬೆರೀಕು ಲಂದೆರೀಳಿ

ಮನಸಿರೀಲ್ಂದ ಕತಿಯ ಬರಬೆರೀಕು ತಾನ   || 2 || 

ವಂದೆರೀ ತಾಯಿಗೋ ಯರೀಳಾ ಜನ ಮಗದಿರೀರೋ

ಯರೀಳ ಜನ ಮಗದಿರಿಗೋ ಯರೀಳ ಹಂಡುರೆರೀ ತಾನ  || 3 || 

ಯರೀಳ ಜನ ಮಗದಿರಿಗೋ ಯರೀಳ ಹಂಡೋರಾಗಿನನು

ವಂದೆಲಾಲಿ ವಂದ ದಿನದಲೆಲಿರೀ ತಾನಾ  || 4 || 

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದ ದಿನದಲೆಲಿರೀ ಲೆರೀಗಿನುನು

ದಂಡಿರೀನ ವಾಲೆ ಬಂದಿತೆರೀ ತಾನ  || 5 || 

ದಂಡಿರೀನ ವಾಲೆ ಬಂದಿರೀತೋ ಲ್ರೀಗಿನುನು

ಹೆರೆಯವನಾ ಕೆೈಲ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿರೀತೋ ತಾನ  || 6 || 

ಹೆರಿಯವನಾ ಕೆೈಲ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿರೀತೋ ಲೆರೀಗಿನೆನು

ತನನು ತಾಯವಿ್ವರೀ ಕರುದಿರೀದ ತಾನಾ  || 7 || 

“ಹಲಗಂಜ ಆಗಲೋ ಅನುಮಾಡೆರೀ ತಾನ

ದಂಡಾಡೋಕಾರೋ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೆರೀ ತಾನ  || 8 || 

ದಂಡಾಡೋಕಾರು ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ನನಾನು ತಾಯರೀ

ಯಂಟಾ ದಿನದಲ್ಲಿರೀ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ ತಾನಾ  || 9 || 

ಯಂಟಾ ದಿನುದಲ್ಲಿ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ” ಲಂಬೋಕು

ತಾಯವಿ್ವರೀ ಅಡುಗಿರೀ ಮಾಡದಿಯರೀ ತಾನಾ  || 10 || 
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ದೆೋಡಡು ಲಟ್ಟಕೋಕಿ ದೆೋಡಡು ಯರೀಣಿತಾಡಿರೀ

ದೆೋಡಡುಕ್ಕಿರೀ ತೆಗುದು ಯಸರಿಟಿ್ಟರೀ ತಾನಾ  || 11 || 

ಸಣ್ಣ ಲಟ್ಟಕೋಕಿ ಶಣ್ಣ ಯರೀಣೆೋಂದು ತಾಡಿರೀ

ಶಣ್ಣಕ್ಕಿರೀ ತೆಗುದೋ ಯನಂತು ತಾಯಿರೀ  || 12 || 

‘ಹಲಗಂಜರೀ ಹಗಲೋಟಕು ಅನುಮಾಡೆ್ತರೀ’ ತಾನಾ 

ನೋರೆೋಂದು ಬಗಾ್ಯದಾ ಕಜಾಜೆಯ ತಾನಾ  || 13 || 

ನೋರೆೋಂದು ಬಗಾ್ಯದಾ ಕಜಾಜೆಯ ಲ್ರೀಗಿನೋನು 

ಮಾಡಿದದೆಳೂೆಕಿಂದು ಗಳಗಿರೀಲ್ ತಾನಾ  || 14 || 

ಬಚಚಾಲಕು ಕ್ಚಾಚಾ ಉರಸಾಳ ರೆೀ ತಾನಾ

ತನನು ಮಗುದಿರೀರಾ ಕರುದಾಳ ರೆೀ ತಾನಾ  || 15 || 

ತನನು ಮಗುದಿರೀರಾ ಕರದಾದೆರೀ ತಾಯವ್ವ

ಯಡು್ಷ ಕೆೈಲೆ್ಯಯಾಡು ಶಳುನುಂಚ ತಾನಾ  || 16 || 

ಯಡು್ಷ ಕೆೈಲೆ್ಯಯಾಡು ಶಳುನುಂಚಲ್ಡು ತಡುಕಂಡಿರೀ 

ಯಣಿ್ಣರೀ ಕಂದಾಲಾ ಹಡಕಂಡೆರೀ ತಾನ  || 17 || 

ಯಣಿ್ಣರೀ ಕಂದಾಲ ಹಡುಕಂಡಿರೀ ತಾಯವ್ವ

ಬಚಚಾಲಕೋ ಲಾರು ನೆಡುದಳೆಯರೀ ತಾನಾ  || 18 || 

ಮೆಯಿಗೆಣಿ್ಣರೀಯಾ ಉಗರಾಡಿರೀ ತಾನಾ

ಮೆೈಯಿಗೆಣಿ್ಣರೀಯಾ ಉಗರಾಡಿರೀ ಲಾಗಿನುನು

ಯರೀಳು ಜನ ಮಗದಿರೀರೋ ಮಿಂದರೆರೀನೆೋರೀ ತಾನಾ  || 19 || 

ಯರೀಳು ಜನ ಮಗದಿರೀರೋ ಮಿಂದಿನುನು ವಗುದರೆರೀ

ದೆರೀವರ ಶೆೈವಾಗಿರೀ ನಿಲುವರೆರೀ ತಾನಾ  || 20 || 

ದೆರೀವರು ಶೆೈವಾಗಿರೀ ನಿತಾ್ತರೆರೀ ಲಾಗಿನುನು

ಕಾಯಡುದಿ ಕೆೈಯಂದ ಮುಗುದರೆಯರೀ ತಾನಾ  || 21 || 

ಕಾಯಡುದಿ ಕೆೈಯಂದ ಮುಗುದಾರೆ ಲಾಗಿನುನು

ಮಾಳೂಗಿರೀಗಾರೋ ನಡುದಾರೆಯರೀ ತಾನಾ  || 22 || 

ಮಾಳೂಗಿರೀ ವಳುಗೆರೀ ನೆಡುದಾರೆರೀ ಮಗುದಿರೀರ

ಯರೀಳು ಮಗುದಿರಿಗೋ ಯಳು ಬಾಳ ರೆೀ ತಾನಾ  || 23 || 
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ಯರೀಳು ಮಗದಿರಿಗೋ ಯರೀಳ ಬಾಳೆಲ್ಟಿ್ಟನೋನು

ಯರೀಳು ಮಣಿಯಂದು ಲ್ಟಿ್ಟದೆೋರೀ ತಾನಾ   || 24 || 

ಯರೀಳೂ ಮಣಿಯಂದು ಲ್ಟಿ್ಟದೆರೀ ತಾಯವ್ವ

ಮಾಡಿದ ಕಜಾಜೆಯ್ಯ ಬಡುಸದಿಯರೀ ತಾನಾ  || 25 || 

ಮಾಡಿದ ಕಜಾಜೆಯ್ಯ ತಪಪಾದೆ ಬಡಸಾಳ ರೆೀ

ಕಾಸುದಾ ತುಪಪಾ ಯರುದಾಳೆಯರೀ ತಾನಾ  || 26 || 

ಕಾಸದಾ ತುಪಪಾ ಯರುದಿರೀ ಹಂತಿರುಗೆೋರೀ ತಾನಾ

ಉಂಡೆರೀ ಕೆೈಬಾಯಾ ತೆೋಳುದರೆಯರೀ ತಾನಾ

ಉಂಡಿರೀ ಕೆೈಬಾಯಾ ತೆೋಳುದರೆರೀ ಮಗದಿರೀರೋ

ತೋಗೋ ಮಂಚದ ಮೆರೀನೆರೀ ಕುಂತಾರೆಯರೀ ತಾನಾ  || 27 || 

ತೋಗೋ ಮಂಚದ ಮೆರೀನೆರೀ ಕುಂತಾರೆರೀ ಮಗುದಿರೀರು

ತಾಯಿರೀ ಮಾಳುಗಿಗೋ ನೆಡದಾಳ  ೆತಾನಾ

ಅಯಳಾಳು ಹಣ್ಣಡುಕೆರೀ ಸೆೋಲುದಿಟಾ್ಟ ಬೆಳೆಯಾಲೆರೀ

ಹಾಲ್ರೀನಲ್ ಬೆಂದ ತೆನಿ ಸುಣಾ್ಣ ತಾನಾ  || 28 || 

ಹಾಲ್ರೀನಲ್ ಬೆಂದಾ ತೆನಿ ಸುಣಾ್ಣ ತಡುಕಂಡಿರೀ

ಮಗುನಾ ಯದುರಾರೋ ಬರುವಳ ರೆೀ ತಾನಾ  || 29 || 

ಮಗುನಾ ಯದುರಾರೋ ಬಂದಾಳ  ೆತಾಯವ್ವ

ಯಲ್ ತಿಂದು ರಜುವಾರು ಉಗುಳರೆರೀ ತಾನಾ  || 30 || 

ಯಲ್ ತಿಂದು ರಜು ವಂದಾ ಉಗುಳಾರೆರೀ ಮಗುವಿರೀರೋ

ತಾಯಿ ಮಾಳುಗಿಗೆರೀ ನೆಡುದಾಳ ರೆೀ ತಾನಾ

ತಾಯಿ ಮಾಳುಗಿಗೆರೀ ನೆಡುದಾಳ  ೆಲಾಗಿನುನು  || 31 || 

ಮಗದಿರು ಮಾಳುಗಿಗೋ ನೆಡುದಾರೆಯ ತಾನಾ

ಮಗುದಿರು ಮಾಳುಗಿಗೋ ನೆಡುದಿರು ಲಾಗಿನುನು

ಪೆಟು್ಟಗಿ ಬಾಯರೀ ಬಿಡುಸಾರೆ ತಾನಾ  || 32 || 

ಪೆಟು್ಟಗಿ ಬಾಯಾ ಬಿಡುಸಾರೆ ಮಗದಿರೀರು

ತಮ್ಮ ಮುಸಾ್ತಡಿರೀ ತಗುದರೆಯರೀ ತಾನ
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ತಮ್ಮ ಮುಸಾ್ತಡಿರೀ ತಗುದಾರೆರೀ ಮಗುದಿರೀರೋ

ಯರೀಳುಜನ ಮಗುದಿರೀರು ಮುಸಾ್ತಡಿಲ್ರುಸರೆಯರೀ ತಾನಾ  || 33 || 

ತಮ್ಮ ಮುಸಾ್ತಡಿ ಲ್ಟುಕಂಡಿ ಲಾಗಿನುನು

ಮಾಳುಗಿಗಿಂದ ಹೆರುಗೆರೀ ಹೆೈಟರೆರೀ ತಾನಾ  || 34 || 

ಮಾಳುಗಿಗಿಂದ ಹೆರುಗೆರೀ ಹೆೈಟಾರೆರೀ ಮಗುದಿರೀರೋ

ಕುದುರೆ ಸಾಲ್ರೀಗೆರೀ ನಡುದರೆಯರೀ ತಾನಾ  || 35 || 

ಕುದುರೆ ಸಾಲ್ರೀಗೆರೀ ನೆಡುದರು ತಮದಿರೋ

ಯರೀಳೂ ಜನ ಅಣತಮ್ಮದಿರೀರೋ ಯರೀಳೂ ಕುದುರೆ ತಾನಾ  || 36 || 

ಯರೀಳೂ ಪಟವಂದಾ ಹಡುದರೆಯರೀ ತಾನಾ

ಯರೀಳೂ ಪಟವಂದಾ ಹಡುದಾರಣತಮದಿರೀರೋ  || 37 || 

ಬಂದಿರೀ ಬಾಗಲಿದಲ್ಲಿ ನಿಲುವಾರೆೋ ತಾನಾ

ಬಂದಿರೀ ಬಾಗಾಲಿದಲ್ಲಿ ನಿರೀಲುವಾರಣತಮದಿರೀರು

ಯರೀಳಜನಕಕಿ ತಂಗದಿರೀರೋ ಬರವಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || 38 || 

ಚಿನನುವಾ ಕುಟಿ್ಟ ಚಿನನುದಾರುತಿರೀಯರೀ ಕಟ್ಟಕಂಡೆರೀ

ಬೆಳಿಳು ಕುಟಿ್ಟ ಬೆಳಿಳುಯ ಆರುತಿರೀಯರೀ ತಾನಾ  || 39 || 

ಬೆಳಿಳು ಕುಟಿ್ಟ ಬೆಳಿಳುಯಾ ಲಾರುತಿರೀ ತಡೋಕಂಡೆರೀ

ಕುದುರಿರೀಗಾರೋತೆರೀ ಬೆಳುಗರೆಯರೀ ತಾನಾ  || 40 || 

ಕುದುರಿಗೆೋಂದು ಚಬುಕ್ರೀ ಹೆೋಡುದರೆಯರೀ ತಾನಾ

ಆರು ತಿಂಗಳ ನಡುಹಾದಿರೀ ಅರು ಗಳಿಗಿಲ್ ತೆೋಳಿಬೆರೀಕು.

ಅರುಣದಲ್ ನಿಲಬೆರೀಕೋ ತಾನಾ  || 41 || 

ಕುದುರಿಗೆೋಂದು ಚಬುಕು ಹೆೋಡದರೆಯರೀ ತಾನಾ

ಕುದುರಿಗೆೋಂದು ಚಬುಕಾ ಹೆೋಡುದಾರಣತಮದಿರೀರು

ಅರುಣಿರೀಲ್ಲಿರೀ ನೆಡಿದರೆರೀ ತಾನಾ  || 42 || 

ಅರುಣಿರೀಲ್ಲಿರೀ ನೆಡುದಾರಣತಮದಿರೀರು

ಆರುಮೋರು ದಿರೀವಾಸಾ ಗಳುದಿರೀವೂ ತಾನಾ  || 43 || 

ಆರಮೋರು ದಿರೀನಾವೂ ಗಳುದಿರೀವು ಲಾಗಿನುನು

ವಂದಾ ಜೆೋರೀಗಿಯಾರೋ ಬಂದಿದುನೆರೀ ತಾನಾ  || 44 || 
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ವಂದಾ ಜೆೋರೀಗಿಯಾರೋ ಬಂದಿದ ಲಾಗಿನುನು

ತಪಾಪಾತಾಳ ಹೆೋಯಿದೆರೀ ಕುಳತಿದನೆರೀ ತಾನಾ

ತಪಾಪಾತಾಳ ಹೆೋಯಿದೆರೀ ಕೋತಿರೀದ ಲಾಜೆೋರೀಗಿರೀ  || 45 || 

ಆರು ಜನಲಕುತಂಗುದಿರೀರೋ ಬಂದಿದುರೆರೀ ತಾನಾ

ದೆೋಡಡು ಲಚುಗೆರೀಲ್ರೀ ದೆೋಡಡುಕ್ಕಿರೀ ಲೆೋಯಕಿಂಡೆ  || 46 || 

ದೆೋಡಡು ತೆಂಗಿರೀನಾ ಪಲುಗಾಯರೀ ತಾನಾ  || 47 || 

ದೆೋಡಡು ತೆಂಗಿರೀನಾ ಪಲುಗಾಯಾ ತಡುಕಂಡೆರೀ

‘ಇಕೆೋಕಿಳೂೆ ಳುರೀ ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಪಡಿದಾನಾ’ ತಾನಾ  || 48 || 

‘ನಿರೀವು ಕೆೋಟ ಪಡಿರೀ ಮುಟು್ಟ ಜೆೋರೀಗಿ ತಾನಲಲಿ

ಸೌಭದಿ್ ಕೆೈ ಪಡಿಯರೀ ಬರಬೆರೀಕೋ ತಾನಾ  || 49 || 

ಸೌಭದಿ್ ಕೆೈ ಪಡಿಯರೀ ಬರಬೆರೀಕೆೋರೀ’ ಲಂದೆರೀಳಿರೀ

ಯರೀನೆರೀಳಿದರೋ ಕೆರೀಳುದಿಲಾಲಿ ತಾನಾ  || 50 || 

ಯರೀನೆರೀಳಿದರೋ ಕೆರೀಳುದಿಲಾಲಿ ಲಾಜೆೋರೀಗಿರೀ

ಸೌಭದಿ್ ದೋಸಾ್ತ ದರುಸದಿಯರೀ ತಾನಾ  || 51 || 

ಸೌಭದಿ್ ದೋಸಾ್ತ ದರುಸದೆ ಲತಿ್ತರೀಲ್ಂದ

ಸಣಾ್ಣ ಲಚುಗಿರೀಲ್ ಶಣ್ಣಕ್ಕಿರೀ ತೆೋಯ್ಯಂದಾ 

ಸಣಾ್ಣ ತೆಂಗಿರೀನಾ ಪಲುಗಾಯಿರೀ ತಾನಾ  || 52 || 

‘ಅಕಕಿಳೂೆ ಳುರೀ ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಪಡಿದಾನಾ’ ತಾನಾ

‘ನಿರೀವೂ ಕೆರೀಟೋಪಡಿ ಮುಟೋ್ಟ ಜೆೋರೀಗಿಯಲಾಲಿ

ಸೌಭದಿ್ ಕೆೈಪಡಿರೀ ಬರಬೆರೀಕೆೋರೀ ತಾನಾ

ಸೌಭದಿ್ ಕೆೈಪಡಿರೀ ಬರಬೆರೀಕೆೋರೀ’ಲಂದೆರೀಳಿರೀ  || 53 || 

ತಪಾಪಾತಾಳ ಹೆೋಯದೆರೀ ಕೋತಿದುನೆರೀ ತಾನಾ 

ಯರೀಳು ಜನ ಲಕುದಿರೀರೋ ಕೆೈಕೆೈಯರೀ ಲ್ಡು ಕಂಡಿರೀ  || 54 || 

ಒಂದೆರೀ ಬಾಗಲಿದಲ್ಲಿ ನಿಲುವರೆೋರೀ ತಾನಾ

ಒಂದೆರೀ ಬಾಗಲಿದಲ್ಲಿ ನಿಲವರಕಕಿ ತಂಗೋದಿರೋ  || 55 || 
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‘ಇಕೆೋಕಿಳೂೆ ಳು ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಪಡೆದಾನಾ ತಾನಾ

ಇಕೆೋಕಿಳೂೆ ಳು ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಪಡೆದಾನಾ’ ಲಂಬುಕೋ  || 56 || 

ಯರೀಳೂ ಮಂಡಲಿನೋ ಬರುದನಿಯ ತಾನಾ  || 57 || 

ಯರೀಳೂ ಮಂಡಲಿವಾ ಬರುದೆರೀ ಯರೀಳೂ ಗೆರಿಯಾನೆರೀ ಮಾಡಿರೀ

‘ಯರೀಳು ಮಂಡಲಿದೆೋಳಗೆ ಬರಬೆರೀಕೋ’ ತಾನಾ  || 58 || 

ಹಂದೆ ಹಡುದುರೆರೀ ‘ಹಂದೆ ಬಿಡೆರೀ’ ಮುಂದು ಹಡುದುರೆರೀ ‘ಮುಂದೆ ಬಿಡೆರೀ’

ತೆೋರೀಳೂೆಂದ ಹಡುದಾರೋ ‘ಮೊದಲಿ ಬಿಡೆರೀ’ ತಾನಾ  || 59 || 

ಹಂದೆ ಹಡುದಾರ ಹಂದೆ ಬಿಟು್, ಮುಂದೆ ಹಡುದಾರ ಮುಂದೆ ಬಿಟು್

ತೆೋರೀಳೂೆಂದ ಹಡುದಾರೋ ಮೊದಲಿ ಬಿಟೋ್ಟ ತಾನಾ  || 60 || 

ತೆೋರೀಳೂೆಂದ ಹಡುದಾರಾ ಮೊದಲಿ ಇದೆನುರೀ ಬಿಟಿ್ಟರೋ

ಯದಿದೆಲ್ವನಾರು ನಿತಿ್ತದನೆರೀ ತಾನಾ  || 61 || 

ಯದಿದೆಲ್ವನಾರು ನಿತಿ್ತರೀದಾ ಲಾ ಜೆೋರೀಗಿರೀ

‘ಇಕಕಿಳೂೆರೀ ಜೆೋರೀಗಿ ಲ್ರೀಗೆರೀ ಪಡೆದಾನಾ’ ತಾನಾ  || 62 || 

‘ಇಕಕಿಳೂೆರೀ ಜೆೋರೀಗಿ ಈಗೆರೀ ಪಡೆದಾನಾ’ ಲಂಬೋಕೋ

ವಂದಳುಳು ಮಂತಿ್ರೀಸಿ ವಗುದನಿಯರೀ ತಾನಾ  || 63 || 

ವಂದಹಳುಳು ಮಂತಿ್ರೀಸಿ ವಗುದಿರೀದಾ ಲಾಗಿನುನು

ಜಾಲುಗುನಿನುಯಾಗಿರೀ ನಿತಿ್ತರೀತೋ ತಾನಾ  || 64 || 

ಜಾಲುಗುನಿನುಯಾಗಿರೀ ನಿತಿ್ತರೀತೋ ಲಾಗಿನುನು

ಮತೆೋ್ತರೀಂದು ಹಳುಳು ಮಂತಿ್ರೀಸಿರೀ ವಗುದನೆಯರೀ ತಾನಾ  || 65 || 

ಮತೆೋ್ತರೀಂದು ಹಳುಳು ಮಂತಿ್ಸಿರೀ ವಗುದೆರೀವಾಲಾಗಿನುನು

ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಬೆನ್ ಹತಿ್ತರೀ ನೆಡುದದಿಯರೀ ತಾನಾ  || 66 || 

ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಬೆನ್ ಹತಿ್ತರೀ ನೆಡುದಾದೆರೀ ಸೌಭದೆ್

ಆರು ಜನ ಲಕುದಿರೀರು ಲತೆ್ತರೀಲಂಬವಳಿರೀಗಿರೀ 

ಬಿದಿದೆಬಿದಿದೆ ಹೆೋರೀಡಿರೀಲೆೋಯಾ್ತರೆಯರೀ ತಾನಾ  || 67 || 

ಬಿದಿದೆಬಿದಿದೆ ಹೆೋರೀಡಿರೀಲೆೋಯಾ್ತರೆಯರೀ ಲ್ರೀಗಿನುನು

“ಮಗುದಿರೀರಿರೀಗ ಯಾವಲೋದಾಣಿರೀ್ಷ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೋ?” ತಾನ?  || 68 || 
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“ಮಗುದಿರೀರಿರೀಗ ಯಾವಲೋದಾಣಿರೀ್ಷ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೋ”ಲಂದಿನುನು

ಯಳು ಜನವಿನುನು ತಿರೀಡತಾರೆಯರೀ ತಾನಾ  || 69 || 

ಯರೀಳ ಜನವಿರೀಗಿನೋನು ತಿರೀಡತಾರೆರೀ ಲಾಗಿನನು 

ಆರು ಮೋರು ದಿವಾಸ್ ಕಳುದಿರೀತೋ ತಾನಾ

ಆರು ಮೋರು ದಿವಾಸ್ ಕಳುದಿರೀತೋ ಲಾಗಿನುನು  || 70 || 

ಹೆರಿಯವಿಗೋ ತಾರೆೋಕ್್ಣರೀ ಲಾಗುತದಿಯರೀ ತಾನಾ

ಹೆರಿಯವಿಗೋ ತಾರೆೋಕ್್ಣರೀ ಲಾಗುತಾದೆರೀ ಲಾಗಿನುನು

ಮನಿಯಲುಲಿ ಬಾಳಾ ಕೆತೋನ ನಡುದದಿಯರೀ ತಾನಾ  || 71 || 

ಮನಿಯಲುಲಿ ಬಾಳಾ ಕೆತೋನೆ ನಡುದಾದೆಲಂದೆರೀಳಿರೀ

ತನನುತಮುದಿರೀರಾ ಯರೀಳುಸನಿಯರೀ ತಾನಾ  || 72 || 

ತನನುತಮುದಿರೀರಾ ಯಳುಸಾನೆರೀ ಲಾಗಿನುನು

“ಅರುಣಿರೀಗೋ ನಾವೂ ಹೆೋರೀಗುಕ್ಲಾಲಿ ತಾನಾ  || 73 || 

ಅರುಣಿರೀಗೋ ನಾವೂ ಹೆೋರೀಗುಕ್ಲಾಲಿ ತಮ್ಮದಿರೀರೆರೀ

ತಮ್ಮನಿಗೋ ತಾವೂ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೋ ತಾನಾ  || 74 || 

ತಮ್ಮನಿಗೋ ತಾವೂ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೋ ತಮುದಿರೀರೆರೀ

ತಮಗೆರೀ ಬಾಳಾ ಸಪುನಾ ಕಂಡಿರೀತೆರೀ ತಾನಾ  || 75 || 

ತಮಗೆರೀ ಬಾಳಾ ಸಪುನಾ ಕಂಡೆರೀನೋ ತಮ್ಮದಿರೆ

ಮನಿಯಲ್ ಯಾವ ಕೆತೋನಾ ನಡಿದಿದಯರೀ ತಾನಾ  || 76 || 

ಮನಿಯಲ್ ಯಾವ ಕೆತೋನಾ ನಡಿದಿದಯರೀ” ಲಂದೆರೀಳಿರೀ

ಅರುಣಿಗೆೋರೀದ ಪಟೋವಾ ತೆೋಳಿಲಲಾಲಿ ತಾನಾ  || 77 || 

ಅರುಣಿಗೆೋರೀದ ಪಟೋವಾ ತೆೋಳಿಲ್ಲಾ- ಅಣ್ಣತಮ್ಮದಿರೀರೋ

ಯರೀಳಾ ಕುದುಯಾ್ಷ ಲತಿ್ತದುರೆೋರೀ ತಾನಾ  || 78 || 

ಯರೀಳು ಕುದುರಿರೀಲತಿಕಂಡಿ ಯಳ ಪಟುವಾ ಲಡುಕಂಡಿ

ಕುದುರಿಗೆೋಂದು ಚಬೋಕಾ ಹೆೋಡದರೆರೀ ತಾನಾ  || 79 || 

“ಆರು ತಿಂಗಿಳುಗೆ ನಡೆವಾದೆರೀ ಆರು ಗಳಿಗೆರೀ ತೆೋಳಿಬೆರೀಕು

ನನು ಮನಿಗು ನಾವೂ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೋ ತಾನಾ  || 80 || 
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ನನು ಮನಿಗು ನಾವೂ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೋ” ಲಂದೆರೀಳಿರೀ

ಕುದುರಿಗೆೋಂದು ಚಬುಕಾ ಹೆೋಡದರೆಯರೀ ತಾನಾ  || 81 || 

ಕುದುರಿಗೆೋಂದು ಚಬುಕಾ ಹೆೋಡದರಣುತಮುದಿರೀರೋ

ಬಂದಿರೀ ಬಾಗುಲಲ್ಲಿರೀ ನಿತಿ್ತದುರೋ ತಾನಾ  || 82 || 

ಬಂದಿರೀ ಬಾಗುಲಲ್ಲಿರೀ ನಿತಾ್ತರಣತಮುದಿರೀರೋ

ಆರು ಜನ ಅಕಕಿ ತಂಗಿದಿರೀರೋ ತಾಯಿಯರೀ ತಾನಾ  || 83 || 

ಆರು ಜನ ಅಕಕಿ ತಂಗಿದಿರೀರೋ ತಾಯಿಯರೀ ಲಂಬೆೋರೀಳೂ

ಚಂಬೋಗಿರೀ ಲುದೋಕಾ ತಡುದರೆಯರೀ ತಾನಾ  || 84 || 

ಚಂಬುಗಿರೀ ಲುದುಕಾ ತಡುದಾರಕು ತಂಗುದಿರೀರೋ

“ಕಾಲೋ ಶರಿ ಮೋಕಾ ತೆೋಳಾಕಣಿರೀ” ತಾನಾ  || 85 || 

“ಕಾಲೋ ಶರಿ ಮೊಕುವಾ ತೆೋಳೆವಾಕೆ ನನ ತಾಯರೀ

ಕ್ರಿತಮ್ಮನಿಂಡೋತಿರೀ ಯಲ್ ಹೆೋರೀಯ್ತರೀ?” ತಾನಾ  || 86 || 

“ಯಲ್ಲಿಗೆೋರೀದರೋ ಹೆರೀಳುತೆ್ತರೀನೆ ಮುಗೋದಿರೀರಾ

ಕಾಲು ಶರಿಮೊಕುವಾ ತೆೋಳಕಣಿರೀ ತಾನಾ  || 87 || 

ಕಾಲು ಶರಿಮೊಕುವಾ ತೆೋಳಕಣಿರೀ ಮುಗುದಿರೀರಾ

ಅಸುರ ಬಾಯಾರೆೋಂದಾ ಕುಡುಕಣಿರೀ” ತಾನಾ  || 88 || 

“ಕಾಲು ಶರಿಮೊಕಾ ತೆೋಳುದಿಲಾಲಿ ಲಾಸರು ಬಾಯಾರೆೋಂದಾ ಕುಡುದು ಬೆರೀಡಾ

ಯಲ್ಲಿಗೆೋರೀದಾರೋ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕೋ” ತಾನಾ  || 89 || 

“ಯಲ್ಲಿಗೆೋರೀದಾರೋ ಯನೆರೀಲ್ಲಿರೀ ಮಗೋದಿರೀರಾ

ನಿರೀವ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅರು ಮೋರಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಾನಾ  || 90 || 

ನಿರೀವ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅರು ಮೋರಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಗುದಿರೀರಾ

ವಂದಾ ಜೆೋರೀಗಾ್ಯರೋ ಬಂದಿದುನೆೋರೀ ತಾನಾ  || 91 || 

ತಪಾಪಾತಾಳಾ ಹೆೋರೀಯಿದೆರೀ ಕೋತಿದನೆೋರೀ ತಾನಾ

ದೆೋಡಡು ಲಚುಗೆರೀಲ್ ದೆೋರೀಡಡುಕ್ಕಿ ಲೆೋಯದೆಂಡಿರೀ  || 92 || 

ದೆೋಡಡು ತೆಂಗಿನ ಪಲುಗಾಯಿರೀ ತಾನಾ

ದೆೋಡಡು ತೆಂಗಿನ ಪಲುಗಾಯಿರೀ ತಡುಕಂಡೆರೀ

ಆರುಜನಲಕ ತಂಗದಿರೀರೋ ಬರುವಾರೆೋ ತಾನಾ  || 93 || 
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ಆರುಜನಲಕ ತಂಗದಿರೀರೋ ಹೆೋರುಬಂದಾರೋ ಮಗುದಿರೀರಾ

ಜೆೋರೀಗಿಗು ಪಡಿಯಂದಾ ಕೆೋಟಿ್ಟದುರೆೋರೀ ತಾನಾ  || 94 || 

ಅವ್ ಕೆೋಡು ಪಡಿರೀ ಮುಟು್ಟಲ್ಲಲಿ ಕ್ಟ್ಟಲ್ಲಾಲಿ

‘ಸೌಬದಿ್ ಕೆೋಟು್ಟ ಪಡಿರೀ ಬರಬೆರೀಕೆೋರೀ’ ಲಂದಹೆರೀಳಿರೀ

ತಪಾಪಾತಾಳ ಹೆೋಯಿದೆರೀ ಕೋತಿರೀದಾ ತಾನಾ  || 95 || 

ತಪಾಪಾತಾಳ ಹೆೋಯಿದೆರೀ ಕೋತಿರೀದಾ ಮಗದಿರಾ

ಸೌಬದಿ್ರೀ... ದುಸೆೋ್ತಂದಾ ದರುಸಿದಯರೀ ತಾನಾ  || 96 || 

ಸೌಬದಿ್ರೀ... ದುಸೆೋ್ತಂದಾ ದರುಸಿದೆರೀ ಮಗುದಿರೀರಾ

ನಾನೋ ಕೆೋಟ್ಟ ಪಡಿರೀನೋ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಾಲಿ ತಾನಾ  || 97 || 

ತಪಾಪಾತಾಳ ಹೆೋಯಿದೆರೀ ಕೋತಿದನೆೋರೀ ಮಗದಿರೀರಾ

ಯರೀಳು ಜನ ಅಕಕಿ ತಂಗದಿರೋ ಬಂದಿರೀರೆೋರೀ ತಾನಾ  || 98 || 

ಯರೀಳು ಜನ ಅಕಕಿ ತಂಗದಿರೋ ಬಂದಿರೀರೆೋ ಮಗುದಿರೀರಾ

ಬಂದಿರೀ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿರೀ ನಿತಿ್ತದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || 99 || 

ಬಂದಿರೀ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿರೀ ನಿತಿ್ತದರೆೋರೀ ಮಗುದಿರೀರಾ

ಜೆೋರೀಗಿಗು ಪಡಿಯಂದಾ ಕೆೋಟಿ್ಟದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || 100 || 

ಜೆೋರೀಗಿಗು ಪಡಿಯಂದಾ ಕೆೋಟಿ್ಟದರೋ ಮಗದಿರೀರಾ

‘‘ಜಾಲುಗುನಿನು ಮಾಡಕಿಂಡಿರೀ ಕಕ್ಷಂಡಿರೀ ಹೆೋರೀಗಾನೆ  || 101 || 

ಜಾಲುಗುನಿನು ಮಾಡಕೆೋಂಡಿರೀ ಕರಕೆೋಂಡೋ ಹೆೋರೀಗಿರೀದಾ’’

“ಹೆೋರೀದಾ ದಾರಿಯಂದಾ ನಮುಗೆರೀಳ ರೆೀ ತಾನಾ  || 102 || 

ಹೆೋರೀದಾ ದಾರಿ ನಮಗೆರೀಳೂ” ಲಂದೆ ಹೆರೀಳಿರೀ

ಕುದಿ್ ಮೆರೀಲು ಸಂಗಿ್ತರೀ ಕೆರೀಳಿದರೆರೀ ತಾನಾ  || 103 || 

ಕುದಿ್ ಮೆರೀಲು ಸಂಗಿ್ತ ಕೆರೀಳಿದರೋ ಲಾಗಿನುನು

ಆಗುಡಿಡುಲತಾ್ತರೆರೀ ಮಾಗುಡಿಡುಲ್ರೀಳುದಾರೆರೀ

ಮರಗುಡಿಡುರೀ ಮರಕಲಕೋ ನೆಡುದರೆಯರೀ  || 104 || 

ಮರಗುಡಿಡುರೀ ಮರಕಲಕೋ ನೆಡುದರೆಯರೀ ತಾನಾ

ಹಂಡು ಮುಂಡಟು್ಟ ಮುರಕಂಡೆರೀ ತಾನಾ  || 105 || 
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ಹಂಡು ಮುಂಡಟೋ್ಟ ಮೋರು ಕಂಡಣ್ಣ ತಮು್ಮದಿರೀರು

ಮರುಗುಡೆಡು ಮರಕಲಿಕೋಕಿ ನಡುದರೆರೀ ತಾನಾ  || 106 || 

ಆಗುಡಿಡು ಮರಕಲಿಕೋಕಿ ನೆಡುದರೆ ಲಣ್ಣತಮುದಿರೀರೋ

ಅಲೆೋಲಿಂದು ದೆೋಡಡು ಹಾಸರಗಲ್ಲಿತೋ್ತ ತಾನಾ  || 107 || 

ದೆೋಡಡು ಹಾಸಿರಗಲಲಿನ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತೆರೀ (ಕಂಡಿರೀ)

ಜೆೋರೀಗಿರೀ ತಲ್ಯಂದಾ ನೆೋರೀಡುತಾನೆರೀ ತಾನಾ  || 108 || 

ಜೆೋರೀಗಿರೀ ತಲ್ಯಂದಾ ನೆೋರೀಡುತಿ್ತತೋ್ತ ಸೌಬದಿ್ರೀ

ಹಂದೆ ತಿರುಗಾರೋ ನೆೋರೀಡಿರೀತೋ ತಾನಾ  || 109 || 

ಹಂದೆ ತಿರುಗಾರೋ ನೆೋರೀಡಿರೀತೋ ಲಾಗಿನುನು

ಯರೀಳು ಜನಲಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೋ ನೆೋರೀಡಿತೋ್ತ ತಾನಾ  || 110 || 

ಯರೀಳು ಜನಲಣತಮುದಿರೀರೋ ನೆೋರೀಡಿತೋ್ತ ಸೌಬದಿ್ರೀ

ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಕೋಡಾರೋ ಹೆರೀಳಿತೋ ತಾನಾ  || 111 || 

ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಕೋಡಾರೋ ಹೆರೀಳಿತೋ ಲಾಗಿನೋನು

“ಯರೀಳು ಪಟು ಹಡುಕಂಡಿರೀ ಯರೀಳು ಕುದಿ್ರೀ ಹತ್ತಕಂಡಿರೀ

ಯರೀಳು ಜನಲಣತಮ್ಮದಿರೋ ಬಂದಾರೋ ತಾನಾ  || 112 || 

ಯರೀಳು ಜನಲಣತಮ್ಮದಿರೋ ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಈಗೆರೀ

ನಿನಾನು ಈಗಾರೋ ಇಡುದಿಲವರೀ ತಾನಾ  || 113 || 

ನಿನಾನು ಈಗಾರೋ ಇಡುದಿಲಾಲಿ” ಲಂಬೋಕೋ

ದಡಬಡನೆದಿದೆರೀನಿತಿ್ತರೀದಾ ತಾನಾ  || 114 || 

ದಡಬಡನೆದಿದೆರೀನಿತಿ್ತರೀದಾ ಲಾ ಜೆೋರೀಗಿರೀ

ವಂದೆರೀ ಹಳಳು ಮಂತಿ್ಸಿರೀ ವಗುದಿರೀದಾ ತಾನಾ  || 115 || 

ವಂದೆರೀ ಹಳಳು ಮಂತಿ್ಸಿರೀ ವಗುದಿರೀದಾ ಲಾಜೆೋರೀಗಿರೀ

ಹಾಸುರಗಲಾಲಿಗಿರೀ ಬೆಳುದಿರೀರೆರೀ ತಾನಾ  || 116 || 

ಹಾಸುರಗಲಾಲಿಗಿರೀ ಬೆಳದಿರೀರಣ ತಮುದಿರೀರೋ

ಯರೀಳು ಕುದುರಿನೋ ಯರೀಳು ಪಟಾವನೋ

ಯಟು್ಟ ಜನವಾರೋ ಹಾಸ್ಗಲೋಲಿ ತಾನಾ  || 117 || 
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ಯಟು್ಟ ಜನವಾರೋ ಹಾಸ್ಗಲಾಲಿಗಿರೀ ಬೆಳುದಿರೀರೋ

ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಅದಾ್ ಕರುಕಂಡಿರೀ ತನನು ಊರಿಗೆ ನೆಡುದಾನೆರೀ

ತನನು ಊರಿಗೆರೀ ನಡದಿರೀದ ಲಾಗಿನೋನು

ಚಂದದಿಂದವರೋ ಇರುವರೆರೀ ತಾನಾ  || 118 || 

ಚಂದದಿಂದವರೋ ಇರುವರೋ ಲಾಗಿನೋನು

ಹೆರಿಯವ ದಂಡಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗುವಂಗೆರೀ ಲಾಗಿನುನು

ಹೆರಿಯವ ನಿಂಡೋತಿರೀ ಲಂಬುವಳೂ ತಾನಾ  || 119 || 

ಹೆರಿಯವ ನಿಂಡೋತಿರೀ ಲಂಬುವಳೂ ಲಾಗಿನೋನು

ಮೋರೋ ತಿಂಗಳುದ ಗರಬಿರೀಣಿರೀ ತಾನಾ  || 120 || 

ದಂಡಿಗೆೋರೀಗುವಾಗೆರೀ ಮೋರು ತಿಂಗುಳು ಗರೋಬಿರೀಣಿರೀ

ಆರುಮೋರು ತಿಂಗಳು ಗಳೂದಿತೋ ತಾನಾ  || 121 || 

ಆರುಮೋರು ತಿಂಗಳು ಗಳೂದಿತೋ ಲಾಗಿನುನು

ಜನುಸಾದೆರೀ ಗಂಡೋ ಕೆೋರೀಮಾರಾನಾ ತಾನಾ  || 122 || 

ಜನುಸಾಳ ರೆೀ ಗಂಡು ಕೆೋರೀಮರಾಗೆರೀ ಲಾಗಿನುನು 

ತಿಂಗಳ ಬಾಲ್ನೋ ನೆೋರೀಡಿದುರೆರೀ ತಾನಾ  || 123 || 

ತಿಂಗಳ ಬಾಲ್ನೋ ನೆೋರೀಡಿದುರೆರೀ ಲಾ ಹುಡುಗ

ಆರೋ ತಿಂಗಳು ಹುಡಗೆನಲೆಲಿರೀ ತಾನಾ  || 124 || 

ಆರೋ ತಿಂಗಳುನಾಂಗೆರೀ ಕಾಣುತಾನೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು

ಹಚಿಚಾರೀತೆರೀ ಲಾವಾ ಕಾಣುತಾನೆರೀ ತಾನಾ  || 125 || 

ಹಚಿಚಾರೀತೆರೀ ಲಾವಾ ಕಾಣುತಾನೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹುಡುಗನ ನೆೋರೀಡಿದರೆರೀ ತಾನಾ  || 126 || 

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹುಡುಗನ ನೆೋರೀಡಿದರೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು

ಹನೆನುರಡುವರುಶನಾ ಹುಡುಗನೆರೀ ತಾನಾ  || 127 || 

ಹನೆನುರಡು ವರುಶರೀನಾ ಹುಡಗನಾ ಕಂಡಂತೆರೀ

ಹೆಚಿಚಾತೆರೀ ಲಾವಾ ಬಂದಿದನೆರೀ ತಾನಾ  || 128 || 
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ಹೆಚಿಚಾತೆರೀ ಲಾವಾ ಬಂದಿರೀದಾವಿರೀಗಿನುನು

ತಾಯಿ ಕೋಡಾವಾ ಹೆರೀಳುತಾನೆರೀ ತಾನಾ  || 129 || 

ತಾಯಿ ಕೋಡೋವಾ ಹೆರೀಳುತಾನೆರೀ ಯರೀನಂದಿರೀ?

“ಯಲಾಲಿ ಮಕಕಿಳು ಇಸಗೆೋಲೆಕಿರೀ ಹೆೋರೀಗುತಾರೆರೀ  || 130 || 

ಅವ್ ಸಂತಿಗೆ ನಾನೋ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆರೀ ತಾನಾ

ಪಾಟೆರೀ ಪುಸ್ತಕಾ ತಸಿ್ಷ ಕೆೋಡೆರೀ” ತಾನಾ  || 131 || 

“ಹಾಲರೋ ಮುರಿಲ್ಲಾಲಿ ಮಗುನೆರೀ ನೆತಿ್ತ ಸುಳಿ ಬಲ್ಲ್ಲಾಲಿ  || 132 || 

ಅಂಗೆೈಯನೋ ಜಂಗೋ ಬಲ್ಲ್ಲೆೋ್ವ ತಾನಾ

ಅಂಗೆೈಯಿನೋ ಜಂಗೋ ಬಲ್ಲ್ಲಾಲಿ ಮಗನೆರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ

ಮತೆೋ್ತಂದೋ ವರುಷೆ ಗಳಿಯಲೆೋರೀ ತಾನಾ  || 133 || 

ಮತೆೋ್ತಂದ ವರುಶೋ ಕಳಿಯಲ್ ಮಗನೆರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ

ಇಸಕೋಲ್ಗು ನಿರೀನೋ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೋಕಿ” ತಾನಾ  || 134 || 

ಅಟೆೋ್ಟಂದಾ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರೀದಾಲಾ ಹುಡುಗ 

ಬಿದಾದೆ ಮಾರುಗುನಾ ಹಡುದಾನೆರೀ ತಾನಾ  || 135 || 

ಬಿದಾದೆ ಮಾರುಗುನಾ ಹಡುದಾನಾ ಹುಡುಗಾ 

ಚಂಡಾಡೋಕಾರೋ ಹೆೋರೀಗುತಾನೆರೀ ತಾನಾ  || 136 || 

“ಯಲಾಲಿ ಮಕಕಿಳು ಚಂಡಾಡೋಕೆ ಹೆೋರೀಗುತಾ್ತರೆ

ನಾನು ಅವ್ ಸಂಗಾತಿರೀಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ ತಾನಾ  || 137 || 

ತಾನೋ ಅವ್ ಸಂಗಾತಿರೀಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ” ಲಂದೆರೀಳಿರೀ

ಯರೀನನ್ ಹೆರೀಳಿದೋ್ ಕೆರೀಳೂೆರೀದಿಲಾಲಿ ತಾನಾ  || 138 || 

ಯರೀನನ್ ಹೆರೀಳಿದೋ್ ಕೆರೀಳೂೆರೀದಿಲಾಲಿ ತಾಯಿನೋ

ಅವಾ್ ಸಂಗತಿಗೋ ನೆಡುದನೆಯರೀ ಲಾ ಹುಡುಗಾ

ಆಡಾಡಿರೀದಾಟಾ ಅವನಿಗೆರೀ ತಾನಾ  || 139 || 

ಆಡಾಡಿರೀದಾಟಾ ಅವನೆರೀ ಗೆಲೋಲಿವಾಗೆರೀ

“ರಂಡಿ ಪರೀರಂದೆರೀ”ಳಿರೀ ಬಯಾ್ತರೆರೀ ತಾನಾ  || 140 || 
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“ರಂಡಿರೀ ಪರೀರಂ”ದೆ ಹೆರೀಳಿರೀ ಬಯಾ್ತರೆರೀ ಅವಿನುರೀಗೋ

ಅವಿನುಗೋ ಬಾಳ ಸಿಟು್ಟ ಬತ್ಷದೆರೀ ತಾನಾ  || 141 || 

ಅವಿನುಗೋ ಬಾಳಾ ಸಿಟೋ್ಟ ಬತ್ಷದೆ ಲಾಗಿನೋನು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆರೀಳ್ವ ಅಂದೋ್ ಹಂಬಲ್ಲಾಲಿ ತಾನಾ  || 142 || 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆರೀಳೂರೋ ಹಂಬಲ ಇಲಾಲಿಲೆರೀ

ಮರುದಿನ ಚೆಂಡಾಡಕೋ ನಡಿದನೆಯರೀ ತಾನಾ  || 143 || 

ಮರುದಿನ ಚೆಂಡಾಡಕೋ ನಡುದಾನೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು

ಹೋಡಹೋಡಿದ ಚಂಡೋ ಗೆಲುತಾನೆರೀ ತಾನಾ  || 144 || 

ಹೋಡಹೋಡಿದ ಚಂಡಾ ಗೆಲುತಾನೆರೀ ಲಾ ಹುಡುಗಾ 

ಮತೆ್ತ ಲಾಂಗ್ ಹೆರೀಳ ರೆೀ ಬಯಾ್ತರೆರೀ ತಾನಾ  || 145 || 

“ಅಪಿಪಾಲಲಿದುಟಿ್ಟದಾ ರಂಡೆರೀ ಪರೀರಾನಲೆೋಲಿರೀ

ನಮಗೆೋಂದವಾ ಲಾಟಾ ಕೆೋಡುದಿಲಾಲಿ ತಾನಾ  || 146 || 

ನಮಗೆೋಂದವಾ ಲಾಟಾ ಕೆೋಡು”ಲಂದೆರೀಳಿ

ಹಾಂಗೆರೀ ಹೆರೀಳಾರೋ ಬಯ್ವರೋ ಲವಿನುರೀಗೆರೀ ತಾನಾ  || 147 || 

ಬಾಳ ಸಿಟಾ್ಟರೋ ಬಂದಿತೋ ತಾನಾ

ಮನ್ಯಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆರೀಳೂಕೋ ನಂಬಲು ಲ್ಲಲಿಂದೆರೀ  || 148 || 

ಪಂಜರೀಶರುಗಿಲ್ರೀ ವಂದೋಗೆಂಟೋ ತಾನಾ 

ಪಂಜರೀ ಶರುಗಿರೀಲವಂದು ಗೆಂಟಾಲೆೋಡಕಂಡೆರೀ  || 149 || 

ತನುನು ಮನಿಗೆರೀ ಬಂದಿದನೆರೀ ತಾನಾ

ತನನು ಮನಿಗಾರೋ ಬಂದಿದಾ ಲಾಗಿನೋನು  || 150 || 

ತಾಯಿ ಲಾಲಾರೋ ಕೆೋಟ್ಟರೋ ಲಾಗಿನೋನು

ಬಚಚಾಲರುಮನುಗೆರೀ ನೆಡದದಿಯರೀ ತಾನಾ  || 151 || 

ಬಚಚಾಲರುಮನುಗೆರೀ ನೆಡದಾದೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು

ಮಿರೀಸಿ ಅವನಾರೋ ಬಿಟಿ್ಟದೆರೀ ತಾನಾ  || 152 || 

ಮಿರೀಸಿ ಅವನಾರೋ ಬಿಟಿ್ಟತೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು

ಅವನು ಪಂಜಾ್ಯರೋ ತೆೋಳದದಿಯರೀ ತಾನಾ

ಅವನು ಪಂಜಾ್ಯರೋ ತೆೋಳೆವಂದೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು  || 153 || 
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‘ಇದುವೆಂತಾ ಗೆಂಟೆೋರೀ ಮಗು’ ನಂತೋ ತಾನಾ

‘ಇದುವೆಂತಾ ಗೆಂಟೆೋರೀ ಮಗ’ನಂಬುತಾ ಲಾಗಿನೋನು

ಅವಲಾಗಾರೋ ಹೆರೀಳುತಾನೆರೀ ತಾನಾ  || 154 || 

“ಚಂಡಾಡೋಲೋ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತರೀದೆದೆರೀ ನನಾನು ತಾಯಿರೀ

ಹೋಡೋಡಿದ ಚೆಂಡಾ ಗೆಲುತಿರೀದೆರೀ ತಾನಾ  || 155 || 

ಹೋಡೋಡಿದ ಚೆಂಡಾ ಗೆಲುತಿರೀದೆರೀ ತಾನಾ

ಹೋಡೋಡಿದ ಚೆಂಡಾ ಗೆಲುತಿರೀದೆರೀ ನನನು ತಾಯರೀ  || 156 || 

ರಂಡೆರೀ ಪರೀರಂದೆರೀ ಬಯಾ್ತರೆಯರೀ ತಾನಾ

ರಂಡೆರೀ ಪರೀರಂದೆರೀ ಬಯಿ್ತರೆೋರೀ ನನನು ತಾಯಿರೀ  || 157 || 

ನಿನಕೋಡ ಹೆರೀಳ ್ೆಬರೀಕಂದು್ ಮರತಿರೀತೋ ತಾನಾ

ನಿನಕೋಡ ಹೆರೀಳ ್ೆಬರೀಕಂದು್ ಮರತಿರೀತೋ ಲಂದೆರೀಳಿರೀ  || 158 || 

ಪಂಜೆರೀಶೆರುಗಿರೀಲ್ ವಂದೋ ಗಂಟೋ ತಾನಾ

ಪಂಜರೀ ಶೆರುಗಿರೀಲ್ರೀ ವಂದು ಗೆಂಟಾಲೆೋಡುಕಂಡಿರೀ  || 159 || 

ಹಂಬಲ್ರುವುದಿಲಲಿ ಅಂದೆರೀ ಬಂದಿದನೆರೀ ತಾನಾ

ಹಂಬಲ್ರುವುದಿಲಲಿ ಅಂದೆರೀ ಬಂದಿದೆರೀ ನನನು ತಾಯರೀ  || 160 || 

ನಮಗೆ ಅಪಪಾವೆನು್ಯರೀ ಇಲುವೆರೀನೆರೀ ತಾನಾ? 

ನಮಗೆ ಅಪಪಾವೆನು್ಯರೀ ಇಲಲಿಂದಿರೀ ನನನು ತಾಯರೀ || 161 || 

ನನನು ಕೋಡಾರೋ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕೆರೀ” ತಾನಾ  || 162 || 

“ನಿನಗೆ ಅಪಪಾವೆನುರೀ ಆರು ಮಂದಿ ಚಿಕಕಿಪಪಾದಿರೀರವೆ್ರೀ

ಯರೀಳೂ ಮಂದಾ್ಯರೋ ಅವ್್ಯಲೆೋರೀ ತಾನಾ  || 163 || 

ಯರೀಳೂ ಮಂದಾ್ಯರೋ ಅವ್್ಯಲೆೋಲಿ ಮಗನೆರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ

ಚಿಕ್ಕಿರೀ ಕರುವಾಕೋ ಹೆೋರೀಗಿದುರೆೋರೀ ತಾನಾ  || 164 || 

ಚಿಕ್ಕಿರೀ ಕರುವಾಕೋ ಹೆೋರೀಗಿ ಮಗನೆರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ

ಕರುವಾಕೆ ಹೆೋರೀದೆೋರೀರೋ ಬರಲ್ಲಲಿವರೀ ತಾನಾ  || 165 || 

ಕರುವಕೆ ಹೆೋರೀದಾರೋ ಬರುಲ್ಲಲಿ” ಲಂದೆರೀಳಿ

ಮೊದಲಾದ ಸಂಗೋತಿರೀ ಹೆರೀಳುತಾದೆರೀ ತಾನಾ  || 166 || 
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ಮೊದಲಾದ ಸಂಗಿ್ತರೀ ಹೆರೀಳುವಾದೆರೀ ಲಾಗಿನುನು

ತಾಯಿ ಕೋಡುವಾ ಹೆರೀಳುತಾನೆರೀ ತಾನಾ  || 167 || 

ತಾಯಿ ಕೋಡುವಾ ಹೆರೀಳುತಾನೆರೀ ಯರೀನಂದಿರೀ?

“ನನಗೆ ರೆೋಟೆೋ್ಯಂದು ಬುತಿ್ತನೋ ಕಟಿ್ಟಕೆೋಡು  || 168 || 

ಅಪಪಾಚಿಕಕಿಪಪಾದಿರೀರಾ ಕರುಕಂಡಿರೀ ತಾನಾ

ಅಪಪಾಚಿಕಕಿಪಪಾದಿರೀರಾ ಕರುಕಂಡಿರೀ ಬರುತೆ್ತರೀನೆರೀ  || 169 || 

ನನಗೆೋಂದಪಪಾಣಿಯಾ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೆರೀ” ತಾನಾ

“ಹಾಲರು ಮುರಿಲ್ಲಾಲಿ ಮಗನೆರೀ ನೆತಿ್ತಸುಳಿರೀ ಬಲ್ಲ್ಲಾಲಿ  || 170 || 

ಯಾವುರಿರೀಗವೂ್ ನಡುದರೆಯರೀ ತಾನಾ

ಯಾವುರಿರೀಗವೂ್ ನಡುದರೆಯರೀ ಮಗುವೆರೀ ಕೆರೀಳು

ಯಲೆಲಿಂದೆರೀ ನಿರೀನೋ ಹೆೋರೀಗುವಿಯರೀ ತಾನಾ  || 171 || 

ಯಲೆಲಿಂದೆರೀ ನಿರೀನೋ ಹೆೋರೀಗುವಿಯರೀ? ಮಗುವೆರೀ ಕೆರೀಳು

ಕರುವಕೆೋಕಿರೀದೆೋರೀರೋ ಬರಲ್ಲಲಿವರೀ ತಾನಾ  || 172 || 

ಕರುವಕೆೋಕಿರೀದೆೋರೀರೋ ಬರಲ್ಲಲಿ ಮಗನೆರೀ ಕೆರೀಳು

ನಿನನು ಕರವಾಕಾ್ಯರೋ ಹೆೋರೀಗುತರೆಯರೀ? ತಾನಾ  || 173 || 

ನಿನನು ಕರುಕಾ್ಯರು ಹೆೋರೀಗುತರೆರೀ ಮಗುವೆರೀ ಕೆರೀಳು

ಜೆೋ್ಯರೀತಿರೀ ಕಸುವರೀರೋ ಮೊದಲ್ಲಲಿವರೀ ತಾನಾ  || 174 || 

ಜೆೋ್ಯರೀತಿರೀ ಕಸುವರೀರು ಮೊದಿಲಿಲಲಿ ಮಗುನೆ ಕೆರೀಳು

ಹೆೋರೀದರೋಲವೂ್ ಬರುವಾರೆೋರೀ” ತಾನಾ  || 175 || 

ಯರೀನೆನೆರೀಳಿರೀದೋ್ ಕೆರೀಳೂಲ್ಲಾಲಿ ಲಾ ಹುಡುಗಾ

ಮುಚುಚಾ ಮಾಡಾಕಂಡೆರೀ ವರುಗಿರೀದಾ ತಾನಾ  || 176 || 

ಮುಚುಚಾ ಮಾಡಾಕಂಡಿರೀ ವರುಗಿರೀದಾ ಲಾಗಿನುನು

ಊಟಕೆಕಿರೀಳಿಸಿರೋ ಯಳೂದಿಲಾಲಿ ತಾನಾ  || 177 || 

ಊಟಕೆಕಿರೀಳಿಸಿರೋ ಯಳೂದಿಲಾಲಿ ಲಾಗಿನುನು

“ಹೆೋರೀಗುದಾರೋ ನಿರೀನೋ ಹೆೋಗುಲಕೆೋಕಿರೀ ತಾನಾ  || 178 || 
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ಹೆೋರೀಗುದಾರೋ ನಿರೀನೋ ಹೆೋಗುಲಕೆೋಕಿರೀ ಮಗನೆ ಕೆರೀಳೂೆರೀ

ಯದಿದೆರೀ ಊಟಾರೋ ಮಾಡುಕಳೂೆ ಳುರೀ ತಾನಾ  || 179 || 

ಯದಿದೆರೀ ಊಟ ಮಾಡುಕಳೂೆ ಳು” ಲಂಬೋಕೋ

ಯದಿದೆರೀ ದೆರೀವ್ ಪೂಜಯಾ ಮಾಡಿದನೆೋರೀ ತಾನಾ  || 180 || 

ಯದಿದೆರೀ ದೆರೀವ್ ಪೂಜರೀ ಮಾಡಿರೀದಾಲಾಗಿನುನು

ಉಂಡೆ ಕೆೈಬಾಯಾ ತೆೋಳದಿವನೆರೀ ತಾನಾ  || 181 || 

ಉಂಡೆರೀ ಕೆೈಬಾಯಾ ತೆೋಳುದಿರೀದಾ ಲಾಗಿನೋ

ರೆೋಟಿ್ಟ ಬುತೆೋ್ಯಂದಾ ಕಟುಕೆೋಟು್ತ ತಾನಾ  || 182 || 

ರೆೋಟಿ್ಟ ಬುತೆೋ್ಯಂದಾ ಕಟಿ್ಟಂದೋ ಕೆೋಟಿ್ಟತು್ತ

ಅದ್ ತಕಕಿಂಡೆರೀ ಹೆೈಟನೆಯರೀ ತಾನಾ  || 183 || 

ಅದ್ ತಕಕಿಂಡೆರೀ ಹೆೈಟೆರೀದಾ ಲಾ ಹುಡುಗಾ

ಬಿದದೆ ಮಾರೋಗಾ ಹಡದಿರೀದಾ ತಾನಾ  || 184 || 

ಬಿದಾದೆ ಮಾರೋಗಾ ಹಡುದಿರೀದಾ ಲಾಗಿನುನು

ಜೆೋರೀಗಿರೀಲೋರಿರೀಗೆ ನೆಡದನೆಯ ತಾನಾ  || 185 || 

ಜೆೋರೀಗಿರೀಲೋರಿರೀಗೆ ನೆಡದಾನೆ ಲಾಗಿನುನು

ಅಲೆೋಲಿಂದಜಜೆವಿರೀ ಮನಿಯಿತು್ತ ತಾನಾ  || 186 || 

ಅಲೆೋಲಿಂದಜಜೆವಿರೀ ಮನಿಯಿತು್ತ ಲಾಗಿನುನು

ಅಜಜೆವಿರೀ ಮನಿರೀಗೋ ನೆಡುದಾನೆರೀ ತಾನಾ  || 187 || 

ಅಜಜೆವಿರೀ ಮನಿರೀಗೋ ನೆಡುದಾನೆರೀ ಲಾಗಿನುನು

“ನನಗೆೋಂದು ತಾವಾ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೆರೀ ತಾನಾ  || 188 || 

“ನನಗೆೋಂದು ತಾವಾ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೋ” ಲಂಬೋಕೋ

ಅಜಜೆರೀವಿ್ವರೀಲಾಗೆರೀ ಹೆರೀಳುತಾದೆರೀ ತಾನಾ  || 189 || 

ಅಜಜೆರೀವಿ್ವರೀಲಾಗೆರೀ ಹೆರೀಳುತಾದೆರೀ ಲಾಗಿನುನು

“ಯಾವೂರಂದ ನಿರೀನೋ ಬಂದ್ಯಲೆೋರೀ? ತಾನಾ  || 190 || 

ಯಾವೂರಂದಿರೀದಿದೆರೀ ಬಂದಿದಿದೆ? ಮಗುನೆರೀ ಕೆರೀಳು

ದೆರೀವುತಾಪಿಂಡುನಾಂಗೆರೀ ಕಾಣತ್ಯಲೆೋಲಿರೀ ತಾನಾ  || 191 || 
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ಹಾಳುಬಿದಾದೆ ಊರೋ ಇದದೆವಲೆೋಲಿರೀ ತಾನಾ

ಹಾಳುಬಿದಾದೆ ಊರೋ ಇದುವಲೆೋಲಿ ಮಗುನೆರೀ ಕೆರೀಳು  || 192 || 

ನಮೋ್ಮರಲೆೋ್ವಂದೋ ಜೆೋರೀಗಿಯವೆನುರೀ ತಾನಾ

ನಮೋ್ಮರಗೆೋ್ವಂದೋ ಜೆೋರೀಗಿಯವೆನುರೀ ಮಗುವೆರೀ ಕೆರೀಳು  || 193 || 

ಯಲ್ಲಿರೀದೆೋದೆರೀ ವಂದೋ ಹೆಣು್ಣ ತಂದನೆಯರೀ ತಾನಾ

ಯಾವೂರಂದು ವಂದು ಹೆಣು್ಣ ತಂದಿದ ಮಗುನೆರೀ ಕೆರೀಳೂ  || 194 || 

ಅದಕೆೋಂದ್ ಹೋಂಗನುದಂಡಿರೀ ಕೆೋಡುತನೆೋ್ಯರೀ ತಾನಾ

ಅದಕೆೋಂದ್ ಹೋಂಗನುದಂಡಿರೀ ಕೆೋಟುಕಂಡೆರೀ ಮಗುವೆರೀ ಕೆರೀಳೂೆ  || 195 || 

ವಂದು ಶದೆದೆರೀ ಅಕ್ಕಿರೀ ತಂದುಕಂಡೆರೀ ತಾನಾ

ವಂದು ಶದೆದೆರೀ ಅಕ್ಕಿರೀ ಮಗುನೆರೀ ಕೆರೀಳೆಲಾ  || 196 || 

ನನಾನು ಸಂಸಾರಾ ಕಳಿತದೆಯ ತಾನಾ

“ನನಾನು ಸಂಸಾರಾ ಕಳಿತಾದೆರೀ” ಲಂದೆರೀಳಿ  || 197 || 

ಅಟ್ಟಸಂಗೆೋತ್ಯಂದಾ ಹೆರೀಳತದೆಯರೀ ತಾನಾ  || 198 || 

ಅಟ್ಟಸಂಗೆೋತ್ಯಂದಾ ಕೆರೀಳಿರೀದಾ ಲಾ ಹುಡುಗಾ

ರೆೋಟಿ್ಟರೀ ಮತೆೋ್ತಂದಾ ಬಿಚಿಚಾದನೆರೀ ತಾನಾ  || 199 || 

ರೆೋಟಿ್ಟರೀ ಮತೆೋ್ತಂದಾ ಬಿಚಿಚಾರೀನೆ ಲಾಗಿನೋನು

ಆದರಂದ್ ವಂದು ಚೋರಾ ತಿಂದಿರೀದಾ ತಾನಾ  || 200 || 

ಆದರಂದ್ ವಂದು ಚೋರಾ ತಿಂದಿರೀದಾ ಲಾಗಿನೋನು

ಅಜಜೆವಿ್ವರೀಗಾರೋ ಕೆೋಟಿ್ಟದನೆರೀ ತಾನಾ  || 201 || 

ಅಜಜೆವಿ್ವರೀಗಾರೋ ರೆೋಟಿ್ಟ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀದ ಲಾಗಿನುನು

“ಹೆೋಟೆ್ಟರೀ ತುಂಬ ನಿರೀನೋ ತಿಂದುಕಣೆರೀ ತಾನಾ  || 202 || 

ಹೆೋಟೆ್ಟರೀ ತುಂಬಾರೋ ತಿಂದಕಣೆರೀ ಲಜಜೆವಾ್ವ

ನಾನೋ ನಿರೀನಾರೋ ಮನಗೋವಾ ತಾನಾ  || 203 || 

ನಾನೋ ನಿರೀನಾರೋ ಮನಗೋವಾ ಲಜಜೆವಾ್ವ

ಬೆಳಗಾಗೆರೀಲೆದಿದೆರೀ ನಿನನುವಾ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡೋ  || 204 || 
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ನಾನೋಗೋ ಕೆೋಯಿದೆರೀ ಕಟತಿರೀನೆರೀ” ತಾನಾ

“ನಿರೀನೋ ಕಟಿ್ಟರೀದೋ್ ಚೆಂದವಾಲಾಗವೂ  || 205 || 

ನಾಗೋಗೆವಲಾರೋ ಕಟತೆರೀನೆರೀ” ತಾನಾ 

“ಚೆಂದಾಲಾಗದಿರೀರೆರೀ ಇಲಲಿವೆ ಲಜಜೆವಾ್ವ  || 206 || 

ನಾನೋವಲಾರೋ ಕಟತೆರೀನೆರೀ ತಾನಾ  || 207 || 

ನಾನೋವಲಾರೋ ಕಟತೆರೀನೆರೀ” ಲಂದೆರೀಳಿರೀ

ಹೋಂಗಾ ಕೆೋಯಾದೆರೋ ಕಟತಾನೆ ತಾನಾ  || 208 || 

ಹೋಂಗಾ ಕೆೋಯಿದೆ ಕಟಿ್ಟರೀದಾ ಲಾಗಿನುನು

ಅಜಜೆವಿ್ವಲದನಾರೋ ತಕಕಿಂಡೆರೀ ನಡೆದಲೆರೀ ತಾನಾ  || 209 || 

ಹೋಂಗನುದಂಡೆೋ್ಯಂದು ಕೆೋಟಿ್ಟರೀತೋ ತಾನಾ

ಹೋಂಗನುದಂಡೆೋ್ಯಂದು ಹಡದಿರೀತೋ ತಾನಾ  || 210 || 

“ಇಂದಿರೀ ಕಟಿ್ಟರೀದ ಹೋಂಗನು ದಂಡೆರೀ ಚಂದವೆರೀ ತಾನಾ 

ಇಂದಿರೀ ಕಟಿ್ಟರೀದೋದೆ ಚಂದವೆರೀ ಲಜಜೆವಾ್ವ  || 211 || 

ಇಂದಿರೀನ ಹೋಂಗನು ದಂಡೆರೀ ಚಂದವೆರೀ ತಾನಾ

ನಿಮ್ಮನಿರೀಗಾ್ಯರೋ ಬಂದಯ್ಷ?” ತಾನಾ  || 212 || 

“ನನನು ಮೊಮ್ಮಗಾ ಬಂದಿರೀದಾ ಲಾಗಿನುನು 

ಅವನೆ ಕೆೋಯಾದೆರೋ ಕಟಿ್ಟರೀದಾ ತಾನಾ  || 213 || 

ಅವನೆ ಕೆೋಯಾದೆರೋ ಕಟಿ್ಟರೀದಾ” ಲಂದೆರೀಳಿರೀ

ಅಡುಗೆರೀ ಸಾಮಾನಾ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀತೆರೀ ತಾನಾ  || 214 || 

ಅದ್ ತಂದಾರೋ ಅಡುಗೆರೀಯ ಮಾಡುಂಡಿರೀ

ಮರುದಿನೆರೀ ಹೋಂಗಾ ಕೆೋಯದೆದಾಲಾಗಿನುನು  || 215 || 

ಮರುದಿನೆರೀ ಲುಂಗಾ ಕೆೋಯಿದೆದಾಲಾಗಿನುನು

ಆದಾ ಸಂಗಿ್ತರೀಯಟೋ್ಟ ಬರದಿರೀದಾ ತಾನಾ  || 216 || 

ಆದಾ ಸಂಗಾತ್ಯರು ಬರದಿರೀದ ಲಾಗಿನುನು

ಹೋಂಗಿನ ದಂಡಿರೀಯಳುಗೆ ಹಾಕ್ದನೆರೀ ತಾನಾ  || 217 || 
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ಹೋಂಗಿನ ದಂಡಿರೀಯಳುಗೆ ಹಾಕ್ದ ಲಾಗಿನುನು

ಅಜಜೆವಿರೀ ಕೋಡ ಹೆರೀಳುತಾನೆ ತಾನಾ  || 218 || 

“ಅಜಜೆವಿರೀ ಹೋಂಗನು ದಂಡೆರೀಯ ಕೆೋಟಿ್ಟನುನು ಸುಮೆ್ಮಬರುಬೆರೀಡಾ

ಕುಡುಗಿರೀ ಅದೆ್ ಕೋಡೆರೀ ಮುಡಿಹೆರೀಳ ರೆೀ ತಾನಾ  || 219 || 

ಕುಡುಗಿರೀ ಅದೆ್ ಕೋಡೆರೀ ಮುಡಿಹೆರೀಳ ರೆೀ ಅಜಜೆವಿರೀ” 

ಹೋಂಗನು ದಂಡೆೋ್ಯಂದೋ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀತೋ ಲಾಗಿನುನು  || 220 || 

“ನನನು ಮಾಮ್ಮಗ ನಿನ ಕೋಡೆ ಕುಡೆಗೆ ಮುಡಿರೀ ಲಂದಾನೆ

ಹುಳವೆರೀ ಹುಪೂಪಾಡಿ ಇರುತಾದೆರೀ” ತಾನಾ  || 221 || 

ಹೋಂಗನು ದಂಡೆೋ್ಯಂದೋ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀತೋ ಲಾಗಿನುನು

“ನನನು ಮೊಮ್ಮಗ ನಿನ ಕೋಡೆರೀ ಕುಡ್ಗೆ ಮುಡಿರೀಲೆಂದಾ ತಾನಾ  || 222 || 

“ಹುಳವೆರೀ ಹಪೂಪಾಡಿರೀ ಇರತಾದೆರೀ” ತಾನಾ

ಹೋಂಗನು ದಂಡೆೋ್ಯಂದೋ ಕುಡಗೆರೀತೋ ತಾನಾ  || 223 || 

ಹೋಂಗನು ದಂಡೆೋ್ಯಂದೋ ಕುಡುಗೆರೀತೋ ಲಾಗಿನುನು  

ಬರುದಾ ಚಿರೀಟೆಯಾ ಲೆಕ್ಕಿತೆರೀ ತಾನಾ  || 224 || 

ಬರುದಾ ಚಿರೀಟೆೋ್ಯಂದಾ ಹೆಕ್ಕಿನೋನು ವರೀದಾದೆರೀ

ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಬಿಡುತಾದೆರೀ ತಾನಾ  || 225 || 

ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರೆರೀ ಬಿಡುತಾದೆರೀ ಲಾಗಿನುನು

‘ನಾ ಬರೋವರಿಗೆರೀ ಮೋರು ತಿಂಗುಳುಗರೋಬಿರೀಣಿ  || 226 || 

ನನು ಮಗನಲಲಿದೆ ಪರುರಲಾಲಿ ತಾನಾ

ನನು ಮಗನಲಲಿದೆ ಪರುರಲಾಲಿ’ ಲಂದೆರೀಳಿ  || 227 || 

ಹೆೋರುವಟಾ್ಟಲದುಕೆರೀ ಕೆೋಟ್ಟದಿಯರೀ ತಾನಾ

ಹೆೋರುವಟಾ್ಟಲದುಕೆರೀ ಕೆೋಟ್ಟದೆರೀ ಲಾಗಿನುನು  || 228 || 

“ಲಡುಗಿ ಮಾಡುಕಂಡೆರೀ ಊಣು ನಿರೀನು ತಾನಾ

ಲಡುಗಿ ಮಾಡುಕಂಡೆರೀ ಊಣು ನಿರೀನು” ಅಂಬೋಕೋ  || 229 || 

ಅಜಜೆವಿ ಹೆೋತಕಿಂಡೆ ಬಂದೆರೀ ತಾನಾ

ಅಜಜೆವಿ ಹೆೋತಕಿಂಡೆ ಬಂದೆ ಸೋಲ್ರೀಗಿನೋ  || 230 || 
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ಅಡುಗಿ ಮಾಡುಕಂಡೆರೀ ಉಂಡಿದುರೆರೀ ತಾನಾ

ಅಡುಗಿ ಮಾಡುಕಂಡೆರೀ ಉಂಡಿರೀರೆೋ ಲಾಗಿನುನು  || 231 || 

ಮರುದಿನ ಹೋಂಗಾರೋ ಕೆೋಯದೆನೆಯ ತಾನಾ

ಮರುದಿನ ಹೋಂಗಾರೋ ಕೆೋಯದೆನೆ ಲಾಗಿನುನು  || 232 || 

“ಹೋಂಗನು ದಂಡಿಯಂದೋ ಕೆೋಟಿ್ಟನುನು ಸುಮೆ್ಮ ಬರೋಬೆರೀಡಾ

ನಾನೆೋಂದು ಮಾತೆರೀ ಹೆರೀಳುತೆ್ತರೀನೆ ತಾನಾ  || 233 || 

ನಾನೆೋಂದು ಮಾತೆರೀ ಹೆರೀಳುತೆ್ತರೀನೆ ಅಜಜೆವಾ್ವ

ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಉಂಡುತಿಂದೆರೀ ಊರವಲ್ನ ಹೆೋರೀಗವಾರೋ

ಅದ್ ಕೋಡೆ ನಾನೋ ಬರುಹೆರೀಳು ತಾನಾ  || 234 || 

ಹೆೋಂಗನುದ ದಂಡೆೋ್ಯಂದಾ ಕೆೋಟಿ್ಟನುನು ಬರುವಾಗೋ

“ನನನು ಮಗಾನಿನುಕೆಕಿಲ್ರೀ ಬರುವಾಕೆ ತಾನಾ  || 235 || 

ನನನು ಮಗಾನಿನುಕೆಕಿಲ್ರೀ ಬರುವಾಕೆ ಹೆರೀಳಾನೆರೀ”

ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಉಂಡು ತಿಂದಿರೀ ಊರುಮೆನೆ ಹೆೋರೀಗೋಕೋ  || 236 || 

ಮಗನಾ ಬುಡುವಾಗೆರೀ ಬರುತಾದೆ ತಾನಾ

ಚಿಕ್ಕಿ ಬರುಬರುವಾ ಆಟದೋರೆರೀ ನೆೋರೀಡಾನೆರೀ  || 237 || 

ಮುಚಿಚಾ ಮುಡಾಕ್ರೀ ವರುಗಾನೆರೀ ತಾನಾ

ಮುಚಿಚಾರೀ ಮೋಡಾಕಂಡೆರೀ ವರುಗಾನೆರೀ ಲ್ರೀಗಿನೋನು  || 238 || 

ತಲ್ಯ ಬುಡುದಾಲೆರೀ ಕೋತೆರೀನೋನು ತಾನಾ

ತಲ್ಯ ಬುಡುದಾಲೆರೀ ಕೋತೆರೀನೋನು ಲಾಗಿನುನು  || 239 || 

ಮೊರೀರೆರೀ ಶರೋಗಾ ತಗುದಾದೆರೀ ತಾನಾ

ಮೊರೀರೆರೀ ಶರುಗಾ ತಗುದಾದೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು  || 240 || 

ಚಿಕ್ಕಿ ಕಂಡ ಮಗುನೆರೀ ತಿರೀಡುತಾನೆರೀ ತಾನಾ

ಮಗನು ಕಂಡೆರೀ ಚಿಕ್ಕಿರೀ ತಿರೀಡುತಾದೆರೀ ತಾನಾ

ಮಗನು ಕಂಡೆರೀ ಚಿಕ್ಕಿರೀ ತಿರೀಡುತಾದೆರೀ ಲಾಗಿನುನು  || 241 || 

ಯದಿದೆ ಅವನಾರೋ ಕೋತಿದನೆರೀ ತಾನಾ

ಯದಿದೆ ಅವನಾರೋ ಕೋತಿರೀದಾ ಲಾಗಿನೋನು  || 242 || 
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“ನಾನೆೋಂದು ಮಾತಾ ಹೆರೀಳುತಿರೀದೆರೀ ತಾನಾ

ನಾನೆೋಂದು ಮಾತಾ ಹೆರೀಳತೆರೀನೆರೀ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೆರೀಳ ರೆೀ  || 243 || 

ನಾನೆರೀಳುದಂತೆರೀ ಕೆರೀಳುಬೆರೀಕೆರೀ ತಾನಾ

ನಾನೆರೀಳುದಂತೆರೀ ಕೆರೀಳಬೆರೀಕೋ ಚಿಕ್ಕಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ  || 244 || 

ಹೆೋಡೆದರೆ ವಂದು ಪೆಟಾ್ಟ ತಿನಬೆರೀಕೆರೀ ತಾನಾ

ಹೆೋಡೆದರೆ ವಂದು ಪೆಟಾ್ಟ ತಿನಿಬೆರೀಕು ಚಿಕ್ಕಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ  || 245 || 

ನಾನೆರೀಳೂದಾವೆ್ರೀ ಕೆರೀಳಬೆರೀಕೋ ತಾನಾ

‘ನಿರೀನು ಊಂಡು ತಿಂದೆರೀ ಊರ ಮೆರೀನೆ ಹೆೋರೀಗುತೆರೀ  || 246 || 

ನಿನಗೆರೀನಾರೋ ಆದೆ್ರೀ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿಬೆರೀಕು? ತಾನಾ

ನಿನಗೆರೀನಾರೋ ಆದೆ್ ನಂಗಾ್ಯಂಗ್ ತಿಳಿಬೆರೀಕು?’  || 247 || 

ಅಂದೆರೀಳಿರೀ ನಿರೀನೋ ಹೆರೀಳುಬೆರೀಕೋ” ತಾನಾ

ಅಟೆೋ್ಟಂದು ಮಾತೋ ಕೆರೀಳಿತೋ ಲಾಗಿನೋನು  || 248 || 

ಹಂದೆ ತಿರಗಾರೋ ನಡೆದದೆಯರೀ ತಾನಾ

ಹಂದೆ ತಿರಗಾರೋ ನಡೆದಿರೀದೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು  || 249 || 

ಊರ ಮೆನೆ ಹೆೋರೀದ ಜೆೋರೀಗಿ ಬಂದಿದಾ ತಾನಾ

ಊರ ಮೆನೆ ಹೆೋರೀದ ಜೆೋರೀಗಿ ಬಂದಿದಾ ಲಾಗಿನೋನು  || 250 || 

ಉಂಡ ತಿಂದಾರೋ ಮನಗಿದರೋ ತಾನಾ

ಉಂಡ ತಿಂದಾರೋ ಮನಗಿರೀರೋ ಲಾಗಿನುನು  || 251 || 

ಆಗೆೋಂದ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳುತೆರೀನೆರೀ ತಾನಾ

“ಆ ಊರಾಗಿರೀದಿದೆರೀ ಈವೂರಾಗೆ ತಂದಿರೀದೆರೀ  || 252 || 

ಹೆೋರೀದಲ್ಲಿ ಯರೀನಾದೋ್ ಆಗಿದರೆರೀ ತಾನಾ 

ಬಂದಲ್ಲಿ ಯರೀನಾರೋ ಆಗಿದರೆರೀ  || 253 || 

ನನಗೆ್ಯರೀಗೆರೀ ಇಲ್ಲಿರೀ ತಿಳಿಬೆರೀಕು?” ತಾನಾ

“ಇಟುದಿರೀನೆ ಆದರೋ ಯಾವಾ ಸುದಿದೆ ಇಲಲಿವೆರೀ  || 254 || 

ನಿನಗಾ್ಯರೋ ಹಂಚೋಗಿರೀ ಹೆರೀಳಿದರೋ” ತಾನಾ

“ನನಗಾ್ಯರೋ ಹೆರೀಳವರಿಲಲಿ ನನಗಾ್ಯರೋ ಕೆರೀಳ್ವರಿಲಲಿ  || 255 || 
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ನನನುಂದುಯಾ್ಷರೋಇಲ್ಲಿಲಾಲಿ ತಾನಾ

ನನನುಂದುಯಾ್ಷರೋಇಲ್ಲಿಲಾಲಿ ಲ್ರೀಗಿನೋನು  || 256 || 

ನನಗೆರೀ ಕೋತಲೆಲಿರೀ ಹಂಬಲಾ” ತಾನಾ

ನನಗೆರೀ ಕೋತಲೆಲಿರೀ ಹಂಬಲಾಲಂಬೋಕೋ  || 257 || 

ವಂದಾ ಪೆಟಾ್ಟರೋ ಹೆೋಡದಿದನೆರೀ ತಾನಾ

ವಂದಾ ಪೆಟಾ್ಟರೋ ಹೆೋಡದಿರೀದಾ ಲಾಗಿನೋನು  || 258 || 

ತಿರೀಡಿರೀತೆರೀಲದೋ ಮನುಗಿತೋ ತಾನಾ

ತಿರೀಡಿರೀತೆರೀಲದೋ ಮನಗಿತೋ ಲಾಗಿನುನು  || 259 || 

ಅವನಿಗೋ ಬಾಳಾ ಪಾಪಾ ಕಂಡಿತೋ ತಾನಾ

ಅವನಿಗೋ ಬಾಳಾ ಪಾಪಾ ಕಂಡಿರೀತೋ ಲಾಗಿನುನು  || 260 || 

ಇದಾದೆ ಸಂಗೆ್ತಯಂದಾ ಹೆರೀಳುತಾನೆರೀ ತಾನಾ

ಇದಾದೆ ಸಂಗೆ್ತಯಂದಾ ಹೆರೀಳುತಾನೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು  || 261 || 

“ನನ ಕೆೋಲುಲಿಯಾ್ಷರೋ ಹುಟಲ್ಲವೆರೀ ತಾನಾ

ಹೆೋರೀದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿರೀ ನನುಗೆ್ಯರೀನೋ ಆಗೆೋದಿಲಲಿ  || 262 || 

ನನನು ಕೆೋಲಲಿಕಾ್ಯರೋ ಹುಟುಲ್ಲವೆರೀ ತಾನಾ

ನನನು ಕೆೋಲುಲಿಯಾ್ಷರೋ ಹುಟಲ್ಲಲಿ” ಲಂದೆರೀಳಿರೀ  || 263 || 

ಸುಮ್ಮನೆ ಲವೆರೀರೋ ಮನುಗಿದರೆರೀ ತಾನಾ

ಸುಮ್ಮನೆ ಲವೆರೀರೋ ಮನುಗಿರೀರು ಲಾಗಿನೋನು  || 264 || 

ಜೆೋರೀಗಿರೀ ಉಂಡು ತಿಂದೋ ಮರುದಿನಾ ತಾನಾ

ಊರ ಮೆರೀನೆ ಲವನೋ ನಡದಿದನೆಯರೀ ತಾನಾ  || 265 || 

ಊರು ಮೆರೀನೆ ಲವಾ ನೆಡುವಾಕೋ ಲಾಗಿನೋನು

ಮಗುನಾ ಬುಡದಲ್ಲಿರೀ ನಡುದಾದೆರೀಯರೀ ತಾನಾ  || 266 || 

‘‘ನಾ ಹೆರೀಳಿದ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿದಯರೀ?” ತಾನಾ

‘‘ನಿರೀ ಹೆರೀಳಿದು ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿದೆ ನಾನು ಮಗುವೆರೀ  || 267 || 

‘ನನ ಕೆೋಲುಕಾ್ಯರು ಹುಟುಲ್ಲೆಲಿರೀ ತಾನಾ

ಹಂಚುಗಿ ಯಾರು ಹೆರೀಳುಕೆೋಟು್?’ ತಾನಾ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿರೀ  || 268 || 
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ವಂದೋ ಪೆರೀಟಾ್ಟರೋ ಹೆೋಡುದಿರೀದಾ” ತಾನಾ 

“ಹೆೋಡೆದು್ ಹೆೋಡಕಣಿ್ಣ ಬಯದೆರೋ ಬಯಸ್ಕ ನಿರೀನು  || 269 || 

ಮತೆೋ್ತಂದು ಮಾತು ಕೆರೀಳಬೆರೀಕೋ ತಾನಾ

ಮತೆೋ್ತಂದು ಮಾತು ಕೆರೀಳಬೆರೀಕು ಚಿಕ್ಕಿರೀ ನಿರೀನು  || 270 || 

‘ನಿರೀನೋ ಉಂಡು ತಿಂದಿರೀ ಊರ ಮೆರೀನೆ ಹೆೋರೀಗುತೆರೀ

ಯಲಾಲಿರೋ ಬಿದೆ್ ನನಗೆಂಗೆ ತಿಳಿಬೆರೀಕೋ?’ ತಾನಾ  || 271 || 

ಯಲಾಲಿರೋ ಬಿದೆ್ ನನಗೆಂಗೆ ತಿಳಿಬೆರೀಕೋ ಲಂದೆರೀಳಿರೀ

ಯಲಾಲಿರೋ ಬಿರೀದಿದೆರೀ ಕೆೈಕಾಲು ನೆೋರೀವಾದೆ್  || 272 || 

ನನಗಾ್ಯರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೆರೀಳುವರೋ?” ತಾನಾ

“ಇಟದಿರೀನೆ ಅವಾರೋ ಯಾವ ಸುದಿದೆ ಇಲಾಲಿಗಿತು್ತ  || 273 || 

ನಿನುಗಾ್ಯರೋ ಹಂಚುಗಿರೀ ಹೆರೀಳು ಕೆೋಟ್ಟ? ತಾನಾ

ನಿನುಗಾ್ಯರೋ ಹೆರೀಳುಕೋಟು್’’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿರೀ  || 274 || 

ಯಯಡು ಪೆಟಾ್ಟರೋ ಕೆೋಟಿ್ಟದುನೆರೀ ತಾನಾ

ಯಯಡು ಪೆಟಾ್ಟರೋ ಕೆೋಡುಕೋ ಲಾಗಿನೋ  || 275 || 

ತಿರೀಡೆರೀತೆ ಲದೋ, ಮನುಗಿರೀತೆರೀ ತಾನಾ

ತಿರೀಡೆರೀತೆರೀ ಲದೋ ಮನಗೋಕು ಲಾಗಿನೋನು  || 276 || 

ಅವಿನುಗು ಬಾಳು ಪಾಪ ಕಂಡಿತೆರೀ ತಾನಾ

ಅವಿನುಗು ಬಾಳು ಪಾಪ ಕಂಡಿತೋ ಲಾಗಿನುನು  || 277 || 

ಇದದೆ ಸಂಗೆ್ತಯಟು್ಟ ಹೆರೀಳುತನೆಯರೀ ತಾನಾ

“ಹೆೋರೀದಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೆರೀನೋ ಆಗೋದಿಲಲಿ  || 278 || 

ಯರೀಳು ಸಂದ್ದಾಚೆರೀ ಕ್ರೀಳು ಸಂದ್ದ ತಡಿಮೆರೀಲೆ

ಅಲೆೋಲಿಂದು ನವಲೋ ಅದಿಯಲೆರೀ ತಾನಾ  || 279 || 

ಅಲ ಹೆೋರೀಗೋಕಾ್ಯರೋ ಹುಟುಲ್ಲವೆರೀ ತಾನಾ

ಹುಟದೆೋರೀರು ಯಾರು ಇಲಲಿ ಬೆಳದೆೋರೀರು ಯಾರು ಇಲಲಿ  || 280 || 

ಮುಂದಾರೋ ಯಾರೋ ಹುಟುದಿಲಲಿವೆರೀ ತಾನಾ 

ಮುಂದಾರೋ ಯಾರೋ ಹುಟುದಿಲಾಲಿ ಲಾಗಿನೋನು  || 281 || 
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ಆ ನವಲಾ ನಾರೋ ಹಡಿದಿದರೆರೀ ತಾನಾ

ಆ ನವಾಲಿ ನಾರೋ ಹಡದಿದರೆರೀ ಲಾಗಿನೋನು  || 282 || 

ಅದ್ ಕಾಲ ಮುರದೆ್ರೀ ನನ ಕಾಲು ಮುರಿತದೆರೀ

ಅದ್ ರಟೆ್ಟ ಮುರಿದರೆರೀ ನನ ರಟೆ್ಟರೀ ಮುರಿತದೆರೀ  || 283 || 

ಅದ್ ಕುತೆಗೆ ಮುರಿದೆ್ ನನಗೆ ಪರಣ ಹೆೋರೀಯಿತು”

ಇದದೆ ಸಂಗ್ತಟೋ್ಟ ಹೆರೀಳಿದನೆರೀ ಲಾಗಿನುನು  || 284 || 

ಮರುದಿನ ಮಗನು ಕೋಡೆರೀ ಹೆರೀಳುತದೆರೀ ತಾನಾ

“ಯರೀಳ ಸಂದ್ ದಾಚೆರೀ ಕ್ರೀಳ ಸಂದ್ ತಡಿಮೆರೀನೆರೀ  || 285 || 

ಪಂಜರದಲೆ ವಂದೆ ನವಲೋ ಅದ್ಯಂತೆ ತಾನಾ

ಅದ್ ಕಾಲು ಮುರದೆ್ರೀ ನನ ಕಾಲು ಮುರಿತದೆರೀ

ಅದ್ ರಟೆ್ಟ ಮುರೆದೆ್ರೀ ನನ ರಟೆ್ಟರೀ ಮುರಿತದೆರೀ  || 286 || 

ಅದ್ ಕುತಿಗೆ ಮುರಿದರೆ ನನ ಪರಾಣ ಹೆೋರೀಯಿತು”

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳನೆಯರೀ ಲಾಗಿನುನು  || 287 || 

“ಹಳಳುನ ಬುಯ್ಡು ಯಂದ ಗೆೋತಿ್ತದೆಯರೀ ತಾನಾ

ಹಳಳುನ ಬುಯಡುಯಂದಾ ಗೆೋತಿ್ತದೆ್ರೀ ಚಿಕ್ಯವಾ್ವ  || 288 || 

ಮೋರ ಹಳೂೆ ಳುಂದಾ ತಂದ ಕೆೋಡು” ತಾನಾ

ಮೋರ ಹಳೂೆ ಳುಂದಾ ತಂದಿನೋನು ಕೆೋಟಿ್ಟತೋ  || 289 || 

ಪಂಜರೀಸರುಗಿರೀಲ್ರೀ ಕಟಿ್ಟದನೆರೀ ತಾನಾ

ಪಂಜರೀಸರುಗಿರೀಲ್ರೀ ಕಟಿ್ಟದನೆರೀ ಲಾ ಹುಡುಗಾ  || 290 || 

ಸಮುದ್ ತಡಿಗೆೋರೀಗಿರೀ ನಿತಿ್ತದನೆರೀ ತಾನಾ

ಸಮುದ್ ತಡಿಗೆೋರೀಗಿರೀ ನಿತಿ್ತದನು ಲಾಗಿನುನು  || 291 || 

ವಂದೆ ಹಳಳು ಮಂತಿ್ರೀಸಿರೀ ವಗುದಿರೀದಾ ತಾನಾ

“ಆಚೆ ಸಂದಾ್ಚೆಲ್ರೀ ಇಚೆರೀ ಸಂದಿ್ರೀಚೆರೀಲ್ರೀ  || 292 || 

ನಡಗೆ ಹೆದಾದೆರಿರೀ ಬಿರೀಳಬೆರೀಕೋ ತಾನಾ

ನಡಗೆ ಹೆದಾದೆರಿರೀ ಬಿರೀಳಬೆರೀಕೋ” ಲಂದೆರೀಳಿ  || 293 || 
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ಹಳಳುನ ಮಂತಿ್ರೀಸಿರೀ ವಗದಿರೀದಾ ಲಾಗಿನುನು

ನವಲಿನ ಜುಡುದಾಗೆರೀ ನಡದಿರೀದಾ ತಾನಾ  || 294 || 

ನವಲಿನ ಜುಡುದಾಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿನೋನು ಲಾಗಿನುನು

ನವಲಿಗು ಕೆೈಯಂದಾ ಹಚಿಚಾದಾ ತಾನಾ  || 295 || 

ನವಲಿಗು ಕೆೈಯಂದಾ ಹಚಿಚಾದಾ ಲಾಗಿನೋನು

ಅವನು ಹೆೋಡವಾಕೆರೀ ಬತ್ಷದೆ ತಾನಾ  || 296 || 

ಅವನು ಹೆೋಡವಾಕೆರೀ ಬರುವಕೋ ಲಾಗಿನುನು  || 297 || 

ಮತೆೋ್ತಂದು ಹಳಳು ಮಂತಿ್ಸಿರೀ ವಗದಿರೀದಾ ತಾನಾ

ಮುದಾ್ಯಗಿರೀ ಲ್ಂದೋ ಕುಂತಿತೋ ತಾನಾ  || 298 || 

ಮುದಾ್ಯಗಿರೀ ಲ್ಂದೋ ಕುಂತಿತೋ ಲಾಗಿನುನು

ಅದ್ ಪಂಚೆರೀಲ್ ಕಟಿ್ಟದುನೆ ತಾನಾ  || 299 || 

ಅದ್ ಪಂಚೆರೀಲ್ ಕಟಕಿಂಡಿರೀ ಲಾಗಿನುನು

ಸಂದಾ್ ಕ್ಲದಿರೀಚೆರೀ ಬಂದಿದನೆರೀ ತಾನಾ  || 300 || 

ಸಂದಾ್ ಕ್ಲದಿರೀಚೆರೀ ಬಂದಿರೀಗ ಲಾಗಿನುನು

ಮತೆೋ್ತಂದು ಹಳಳು ಮಂತಿ್ರೀಸಿ ವಗದಿರೀದಾ ತಾನಾ  || 301 || 

ಆಚಿ ಸಂದ್ ಆಚಾಗಿಲಿರೀ ಇಚಿ ಸಂದ್ ಈಚಾಗಿಲಿರೀ

ನಡಗಿನ ಸಂದರ ನೆಡಗಾಲ್ ತಾನಾ  || 302 || 

ನಡಗಿನ ಸಂದರದಲ್ ನೆಡದು ಬಂದಾನು ಲಾಗಿನುನು

ಹಂಡಿನ ಮರಿಯಾಗೆರೀ ಕುತಕಂಡಾ ತಾನಾ  || 303 || 

ಜೆೋರೀಗಿ ಬರು ಬರುವಾ ಕಂಡಿರೀದಾ ಲಾಗಿನುನು 

ಜೆೋರೀಗಿ ಬರು ಬರುವಾ ಅಟದೋರೆ ಕಂಡು ಕಂಡಿರೀ  || 304 || 

ಅದ್ ಕಾಲೆೋಂದಾ ಮುರದಿದನೆರೀ ತಾನಾ 

ನವಲಿನ ಕಾಲೆೋಂದಾ ಮುರದಿರೀದಾ ಲಾಗಿನುನು  || 305 || 

ಅವನು ಕಾಲಾರೋ ಮುರದಿರೀತೆ ತಾನಾ 

ಅವನು ಕಾಲಾರೋ ಮುರದಿರೀತೆ ಲಾಗಿನುನು  || 306 || 
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ರುಂಡ ನವಾಲಿನಾ ಕೆೋಯದೆದನೆರೀ ತಾನಾ 

ರುಂಡ ನಾಗಾವ ಕೆೋಯದೆದನೆರೀ ಲಾಗಿನುನು  || 307 || 

“ರಂಡಿಕಲುಲಿದೆಂಬಲಿ ತಗಿತಪಾಪಾ ನನಿನುರೀಗ ತಾನಾ

ಸಂಗ್ತಯಂದಾ ಹೆರೀಳಿ ಬಿಟೆ್ತರೀ ತಾನಾ  || 308 || 

ಸಂಗ್ತಯಂದಾ ಹೆರೀಳಿ ಬಿಟೆ್ತರೀ’’ ಲಂದೆರೀಳಿ

ಹಾರುತೆ್ತರೀ ಬರವನೆರೀ ತಾನಾ  || 309 || 

ಹಾರುತೆ್ತರೀ ಬರವಾಗೆ ಲಾಗಿನುನು

ರಟೆ್ಟಯಲೆೋಂದಾ ಮುರದಾನೆ ತಾನಾ  || 310 || 

ರಟೆ್ಟಯನಾರು ಮುರದಿರೀದಾ ಲಾಗಿನುನು 

ಕುತು್ತಗಿನಾರೋ ಮುರದಿರೀನಾ ತಾನಾ  || 311 || 

ಕುತು್ತಗಿನಾರೋ ಮುರದೆೋಂದುದೆ ಹಂಡಲ್ ವಗುದಿ

ಜೆೋರೀಗಿರೀಯ ಮನಿಗೆರೀ ಬಂದಿದ ತಾನಾ  || 312 || 

ಜೆೋರೀಗಿರೀಯ ಮನಿಗೆರೀ ಬಂದಿದಾನೆರೀ ಲಾಗಿನುನು

ಅಜಜೆವಿಲಾರೋ ಕರದಿರೀ ತಾನಾ  || 313 || 

“ಅಜಜೆವಿಲಾರೋ ಕರದಿನುನು ಚಿಕಕಿವ್ವ 

ಅವನು ಬದಕಿ ಬಾಳಾ ಅದಕ ಕೆೋಡು ತಾನಾ  || 314 || 

ಅವನು ಬದಕಿ ಬಾಳಾ ಅದುಕ್ನುನು ಕೆೋಡು ಚಿಕಕಿವ್ವ 

ಅದು ಇವ್ಷಲೆಲಿ ತನಕೋ ತಿಂದಕಳಿಳು ತಾನಾ  || 315 || 

ಹಳಳುನ್ ಬುಯಡುಂದಾ ತಕಕಿಣಿ ತಾನಾ ಚಿಕಕಿವಾ್ವ

ನಮ್ಮನಿಗೋ ನಾವು ಹೆೋಗುವಾನೆ ತಾನಾ  || 316 || 

ನಮ್ಮನಿಗೋ ನಾವು ಹೆೋಗುವಾನೆ’’ ಅಂದ ಹೆರೀಳಿ

ಚಿಕ್ಕಿ ಕರಕಂಡೆರೀ ಬರುತಾನೆರೀ ತಾನಾ  || 317 || 

ಚಿಕ್ಕಿ ಕರಕಂಡೆರೀ ಬಂದಿರೀರೋ ಲಾಗಿನುನು 

ಹಾಸರಗಲನುಲ್ಲಿ ನಿತಿ್ತರೀದ ತಾನಾ  || 318 || 

ಹಾಸರಗಲನುಲ್ಲಿ ನಿತಿ್ತರೀದ ಲಾಗಿನುನು 

ವಂದೆ ಹಳಳು ಮಂತೋ್ಸಿ ವಗುದಿರೀರು ತಾನಾ  || 319 || 
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ಯರೀಳು ಜನಣು ತಮದಿರು ಯರೀಳು ಪಟ ಹಡುಕಂಡಿರೀ

ಯರೀಳು ಜನವಾರೋ ಯದಿದೆದರೋ ತಾನಾ  || 320 || 

ಯರೀಳೂ ಪಟವಂದಾ ಹಡುಕಂಡಿ ಲಾಗಿನುನು 

ಅವನಾ ಕೆೋಲೋಲಿಕೆರೀ ಹೆೋರೀಗುವರೆರೀ ತಾನಾ  || 321 || 

ಅವನಾ ಕೆೋಲೋಲಿಕೆರೀ ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆ ಲಾಗಿನೋನು

ಬರುದ ಚಿರೀಟೆೋ್ಯಂದಾ ವಗುದನೆಯ ತಾನಾ  || 322 || 

ಬರುದ ಚಿರೀಟೆೋ್ಯಂದಾ ವಗುದಿರೀದಾ ಲಾಗಿನೋನು

“ತಡೆ ತಡೆ ತಮೋದಿರೀರೆರೀ ವದುಕಂತೆರೀ ತಾನಾ  || 323 || 

ತಡೆ ತಡೆ ತಮೋದಿರೀರೆರೀ ವದುಕಂತೆರೀ” ಲಂದೆರೀಳಿ

ಅಕಸ್ರವೂಂದಾ ವರೀದಿದನೆರೀ ತಾನಾ  || 324 || 

ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಶಡಿತಾನೆರೀ ತಾನಾ 

‘‘ದಂಡಿರೀಗೆೋರೀಗುವಾಂಗೆರೀ ಮುರೋ ತಿಂಗಾಳು ಗರುಬಿಣಿ  || 325 || 

ಮಗ ಹುಟಿ್ಟ ಕಾರುಬಾರಾ ನೆಡಸಿರೀದಾ ತಾನಾ 

ಮಗ ಹುಟಿ್ಟ ಕಾರುಬಾರಾ ನೆಡಸಿರೀದಾ ತಮ್ಮದಿರೀರ  || 326 || 

ಯಂಟ್ ಜನಮ ಜರೀವ ಪಡದಿದ” ತಾನಾ 

ಆಲಕೆಕಿ ಅವನಾ ಕುದಿ್ಮೆರೀನೆ ಕುಳಸ್ಕಂಡಿರೀ

ಬಂದಿರೀ ಬಾಗಲಿದಾಗೆರೀ ನಿಲವರು ತಾನಾ  || 327 || 

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಈಳ = ವಿರೀಳ್ಯ  ಉಗರಾದಿ = ಹಚಿಚಾದಳು 

ರಭು = ಎಂಜಲು  ಕತೋನ = ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ 

ಹಾಲರು = ಹಾಲು ಹಲುಲಿ  ಲಾಂಗ್ = ಹಾಗೆರೀ 

ಸೋಲ್ = ಚೋಳಿ  ಸಂದ್ = ಸಮುದ್ 

ಜುಡು = ಗುಂಪು

 � ಹೆರೀಳಿದವರು : ದೆೀವಿ ಕೊೀಂ ಗಣಪಯ್ಯ ನಾಯಕೆ, ಗೆರೀರಸೆೋಪೆಪಾ, ದಿನಾಂಕ 19-04-1978.
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ಮಗಳು ನಾನೆರೀ ಮಗನುವಾ ನಾನೆರೀ
ಅಪಪಾನೋ ಕುರುಡಾ ಅವಿ್ವರೀನೋ ಕುರುಡೆರೀ

ಗೆೋರೀಂಡಿರೀ ನೆಟ್ಟವೆ್ರೀ ಗೆೋಂಡಿರೀಗ ನಿರೀರ ಯರುದವೆ್ರೀ

ತಂಗಿರೀ ಕೆೋಟ್ಟವೆ್ರೀ ತಂಗಳರಾಜ್ಯ  || 1 || 

‘ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ನನನುಲು ಮಗುನೆರೀ

ತಂಗಿರೀ ನಾರೋ ಕರುಕಂಡಿರೀ ಬಾರೆೋರೀ’

ಲಟೆೋ್ಟರೀಂದು ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿದ ಮಗುನೆರೀ || 2 || 

ಮಾಳುಗಿರೀ ವಳುಗೆರೀ ನಡುದಿದ ಮಗುನೆರೀ

ಸೆರೀರಿನ ನಾ್ಯವಳವಾ ಸೆೋಂಟಿಗೆ ದರುಸಿರೀದಾ

ಸೆರೀರಿನಾ ವಂಟಿರೀ ಕೆಮಿಯಲ್ ದರುಸಿರೀದಾ  || 3 || 

ತಾನಿಡೋ ವಸಾತ್ ಮೆೈಯಲ್ ದರುಸಿರೀದಾ

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನಾನುಲು ತಾಯರೀ,

ತಂಗಿರೀಯ ಮನಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿರೀಲೋ ಬತೆ್ತರೀ  || 4 || 

ಯಂಟೋ ದಿನದಲ್ಲಿರೀ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ ತಾಯರೀ”

ತಾಯಿರೀಗೆರೀನಾದೆ್ರೀ ಹೆರೀಳಿರೀದ ಮಗುನೆರೀ

ತಿಂಗಳ ರಾಜಾ್ಯಕೋ ಹೆೋರೀಗಿರೀದಾ ಮಗುನೆರೀ  || 5 || 

ತಂಗಿರೀಯ ಮನಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಟಿ್ಟರೀದಾ

ತಂಗಿರೀನಾದಾರೋ ಲಣ್ಣನ ನೆೋರೀಡಿರೀತೋ

ಕುಳಳುಂದಿರೀ ವಂದಾ ಹಶ್ಯ ಹಾಕುಲ್ಲಾಲಿ  || 6 || 

ವಂದೋ ಚಂಬುದಿಕಾ ತಂದಿ ಕೆೋಡಲ್ಲಾಲಿ

ತಂಗಿರೀ ಗಂಡಾಗೆರೀ ದೋರಿನಾ ಕರಿಯಾ

ಹೆೋರೀಗಿರೀಲೋ ನಿಲುಕೆರೀ ಕುಂತಿರೀದ ಲಣಾ್ಣ  || 7 || 

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನಾನುಲು ತಂಗಿರೀ,

ನಿನನುಲೋ ಗಂಡಾ ಯಲ್ಲಿರೀಗ ಹೆೋರೀಗನೆಯರೀ?”

“ತನು ಗಂಡನ ಸುದಿದೆರೀ ನಿನಗಾರೋ ಲಾ್ಯಕೆೋರೀ?”  || 8 || 
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“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನನುಲೋ ತಂಗಿರೀ,

ಲಪಪಾನೋ ಕುರುಡಾ ಲವಿ್ವರೀನೋ ಕುರುಡಿರೀ

ಗೆೋಂಡಿರೀ ನೆಟ್ಟವೆ್ ಗೆೋಂಡಿರೀಗ್ ನಿರೀರ್ ಯರುದವೆ್ರೀ  || 9 || 

ಆದಾದಾ ಹೋಂಗ್ಯಲಾಲಿ ಪರುರು ಮುಡುದ ಹೆೋರೀತೋ್ 

ನಿನಾನು ಕರುವಲ್ಲಿರೀ ಬಂದಿರೀದೆರೀ ತಂಗಿರೀ

ತಾಯಿರೀ ತಂದಿರೀನೋ ನಿನ ಜಾನದಲವೆ್ರೀ”  || 10 || 

ಅಟೆೋ್ಟಂದು ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಿದಾ ಲಣಾ್ಣ

ತಂಗಿರೀsನಾದಾರೋ ಮಾತಾನಾಡುಲ್ಲಾಲಿ

ಅಡಗಿರೀನಾದಾರೆರೀ ಮಾಡಿರೀತು ತಂಗಿರೀ  || 11 || 

ಕೆೋರೀಜಜೆಕ್ಕಿರೀಲನಾನು ಮಾಡದೆರೀ ತಂಗಿರೀ 

ಚಪೆಪಾರೀ ಮುಗ್ಷನುಳಿರೀ ಸಾರಾ ಮಾಡದೆರೀ

“ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ಯರೀ ಮನಸಾ ನಿರೀನೋ || 12 || 

ಊಟಕಾದರೋ ಬರಲೋ ಬೆರೀಕೆೋರೀ”

ಹಳಳುಕಾದರೋ ಲೆೋರೀಗಿರೀದ ಲಣಾ್ಣ

ಕೆೈಕಾಲಾ ಮೊಕುವಾ ತೆೋಳುದಿರೀದ ಲಣಾ್ಣ || 13 || 

ಊಟಾಕ್ನಾನುರೆೋ ಬಂದಿರೀ ಕುಂತಿರೀದಾ

ತಂಗಿರೀ ಲಾದಾರೆೋ ಯನು ಮಾಡೋತದೆೋರೀ?

ಮಾಳುಗಿ ಮೆನೆ ಕತಿ್ತರೀ ಮಸಿಯೋತಾದೆರೀ  || 14 || 

ಊಟಕೆ ಕುಂತಣಿಗೆರೀ ಸಬುದಾ ಕೆರೀಳಿರೀತೆೋ

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನಾನುಲೋ ತಂಗಿರೀ

ನನನುಲೋ ಬಾವಾ, ಯಲ್ಲಿರೀ ಹೆೋರೀಗನೆಯರೀ? || 15 || 

ಲಪಪಾನೋ ಕುರುಡಾ, ಲವಿ್ವರೀನೋ ಕುರುಡಿರೀ

ತಾಯಿರೀ ತಂದಿರೀಗೋ ನಾನು ವಬ್ಬನೆ ಮಗುನೆರೀ

ಅವರಿರೀಗೆರೀ ಲ್ನೆನುರೀ ಲೆರೀಗಾರೋ ಗತಿಯರೀ”   || 16 || 
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ಅಟೆೋ್ಟಂದು ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಲೋ ತನಕೆರೀ  

ಮಾಳುಗಿ ಕೆಳುಗಿರೀ ಇಳುದಿರೀ ಬಂದಿರೀತೋ

ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕತಿ್ತರೀ ಹಡುದಿರೀ ಬಂದಾದೆರೀ  || 17 || 

ಅಣ್ಣನಾದಾರೋ ನೆೋರೀಡಿರೀಕಂಡಿರೀದಾ 

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನನುಲೋ ತಂಗಿರೀ

ನನನು ಜರೀವಾವಾ ಕೆೋಂದಲೋ ಬೆರೀಡಾ”  || 18 || 

ಅಂದಿರೀಲೋ ಅಣಾ್ಣ ಹೆರೀಳಿರೀದಾನೆರೀ 

ಹೆರೀಳ ರೆೀಳೂ ತನುಕೆರೀ ಕುತುಗಿರೀ ಕಡುದಿರೀತೋ

ಕೆಮಿಯಾನಾ ವಂಟಿರೀ ಕಳುಚಿರೀತೋ ಹೆಣೋ್ಣ  || 19 || 

ಸೆೋಂಟನ ನಾ್ಯವಳವಾ ತೆಗುದಿರೀತೋ ಹೆಣೋ್ಣ 

ಅವಾನು ದುಸಾ್ತವಾ ತೆಗುವಾಲು ತನಕೆರೀ

ಗಂಡಾನಾದರೋ ಬಂದಿರೀದಲ್ರೀಗೆರೀ  || 20 || 

ಅವನುನಾದಾರೋ ಹೆೋತಿ್ತರೀ ಕಂಡಿರೀತೋ

ಮಾಳುಗಿರೀ ಮೆರೀನೆರೀ ಲಾಕೆರೀ ಬಂದಿರೀತೋ

ಗಂಡಾನುಪಂಚರು ಕೆರೀಲೆೋರೀಗಿರೀತೋ ಲೆಣೋ್ಣ  || 21 || 

“ಆಗಿರೀತೋ ಲಡುಗಿರೀ ಕಾದಿತು ಬಿಸಿನಿರೀರೋ  

ಜಳುಕಕಾದಾರೋ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಾ” ಅಂತು 

ಜಳುಕಕಾದಾರೋ ಹೆೋರೀಗಿದಲ್ನೆನುರೀ  || 22 || 

ವಂದು ತಾಸಿನ ಜಳುಕಾ ಲಧ್ಷತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾ  

ಊಟಾಕಾದಾರೋ ಬಂದಿರೀ ಕುಂತಿರೀದಾ

ವಂದೋ ತುತ್ತನಾನು ನೆಗುವಲು ತನಕೆರೀ  || 23 || 

ಅಲ್ಲಿರೀಯ ನೆತಾ್ ಕಣ್ಣಗೆ ಬಿದಿದೆರೀತೋ  

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನನುಲೋ ಮಡದಿರೀ

ಊಟಕೆ ಕುಂತಲ್ಲಿರೀ ಯಂತಾ ನೆತಿ್ತರವೆರೀ ?  || 24 || 
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ನಾನೋ ವಂದಾಲೋ ಬೆಕೋಕಿ ಸಾಕ್ರೀದೆರೀ  

ಸರುಪನ ಮರಿ ತಂದಿರೀ ಮುರುದಿರೀ ತಿಂದಿರೀತೋ

‘‘ನೆತ್ತರಲ್ನೆನುರೀ ಬಿದಿದೆದೆ” ಲಂದಿರೀತೋ  || 25 || 

ಲಟೆ್ಟರೀ ಮಾತಿರೀಗೆರೀ ಕೆೈಕುಡುಗ್ ಯದಿದೆರೀದಾ  

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳಿ ನಮ್ಮಲೋ ಸಾ್ವಮಿ

ಊಟನಾದರೋ ಮಾಡಿರೀಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿರೀ”  || 26 || 

“ಆಬೆಕೋಕಿಲ್ನೆನು ನಮುಗಾಲು ಬೆರೀಡಾ  

ಬೆಕಕಿಲ್ಡುದಿನೆನುರೀ ಬಿಟೆ್ಟರೀ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ”

ಕೆೈ ಬಾಯಾ ತೆೋಳುದಿರೀ ವಳುಗೆರೀ ಬಂದಿರೀದಾ  || 27 || 

ದಿರೀಪ ಹಚಿಕಂಡಿರೀ ವಳುಗೆಲಲಿ ಹುಡುಕ್ರೀದಾ   

ದಿರೀಪ ಹಚಿಕಂಡ ವಳುಗೆರೀ ಹುಡುಕಿತಾನಾ

ಚಿನನುದುಂಗಿರೀಲಾ ಶಕ್ಕಿರೀತೋ ಲವಗೆರೀ  || 28 || 

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನನುಲೋ ಮಡದಿರೀ   

ಚಿನನುದುಂಗಿರೀಲಾ ಎಲ್ಲಿದಿದೆರೀ ಬಂತೆರೀ?”

“ನಿರೀರಿರೀಗಂದೆರೀಳಿರೀ ಲೆೋರೀಗಿದೆರೀ ಸಾ್ವಮಿರೀ  || 29 || 

ವಂದೋ ಲುಂಗಿರೀಲಾ ಸಿಕ್ಕಿರೀತೋ ನನುಗೆರೀ   

ನಿಮಗಾಗುದಂದಿರೀ ತಂದಿರೀ ಲ್ಟಿ್ಟರೀದೆರೀ”

ಲಟೆೋ್ಟಂದೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರೀದಾ ನೆೋರೀಡೋ  || 30 || 

ಮಾಳುಗಿರೀ ಇನೆನುರೀ ಹತಿ್ತರೀದಾ ಲವನೋ   

ಮಾಳೂಗಿರೀಯಲಾಲಿ ಹುಡುಕೋವತನಕೆರೀ

ಮೋಲ್ಲಾಕ್ನೆನುರೀ ಮುಚಿಚಾರೀಲ್ಟ್ಟದೆರೀ  || 31 || 

ಸವ್ವನಾದಾರೋ ನೆೋರೀಡಿರೀದಾ ಲವನೋ   

ಬೋಮಿಗೆ ಮುರುಚಾಗಿರೀ ಬಿದಿದೆರೀದಾ ನೆೋರೀಡೋ

ವಂದೋ ತಾಸಾದೋ್ ಯಚಚಾರಾಗುಲ್ಲಾಲಿ  || 32 || 

ಮಾಳೂಗಿ ಗಿನೆನುರೀ ಹೆೋರೀಗಿರೀತೋ ಹೆಣಾ್ಣ   

ಗಂಡ ವಂದ್ ಬದಿಲ್ ಬಿದಾದೆನೆರೀ ನೆೋರೀಡೋ

ಗಂಡನ ಇನೆನುರೀ ಯರೀಳಿಸಿರೀ ಕುಳಿಳುತೋ  || 33 || 
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“ಕೆರೀಳಲ್ಲಿರೀ ಕೆರೀಳಿರೀ ಯರೀನನಾನು ಸಾ್ವಮಿರೀ,   

ಶೆರೀರೋ ಶೆರೀರಿರೀನಾ ನೆ್ಯರೀವಾಳ ಉಂಟೋ

ನಿಮಗಾದೋ್ತ ಲಾದೆ್ರೀ ಲಾಗೋದೋ ಸಾ್ವಮಿರೀ  || 34 || 

ಬೆರೀಕಾದಾ ವಸಾ್ತ ಉಂಟೋ ಸಾ್ವಮಿರೀ”   

ಅಂದಿ ಇನಾನುದೋ್ ಹೆರೀಳಿತು ಹೆಣೋ್ಣ

“ಕೆರೀಳಲ್ಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಏ ಹೆಣೆ್ಣರೀ, ನಿರೀನೋ  || 35 || 

ವಡವಿರೀ ಆಸಿ್ತರೀಗೆ ನನು ಬಾವನ ಜರೀಮಾ                                   

ಯಾವಾಗೆ ನಿರೀನೋ ಮೊರೀಸಾ ಮಾಡಿದಿಯರೀ?

ತಾಯಿರೀ ತಂದಿರೀನೋ ಲ್ಬ್ಬರು ಕುರುಡಾರೋ  || 36 || 

ಅವರಗೆರೀ ಇನೆನುರೀ ಯರೀನಲು ಗತಿಯರೀ?”   

ಅಂದಿರೀ ನಾದಾರೆರೀ ಹೆರೀಳಿರೀದ ನೆೋರೀಡು

ಬಾವಾನಾದರೋ ಹೆೋತಿ್ತರೀಕಂಡಿರೀದಾ  || 37 || 

ಮಾಳೂಗಿರೀ ಕೆಳುಗೆರೀ ಲ್ಳುದೆರೀ ಬಂದಿರೀದಾ   

ಮಾಳೂಗಿರೀ ಕೆಳುಗೆರೀ ಮನುಗಿಸ್ದಾ ನೆೋರೀಡೋ

“ಹರ ಹರ” ನಂದಾ “ಶವ ಶವ” ನಂದಾ  || 38 || 

“ನನಾನುಲೋ ಬಾವಾ ಯಾವಗೆ ಶಕೋಕಿನೆೋರೀ” 

ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಶಡುದಿರೀದಾ ನೆೋರೀಡೋ

ಹಂಡೋತಿರೀ ಇನೆನುರೀ ಕರುದಿರೀದಾ ನೆೋರೀಡೋ  || 39 || 

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಯರೀ ಹೆಣೆ್ಣರೀ, ನಿರೀನೋ 

ನನಾನು ಬಾವಾನಾ ಜರೀವಾ ತೆಗುದಿರೀದೆರೀ

ನಿರೀನೋ ಲಾದರೆರೀ ಇರುವಾದು ಯಾಕೆರೀ?”  || 40 || 

ಲಂದಿರೀ ಹೆರೀಳಿರೀದಾ ಕುತುಗಿರೀ ಕಡುದಿರೀದಾ 

ಯಯೋಡು ಸವಗೆೋರೀಳಾ ವಂದೆರೀ ಕಡೆಗಾಕಾದೆ

ಮಾಳೂಗಿರೀ ಕದೋವಾ ಜಡುದಿರೀದಾ ನೆೋರೀಡೋ  || 41 || 

ಮನಿಗಾದೋ್ ಬೆಂಕ್ರೀ ಹಚಿಚಾರೀ ಬಿಟಿ್ಟರೀದಾ  

ಯಯೋಡು ಜನ ಸುಟಿ್ಟರೀ ಬೋದಿರೀಲಾಗಿರೀರೋ

ನೆಂಟರ ಮನಿಗೆರೀ ಬಂದವೆನುರೀ ಲ್ರೀಗೆರೀ?  || 42 || 
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ನೆಂಟರ ಮನಿಗಿನೆನುರೀ ಬರುವಾಲೋ ತನಕೆರೀ  

ತಾಯಿರೀ ತಂದಿರೀನೋ ಗೆೋರೀಳ ಗುಡಿ್ತ ಬಿದಾದೆರೆರೀ

ಊಟಾನೋ ಲೆಲಾಲಿ ಸಾಸಾನೋ ಲೆಲಾಲಿ  || 43 || 

“ನನನುಲು ಮಗುನೆರೀ ಯಂಟು ದಿನುದಲೋ ಬರುತಿರೀದಾ 

ಯಂಟು ದಿರೀನದಲೆಲಿಲಾಲಿ ತಿಂಗಳು ಲಾಗಿರೀತೋ 

ನನನುಲೋ ಮಗುನೆರೀ ಯಲ್ಲಿರೀಗ ಹೆೋರೀಗನೆಯ?  || 44 || 

ನಮುಗೆ್ಯರೀನಾ ಗತಿಯರೀ?” ಲಂದಿರೀ ಹೆರೀಳುತುರೋ 

ಲಟು ಮಾತ ಹೆರೀಳೂವತನುಕೆರೀಲ್ನೆನುರೀ

ಅಳಿಯನಾದಾರೆ ಬಂದಿರೀ  ಮುಟ್ಟವೆನುರೀ || 45 || 

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಯರೀತಾಯಿರೀ ತಂದೆರೀ,

ನಿನನುಲೋ ಮಗುನೆರೀ ಬಂದಿರೀ ಮುಟಿ್ಟರೀದೆರೀ 

ನಿರೀವಾದರಿನೆನುರೀ ತಿರೀಡಲೋ ಬೆರೀಡಿರೀ”     || 46 || 

“ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ನನನುಲೋ ಮಗುನೆರೀ, 

ತಂಗಿರೀನಾದಾರೋ ಬರುವುದಿಲಲಿಂತೋ?”

“ಇನೆನುಂಟು ದಿನುದಲ್ಲಿರೀ ಬರೋವದು ತಾಯರೀ”   || 47 || 

ಲಂದಿರೀನಾದಾರೆರೀ ಹೆರೀಳಿರೀದ ಅಳಿಯಾ

ಅವನುಲೋ ತಂದೆರೀ ಪರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೀದಾ

“ಯಾರಪಾಪಾ ನಿರೀನೋ ಯಲಾಲಿಯ್ತರೀ ನಿನುಗೆರೀ?   || 48 || 

ನನನುಲೋ ಮಗುನೆರೀ ನಿರೀಯರೀನಲಾಲಿ

ನನನುಲೋ ಮಗುನು ತಿಂಗಳ ರಾಜಕೆೋರೀಗಿದಾ

ಯಂಟೋ ದಿನುದಲ್ಲಿರೀ ಬರುತೆರೀ ಲಂದಿರೀದಾ  || 49 || 

ತಿರೀಗಳಾದರೋ ಬರಲು ಇಲಾಲಿ 

ನನಾನುಲು ಮಗುನಾ ಕಂಡಿರೀದಿರೀಯರೀನೆೋರೀ?”

“ನಿನನು ಮಗನೋ ನಾನೋ, ಮಗೋಳು ನಾನೋ   || 50 || 

ನಿಮಾ್ಮ ಬುಡದಲ್ಲಿರೀ ಉಳಿಯುತೆ್ತರೀ ಮಾವಾ,”

ನಂದಿರೀ ನಾದಾರೆರೀ ಹೆರೀಳಿರೀದಾ ಲಳಿಯಾ 

ಯರೀನೆನ ಮಾಡಿದರೋ ಕೆರೀಳೂವದೆಲಾಲಿ   || 51 || 
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‘‘ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ಯರೀನನನು ಮಾವಾ 

ನಿನನುಲೋ ಮಗುನೆರೀ ಕರುವ ಲೆೋರೀಗಿರೀದಾ

ನಾನೋ ನಾದಾರೆರೀ ಮನಿಲೆಲಾಲಿದ ಹೆೋತೋ್ತ   || 52 || 

ನಿನನು ಮಗುಳಿನೆನುರೀ ಮೊರೀಸಾ ಮಾಡದಿಯರೀ

ಆಬರುಣಾದೆಸಿ್ತರೀಗೆರೀ ಮೊರೀಸಾ ಮಾಡಿರೀತೋ 

ನಾನಾದರಿನೆನುರೀ ಮನಿಗೆರೀ ಬಂದಿರೀದೆರೀ    || 53 || 

ನನಾನು ಬಾವಾನಾ ಮೊರೀಸಾ ಮಾಡಾದೆರೀ

‘ನಿರೀ ಇದಿದೆರೀ ಯರೀನೋ ಫಲವೆರೀ?’ ಅಂದೆರೀ 

ಅದಾ್ ಕುತುಗಿರೀಯಾ ಕಡುದಿರೀದೆರೀ ನಾನೋ   || 54 || 

ಸುಟಿ್ಟರೀ ಬೋದಿರೀಯಾ ಮಾಡಿರೀ ಬಂದನೆಯರೀ

ನನುಗೆರೀಲಾದಾರೆರೀ ತಾಯಿರೀ ತಂದೆಲಾಲಿ

ತಾಯಿರೀನೋ ನಿರೀವೆರೀ ತಂದಿರೀನೋ ನಿರೀವೆರೀ   || 55 || 

ನಿಮುಗೆರೀ ಲಾದಾರೋ ಮಕಕಿಳೂ ಯಿಲಾಲಿ 

ಮಗಳೂವಾ ನಾನೆರೀ, ಮಗನೆರೀಯಾ ನಾನೆರೀ

ನಿಮಾ್ಮ ಜರೀವಾವಾ ನಾಸಲಗೋವೆರೀ’’ || 56 || 

ಲಂದೆರೀಳಿರೀ ಅಳಿಯಾ ಹೆರೀಳಿರೀದಾನೆರೀ 

ನೆಂಟರ ಮನಿಲ್ರೀ ಉಳಿದೋsಕಂಡಾ || 57 || 

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಪರುರು = ಬೆರೀರೆಯವರು  ಲಾಕೆ = ಹಾಕ್ 

ನೆತ್ = ರಕ್ತ  ಸವ್ವ = ಶವ 

ಪಂಚರು = ಪಂಜಯಾದರು  ಜರೀಮಾ = ಜರೀವ

 � ಹೆರೀಳಿದವರು- ಸೌ| ಮಾಸಿ್ತ ರಾಮನಾಯಕೆ, ವಸಿ್ತ: ಹೆಗಡೆ ಊರು.
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ಘಾತಕ ಅಣ್ಣ
(ಪ್ತಿ ಸಾಲ್ನ ಕೆೋನೆಗೆ ‘ತಾನಿತಾನಿ ತಾನಿರೆೋರೀ’ ಎನನುಬೆರೀಕು)

ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆಲಿ ನಮ್ಮಲು ತಾಯರೀ, ತಾನಿತಾನಿ ತಾನಿರೆೋರೀ

ನಮ್ಮನಿಲ್ಂದಿರೀ ಮದೆೋಡಡು ಹಬಾ್ಬ

ತಂಗಿ ಕವ್ಷಲ್ಲಿರೀ ನಾ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೋ”

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಾವೆನು ಅಣಾ್ಣ || 1 || 

ಕೆೋದರಿರೀ ಸಾಲ್ರೀಗೆರೀ ನೆಡದಾನೆ ಲ್ರೀಗೆರೀ 

ಆಯಾಕೆೋ್ವಂದ ಕೆೋದರಿರೀ ಹೆಕಾಕಿನೆ ಅಣಾ್ಣ

ಹಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆರೀ ಬಂದಾನೆ ಅಣಾ್ಣ

ಬೆರೀಕಾದ ವಸಾತ್ ದಸಾ್ಷನೆ ತಾನೋ || 2 || 

ಕೆೋದರಿರೀ ಸಾಲ್ರೀಗೆರೀ ನೆಡದಾನೆ ಅಣಾ್ಣ

ಹತ್ತವರಸಿರೀನಾ ಬುದ್ವಂತ ಯತೋ್ತ

ಯತಿ್ತನ ಮೆರೀನಿನೆನುರೀ ಕೋತಾನೆ ಅಣಾ್ಣ

ತಂಗಿರೀ ಮನಿಗಾಗಿರೀ ನೆಡದಾನೆ ಯರೀಗೆರೀ || 3 || 

ಅಟದೆೋರೆ ಬರುವಾಗೆ ಇಟದೆೋರೆರೀ ಕಂಡಳು

“ಯರೀನ್ ಬಂದೆ ಅಣಾ್ಣ, ಯಂತ್ ಬಂದೆ ಅಣಾ್ಣ,

ಯತಿನುಂದ್ ಕ್ಂದ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೆರೀಕೆೋರೀ ಅಣಾ್ಣ”

ಯತಿನುಂದ್ ಕ್ಂದ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಾದೆನೆ ಅಣಾ್ಣ  || 4 || 

ಕೆೋಂಬಾನ ಗಿಂಡ್ಯಲ್ಲಿರೀ ನಿರೀರಾನೆ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀತೋ

ಕೆೈಕಾಲ ಮೊಕವಾ ತೆೋಳಾದೆನೆ ಅಣಾ್ಣ

ಪಟಿ್ಟರೀ ಮಂಚದೆ ಮೆರೀನೆರೀ ಕೋತಾನೆ ಅಣಾ್ಣ

“ಯರೀನ್ ಬಂದೆರೀ ಅಣಾ್ಣ, ಯಂತ್ ಬಂದೆ ಅಣಾ್ಣ? || 5 || 

ಬಂದಾ ಸಂಗುತಿಯಾ ವದಗೆ ಹೆರೀಳೂ ನಿರೀನೋ”

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ತಂಗಿರೀ,
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ನಮ್ಮನಿರೀಲ್ಂದೋ ಮಾದೆೋಡಡು ಹಬಾ್ಬ

ಕರ್ ವಕಾದಾರೆರೀ ಬಂದಾನೆ ನಾನೋ || 6 || 

ನಿನಾನು ಕರ್ ವಲ್ಲಿರೀ ಬಂದಾನೆ ನಾನೋ 

ಕೆರೀಳಾಲೆ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನನುಲು ತಂಗಿರೀ,

ಬಾವಾನಾದರೆರೀ ಯಲ್ಲಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗಾನೆರೀ?”

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ಅಣಾ್ಣ,  || 7 || 

ಮೋಡನ ಬಯಿಲಿರೀಗೆರೀ ಹೋಡೋಕ್ ಹೆೋರೀಗಯರೀ್ಷ” 

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ತಂಗಿರೀ,

ಬಾವಾನಾದರೆರೀ ಯಟ್ ಹೆೋತ್ಗೆ ಬರುವಾ?”

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ಅಣಾ್ಣ  || 8 || 

ವೂಟಾಕಾದಾರೆರೀ ಬರ್ ತಾರೆ ಅವರೋ”

ಅಟ್ಟಂದ ಹೆೋತಿ್ತರೀಗೆರೀ ಬತಾ್ಷನೆ ಬಾವಾ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ಬಾವಾ

ನಮ್ಮನೆ ಇಂದಿರೀ ಮಾದೆೋಡಡು ಹಬಾ್ಬ  || 9 || 

ನಿಮ್ಮ ಕವ್ಷಲ್ಲಿರೀ ಬಂದಾನೆ ಬಾವಾ”

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನಿಮ್ಮಲು ಬಾವಾ,

ನನೆಗೆರೀ ಆದಾರೆರೀ ಬರವದು ಇಲಾಲಿ

ತಂಗಿರೀನಾದರೆರೀ ಕಕ್ಷಂಡಿ ಹೆೋರೀಗೋ”  || 1೦ || 

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾರೆ ಅವರೋ

“ವರೀಟಾಕಾದರೆರೀ ಬರಬೆರೀಕು ಅಣಾ್ಣ”

ವರೀಟಾನಾದಾರೆರೀ ನುಂಡಾರೆ ಯರೀಗೆರೀ

ಪಟಿ್ಟರೀ ಮಂಚದೆ ಮೆರೀನೆರೀ ಕೋತಾರೆ ಅವರೋ || 11 ||

ಅಯೋಕ್ ವಂದು ಕವಳಾ ಮೆಲ್ದಾರೆ ನೆೋರೀಡೋ

ಬಾವಾನ ಕೆೋರೀಡೆರೀ ಯರೀನಾ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆರೀ?

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ಬಾವಾ

ತಂಗಿರೀ ನಾದಾರೆ ಕಕ್ಷಂಡಿ ಹೆೋರೀಗೋ || 12 ||
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ನಾಕೆೈದ್ ದಿವಸಾಕೆರೀ ಕಸ್ಷಬೆರೀಕು ಬಾವಾ”

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾಲಾ ಕೆರೀಳಾದೆ ತಂಗಿರೀ

ಬಾಚಿರೀ ಸಿರಿ ಮೋಡಿಯಾ ಬಿಗಿದಾದೆ ಯರೀಗೆರೀ

ಮೆಟಿ್ಟರೀ ದಂಡಿರೀಯಾ ಮುಡಾಡುದೆ ತಂಗಿರೀ || 13 ||

ಬೆರೀಕಾದ ಪಟಿ್ಟರೀ ದರ್ ಶಾದೆ ತಂಗಿರೀ

ಬೆರೀಕಾದ ಚೆನಾನು ಹಾಕಾದೆ ತಂಗಿರೀ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿ ನಮ್ಮಲು ಅಣಾ್ಣ 

ನನಗೆ ಆದಾರೆರೀ ತಯಾ್ಯರ ಆಯೋ್ತ” || 14 ||

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಾರೆ ಯರೀಗೆರೀ

ಹತ್ತವರಸಿನಾ ಬುದ್ವಂತಾ ಯತೋ್ತ

ಯತಿ್ತರೀನ ಮೆರೀನಿನೆನುರೀ ಕೋತಾನೆ ಅಣಾ್ಣ

ತಂಗಿರೀ ನಾದಾರೆರೀ ಮುಂದೆರೀ ಕುಳಾಸ್ನೆರೀ  || 15 ||

ಬಿದಾದೆ ಮಾರಿಗವಾ ಹಡಾದೆರೆ ಲೆರೀಗೆರೀ

ಮುಂದಾಕೆ ದಾರಿರೀ ಹಡಾದೆರೆ ಯರೀಗೆರೀ

‘‘ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನಮ್ಮ ಅಣಾ್ಣ

ಮನಿಗೆೋರೀಗೋ ದಾರಿರೀ ಬಿಟ್ಯಲೆೋಲಿರೀ ಅಣಾ್ಣ || 16||

ಅಡಿ್ವರೀ ಮುಂದಾಗಿರೀ ಹೆೋಡೆದೆಯಲೆೋ ಅಣಾ್ಣ” 

“ಕೆರೀಳೆಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ತಂಗಿರೀ

ಹರೀಗೆರೀ ಹೆೋರೀದಾರೆರೀ ಸುತೋ್ತ ಆಯಿರೀತೆರೀ

ಹರೀಗೆರೀ ಹೆೋರೀದಾರೆರೀ ನೆಟಾ್ಟಗೆ ಆಯಿರೀತೆರೀ” || 17 ||

ಅಂದೆರೀಳಿ ಅಣಾ್ಣ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ ಲೆರೀಗೆರೀ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ಅಣಾ್ಣ

ಹತ್ತ ವರುಸಿನಾ ಬುದವಂತ ಯತೋ್ತ

ಕಲಾಲಿಗ ಮುಳಾಳುಗೆರೀ ಶಗದಿರೀನೆನು ಬಂತೋ || 18 ||

ಗೆೋರೀರಂಬು ಅಡವಿಗೆ ಬಂದ್ಯಲೆೋಲಿರೀ ಅಣಾ್ಣ”

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ತಂಗಿರೀ,
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ಅಡವಿರೀ ಆದಾರೆರೀ ಸಿಕಾ್ತದೆ ಬೆೈಲೋ”

ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ ಅಣಾ್ಣ ಮುಂದಾಕ್ ಹೆೋಡೆದಾ || 19 ||

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಾನೆ ಅಣಾ್ಣ

ಯತನುಕ್ಂದ ಕಳುಗೆರೀ ಇಳಾದೆನೆ ಅಣಾ್ಣ

ಸುತಿ್ತರೀದ ಪಂಜರೀ ಬಿಸಾಸ್ನೆ ಅಣಾ್ಣ

ಕಣಾ್ಣನೆ ಕಟದಾ ಕಯಾ್ಯನೆ ಬಿಗದಾ || 2೦ ||

ಕಂಕಳುದನ ಚೋರಿರೀ ತೆಗದಾನೆ ಚೋರಿರೀಯಾಕೋಕೆ

ಅಡಿ್ವಯನ ಕಲಾಲಿ ಮರಚಾನೆ ಅಣಾ್ಣ

ಕಲಾಲಿನೆ ಹುಳವೆರೀ ಮುಟಿ್ಟರೀ ತಣಾ್ಣಗೆರೀ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ತಂಗಿರೀ   || 21 ||

ಕಲಾಲಿನ ಹುಳವೆ ಮುಟಿ್ಟರೀ ತಣಾ್ಣಗೆರೀ 

ಹುಳ ಮುಟಿ್ಟದ ಮದದೆ ಹಳಬೆರೀಕೆ ತಂಗಿರೀ ”

‘‘ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ಅಣಾ್ಣ

ಕಣಾ್ಣನೆ ಬಿಡಸೋ ಕಯಾ್ಯನೆ ಬಿಡಸೋ’’ || 22 ||

ಕಣಾ್ಣನೆ ಬಿಡಸ್ಲೆಲಲಿ ಕಯಾ್ಯನೆ ಬಿಡಸ್ಲೆಲಲಿ

ಹುಳ ಮುಟಿ್ಟದ ಮದಾದೆ ಹೆರೀಳಲೆಲಲಿ ತಂಗಿರೀ

ಅಣಾ್ಣನ ಜರೀವಾ ಹಾಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿರೀತೋ

ಹತ್ತ ವರಸಿನಾ ಬುದ್ವಂತ ಯತೋ್ತ  || 23 ||

‘ಹರ ಹರ’ ಅಂತೋ ‘ಶವ ಶವ’ ಅಂತೋ

ಕಲಾಲಿಗೆ ಮುಳಾಳುಗೆರೀ ಶಗದಿರೀನಿನುರೀ ಬಂತೋ

ಮನಿಗೆೋರೀಗು ದಾರಿರೀ ಹಡಾದೆದೆ ಯತೋ್ತ

ನೆಡೆದಿರೀ ನೆಡದಿನೆನುರೀ ಸಾಕಾಯೋ್ತ ಯತೋ್ತ || 24 ||

ತನನು ಮನಿಗಿನೆನು ಕಕ್ಷಂಡಿ ಬಂತೋ

ಅಟದೆೋರೆ ಬರುವಾಗೆರೀ ಇಟದೆೋರೀರೆ ಕಂಡೋ್ತ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನಾನುಲು ಮಗುವೆರೀ

ವಬಾ್ಬಳಾದಾರೆರೀ ಬಂದ್ಯಲೆಲಿರೀ ಮಗುಳ ರೆೀ || 25 ||
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ಕವಾ್ಷಕೆ ಹೆೋರೀದಣಾ್ಣ ಯಾಕೆರೀ ಬರಲೆಲಾಲಿ?”

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನಾನುಲು ತಾಯರೀ,

ಅಣಾ್ಣನ ಸುದಿದೆರೀ ಹೆರೀಳ ್ೆತರೀನೆ ತಾಯರೀ 

ಕಣಾ್ಣನೆ ಬಿಡಸೋ ಕಯಾ್ಯನೆ ಬಿಡಸೋ” || 26 ||

ಕಣಾ್ಣನೆ ಬಿಡಸೋ್ತ, ಕಯಾ್ಯನೆ ಬಿಡಸೋ್ತ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನಾನುಲು ತಾಯರೀ,

ಅಡಿ್ವ ಮುಂದಾಗೆರೀ ಹೆೋಡಾದೆನೆ ನಿನಮಗಾ

ಹತ್ತ ವರಶನಾ ಬುದವಂತ ಯತೋ್ತ || 27 ||

ಕಲಾಲಿಗೆ ಮುಳಾಳುಗೆರೀ ಶಗದಿನೆನು ಹೆೋರೀಯ್ತರೀ

ಮನಿಗೆೋರೀಗು ದಾರಿರೀ ಬಿಟ್ಯಲೆೋಲಿರೀ ಅಣಾ್ಣ

‘ಹರೀಗೆರೀ ಹೆೋರೀದಾರೆರೀ ನೆಡಾದೆಗೆ ಆಯೋ್ತ’

ಅಂದೆರೀಳಿ ತಾಯರೀ ಹೆರೀಳಾದೆನೆ ನಿನ ಮಗ  || 28 ||

ಯತನುಕ್ಂದ ಕೆಳಗೆರೀ ಇಳಾದೆನೆ ತಾಯರೀ

ಸುತಿ್ತರೀದ ಪಂಜರೀ ಬಿಡಾಸ್ನೆ ತಾಯರೀ

ಕಣ್ಣನೆ ಕಟಿದಾ ಕಯಾ್ಯನೆ ಬಿಗದಾ

ಕಂಳಳುದನ ಚೋರಿರೀ ತೆಗಾದೆನೆ ಅಣಾ್ಣ  || 29 ||

ಅಡಿ್ವರೀಯಾನ ಕಲಾಲಿ ಮರ್ ಚಾನೆ ಅಣಾ್ಣ

ಕಲಾಲಿನ ಹುಳವೆರೀ ಮುಟಿ್ಟರೀತಣಾ್ಣಗೆರೀ

‘ಹುಳಮುಟಿ್ಟದ ಮದಾದೆ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು’ ಲಂದಾ

‘ಕಣಾ್ಣನೆ ಬಿಡಸೋ, ಕಯಾ್ಯನೆ ಬಿಡಸೋ || 30 ||

ಹುಳಮುಟಿ್ಟದ ಮದಾದೆ ಹೆರೀಳ ್ೆತರೀನೆ’ ಅಂದೆರೀ

ಕಣಾ್ಣನೆ ಬಿಡಸ್ಲೆಲಲಿ ಕಯಾ್ಯನು ಬಿಡಸ್ಲೆಲಲಿ

ಹುಳ ಮುಟಿ್ಟದ ಮದಾದೆ ಹೆಳ ಳೆುಲಲಿ ತಾಯರೀ

ಅಣಾ್ಣನ ಜರೀವಾ ಅಲೆಲಿರೀ ಹೆೋರೀಯಿತೋ || 31 ||

ಹತ್ತ ವರುಶರೀನಾ ಬುದ್ವಂತ ಯತೋ್ತ

ಮನಿಗೆರೀ ನಾದಾರೆರೀ ಕರಕಂಡಿ ಬಂತೋ”
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ಅಟೆೋ್ವಂದ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾದೆ ತಾಯಿರೀ

“ಯಲ್ಲಿರೀನನ ಮಗನಾ ನೆೋರೀಡಬೆರೀಕಂದ್” ಹೆರೀಳಿರೀ || 32 ||

ತಾಯಿರೀ ಹೆೋಡಕೆರೀಯಾ ನೆೋರೀಡಾ್ವಂಗೆರೀ ಯಲಲಿ

ತಾಯಿರೀ ಹೆೋಡಕೆರೀಯಾ ನೆೋರೀಡೋ ಹೆೋತಿ್ತರೀಗೆರೀ

ಹತೋ್ತ ವರಶರೀನಾ ಬುದ್ವಂತ ಯತೋ್ತ

ಅಡವಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ವರೀಡಾದೆ ಯರೀಗೆರೀ || 33 ||

ಮಗನ ಜರೀವವಾ ಪಡಿದಾದೆ ಯತೋ್ತ

ಯತಿ್ತರೀನ ಮೆರೀಲ್ನೆನುರೀ ಕೋತಾನೆರೀ ಯರೀಗೆರೀ

ಮನಿಗೆರೀ ನಾದಾರೆರೀ ಬಂದಾನೆ ಮಗನೆರೀ

ಮನಿಗೆರೀ ನಾದಾರೆರೀ ಬಂದಾನೆ ಯರೀಗೆರೀ || 34 ||

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ತಾಯಮ್ಮ ನಿರೀನೋ

ನಿನಾನುಲು ಮಗನೆರೀ ಬಂದಾನೆ ಯರೀಗೆ ”

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾದೆ ತಾಯಿರೀ

ಕೋಂಬನ ಗಿಂಡ್ಯಲ್ಲಿರೀ ನಿರೀರಾನೆ ಕೆೋಟಿ್ಟತೋ || 35 ||

“ಕೆೈಕಾಲ ಮೊರೀರಿರೀ ತೆೋಳಾದೆರು ಬಾರೆೋರೀ”

ಕೆೈಕಾಲ ಮೊಕವಾ ತೆೋಳಾದೆನೆ ಮಗನೆರೀ

ಶಣಾ್ಣ ಮೊಕದಿಂದಾ ವಳಗೆರೀನು ಬಂದಾ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನಾನುಲು ಮಗನೆರೀ || 36 ||

ತಂಗಿರೀ ಕವ್ಷಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿರೀದೆ ಮಗನೆರೀ

ವಬ್ಬನಾದಾರೆರೀ ಬಂದ್ಯಲೆೋಲಿರೀ ಮಗನೆರೀ

ತಂಗಿರೀ ನಾದಾರೆರೀ ಕಕ್ಷಂಡಿ ಬರಲ್ಲಲಿ

ತಂಗಿರೀಯ ಸುದಿದೆರೀ ಯರೀನಾಯ್ತರೀ ಮಗನೆರೀ? || 37 ||

ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನಾನುಲು ಮಗನೆರೀ,

ವಂದಾಲು ಮಗನೆರೀ ವಂದಾಲು ಮಗಳೂ

ಇಂತಂಬು ಮೊರೀಸಾ ಯಾಕಂತು ಮಾಡದೆರೀ?

ತಂಗಿರೀ ಮೊರೀರಿರೀಯಾ ಹ್ಯಂಗೆರೀ ನೆೋರೀಡಿದೆರೀ? || 38 ||
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ಬಾವನ್ ಕೆೈಲ್ ಯರೀನಾ ನುಡಿಬೆರೀಕು ನಾವು?”

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳದೆ ತಾಯಿರೀ

‘ನಿನಾನು ಸಂಗಾದೆರೀ ಕಳಗೋದೆ ಯಲಾಲಿ’

ಅಳಿಯ ಗಾದಾರೆರೀ ಕರ್ ಯಾನ ಕೆೋಟ್ ತೋ  || 39 ||

ಅಳಾ್ಯನಾದಾರೆರೀ ಬಂದಾನೆ ಲೆರೀಗೆರೀ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ಅತೆ್ತರೀ

ನಾಕೋ ದಿವಾಸ್ಕೆರೀ ಕಳಸ್ಬೆರೀಕು ಅಂದೆರೀ

ನಾಕೋ ದಿವಾಸ್ಕೆರೀ ಕಳಸ್ಲೆಲಲಿ ಅತೆ್ತರೀ  || 4೦ ||

ಬಾವಾನಾದಾರೆರೀ ಯಲ್ಲಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀದಾ?”

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನಮ್ಮಲು ಅಳಿಯಾ,

ಬಾವಾನಾದಾರೆರೀ ಯತಾಲಿಗೆ ಹೆೋರೀದನೆೋರೀ

ನಿನಾನುಲು ಹೆಂಡತಿರೀ ಕಕ್ಷಂಡಿ ಹೆೋರೀಗೋ”  || 41 ||

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾನೆ ಅಳಿಯಾ

“ವರೀಟಾ ಕಾದಾರೆರೀ ನಾನಿಲೋಲಿದೆಲಾಲಿ”

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾದೆ ಮಗಳೂ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನಾನುಲು ತಾಯರೀ,  || 42 ||

ಇಂದಿರೀಗೆ ರುಣವೆರೀ ತಿರೀರಿರೀತು ನನಗೆರೀ ತಾಯರೀ

ನಾಹೆೋರೀಗೆ ನನಾನು ಅರಮನೆಗೆ ತಾಯರೀ

ಇನೆನುರೀನಿನ್ ಮಗನಾ ಕಳಾಸ್ಲು ಬೆರೀಡಾ || 43 ||

ಮಗನಾ ಕೆೋರೀಡಿನೆನುರೀ ಸುಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯರೀ”

ಅಟೆೋ್ಟಂದ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಾದೆ ಮಗಳೂ

ಗಂಡಾನ ಬಿನಾನು ಹಡದಾದೆ ಅವಳೂ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನಾನುಲು ಮಡದಿರೀ  || 44 ||

ನಿಮ್ಮಣನ ಸುದಿದೆರೀ ಯರೀನಾಯ್ತರೀ ಮಡದಿರೀ?

ನಾಕೋದಿವಸಾಕೆರೀ ಬವ್ಷಳು ನಿರೀನೋ
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ಯಂಟೋ ದಿವಾಸ್ವೆರೀ ಕಳಿದೆರೀತು ನಿನಗೆರೀ

ಅಪಪಾನ ಮನಿ ಆಸಿರೀ ಬಿಡಬೆರೀಕೋ ನಿರೀನೋ” || 45 ||

“ಕೆರೀಳಿರಿ ಕೆರೀಳಿರಿರೀ ಯಲ ಸಾ್ವಮಿರೀ ನಿರೀವೂ

ಅಣಾ್ಣ ಗಾದಾರೆರೀ ಸಿರೀಕೋ ಆಯಿರೀತೋ

ಅದರಿಂದ ನನಗೆರೀ ತಡವಾಗಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ

ತಮ್ಮ ಮನಸಿರೀಗೆರೀ ಬೆರೀಸಕ್ ಬೆರೀಡಾ’’    || 46 ||

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಕಲಾಲಿನ ಹುಳು = ಕಲಲಿಲ್ಲಿದದೆ ಹಾವು, ಸಪ್ಷ  ಬೆರೀಸಕ್ = ಬೆರೀಜಾರು

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದ್. ಗೌರಿ ಶವಪ್ಪನಾಯಕೆ, ಹೆಗಡೆ ಊರು.

z

ನನಗೆರೀ ಕುದಿ್ಗೆರೀ ವಂದೆರೀ ಸೆೋಡೆಲಿರೀ
(ಪ್ತಿ ಸಾಲ್ನ ಕೆೋನೆಗೆ ‘ತಂದೆರೀ ನಾನಾ’ ಎನನುಬೆರೀಕು)

ಹಾಲಪಟ್ಟಣದಾ ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರೆಯರೀ || ತಂದೆರೀ ನಾನಾ ||

ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಗೆರೀ ಮೋರು ಜನ ಹುಡುಗು್

ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಗೆರೀ ಮುಪಿಪಾನ ಕಾಲ || 1 ||

ಹುಡುಗರಿದಿದೆರೀ ಬುದಿದೆರೀ ಯಲಲಿ

ವಳ ಳೆು ಉಗುಗೆರಾಣಿರೀ ಕರಿಸನೆ ನೆೋರೀಡೋ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ಉಗೋಗೆರಾಣಿರೀ || 2 ||

ನನಗೆರೀನಾದೆ್ರೀ ಮುಪಿಪಾನ ಕಾಲ

ನನಗೆರೀನಾದೆ್ರೀ ಮೋರು ಜನ ಹುಡುಗರು

ಇದಿದೆಲಾಲಿ ಬುದಿದೆರೀ ಯಲಾಲಿ    || 3 ||
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ಸಾನಬವಾ್ ಕರೆಸಲೆರೀ ಬೆರೀಕು 

ವಳಳು ಇದಿದೆರೀ ಬುದಿದೆರೀ ಕಲ್ಸಲೆ ಬೆರೀಕು”

ಅಟೆೋ್ಟಂದು ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿದ ಉಗಾ್ಣಿ  || 4 ||

ವಳಳು ಸಾನಬವಾ್ ಮನಿರೀಗೆೋರೀದ 

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಿರೀ ಸಾನಬವೆ್ರೀ

ಹಾಲಪ ದೆೋರಿಯಾ ಕರಿಯಾ ನಿಮಗೆರೀ”  || 5 ||

ಅಟ್ಟಂದು ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರು ಸಾನಬವು್

ಮಾಳುಗಿ ವಳುಗೆರೀ ನಡದೆರು ನೆೋರೀಡೋ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನಾನು ಮಡದಿರೀ  || 6 ||

ನನಗೆರೀನಾದೆ್ರೀ ದೆೋರಿನ ಕರಿಯರೀ 

ಗಾಡದಿಂದೆರೀ ಲಡೋಗಿಯ ಮಾಡು”

ಅಟೆೋ್ಟಂದು ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿತು ಮಡದಿರೀ  || 7 ||

ಗಾಡಾದಿಂದೆರೀ ಲಡಗಿರೀ ಮಾಡೋ್ತ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಿರೀ ನನಾನು ಸಾ್ವಮಿರೀ,

ಅಡಿಗೆರೀನಾದೆ್ರೀ ಲಾದಿತು ನೆೋರೀಡಿರೀ   || 8 ||

ಉಟಾಕಾದೆ್ರೀ ಬರಲುಬಹುದು”

ಅಟೆೋ್ಟಂದು ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರು ಸಾನಬವು್

ಊಟಾಕಾದೆ್ರೀ ನೆಡದೆರು ನೆೋರೀಡು  || 9 ||

ಊಟಾ ಲುಪಚರ ಮಾಡವೆ್ರೀ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನಾನು ಮಡುದಿರೀ

ನಾನೋ ಬರುಕೆರೀ ಮೋರು ತಿಂಗೆಳು ತಡವೆರೀ”  || 1೦ ||

ಅಟು್ಟ ಮಾತಿನೆನುರೀ ಹೆರೀಳದೆ್ರೀ

ದಬತರ ಪೆಟಗಿರೀ ಹೆೋರೀತ್ತವೆ್ರೀ

ಸಾನಬವೂ್ ಮುಂದಾಗಿರೀ  || 11 ||

ಉಗುರಾಣಿ ಹಂದಾಗಿರೀ

ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯಾ ಮನೆಗೆರೀ ಬಂದು್

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಿರೀ ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯರೀ   || 12 ||
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ನಮಾ್ಮ ಕರದಾ ಕಾರಣವೆರೀನು?”

“ಕೆರೀಳಿ ಕೆರೀಳಿರೀ ಸಾನಬವೆ್ರೀ

ನನಗೆರೀನಾದೆ್ರೀ ಮುಪಿಪಾನ ಕಾಲಾ    || 13 ||

ನನಗೆರೀನಾದೆ್ರೀ ಮೋರು ಜನ ಹುಡುಗರು

ಇದಿದೆರೀ ಯಿಲಾಲಿ, ಬುದಿದೆರೀ ಯಲಾಲಿ

ಬರವೂ ಇಲಲಿ, ಸರವೂ ಇಲಾಲಿ  || 14 ||

ಬರವೂ ಸರವೂ ಕಲ್ಸಲು ಬೆರೀಕು

ಇದಿದೆರೀ ಬುದಿದೆರೀ ಕಲ್ಸಲು ಬೆರೀಕು”

ಲಟ್ಟ ಮಾತಿನೆನು ಕೆರೀಳಿರು ಸಾನಬವು್  || 15 ||

ಇದಿದೆರೀ ಬುದಿದೆರೀ ಕಲ್ಸವೆ್ರೀ

ಬರವೂ ಸರವೂ ಕಲ್ಸವೆ್ರೀ 

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಿರೀ ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯರೀ,   || 16 ||

ಲ್ದಿದೆರೀ ಬುದಿದೆರೀ ಕಲ್ಸವೆನುರೀ

ಬರವೂ ಸರವೂ ಕಲ್ಸವೆನುರೀ

ಮತೆ್ತರೀನಿನೆೋನು ಮಾಡಲ್ ಬೆರೀಕು?”   || 17 ||

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಿರೀ ಸಾನಬವೆ್ರೀ

ಅಡವಿರೀಗಾದೆ್ರೀ ಹೆೋರೀಗಲ್ ಬೆರೀಕೋ

ಗರಡಿರೀ ಕಂಬಾ ಕಡಿಸಲು ಬೆರೀಕೋ  || 18 ||

ಗರಡಿರೀ ಸಾದಕ ಕಲ್ಸಲ್ ಬೆರೀಕೋ 

ತಲ್ಯರೀಲಾದೋ್ ಕೆರೀಳುಗೆರೀ ಮಾಡಿರೀ 

ಕಾಲೆರೀನಾದೆ್ರೀ ಮೆರೀಲೆರೀ ಮಾಡಿರೀ  || 19 ||

ಗರಡಿರೀ ಕಂಬಾ ಹತ್ತಲೆ ಬೆರೀಕೋ

ಗರಡಿರೀ ಸಾದಕ ಕಲ್ಸಲೆ ಬೆರೀಕೋ”

ಅಂದಿಲ್ನೆನುರೀ ಹೆರೀಳವೆ್ರೀ; || 2೦ ||

ಅಟೆೋ್ಟಂದು ಮಾತಾ ಕೆರೀಳವೆ್ರೀ

ಆಳ ಮಕಾಳು ಕರಿರೀಸವೆ್ರೀ

ಆಳ ಮಕುಳು ಮುಂದಾಗಿರೀ  || 21 ||
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ಸಾನಬವೂ್ ಲ್ಂದಾಗಿರೀ

ಲಡವಿರೀಗಾದೆ್ ಹೆೋರೀಗರೆ ನೆೋರೀಡೋ

ಗರಡಿರೀ ಕಂಬಾ ಕಡಿರೀಸವೆ್ರೀ  || 22 ||

ನಾಲೋಕಿ ಜನ ಹೆೋತ್ತವೆ್

ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯಾ ಮನಿಗೆರೀ ಬಂದು್

ಗರಡಿರೀ ಕಂಬಾ ಲುಹುಗೋದವೆ್ರೀ  || 23 ||

ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯಾ ಹುಡುಗರಿಗೋ

ಗರಡಿರೀ ಸಾದಕ ಕಲ್ಸೋರೋ

ತಲ್ಯರೀನಾದೋ್ ಕೆಳಗೆರೀ ಮಾಡಿರೀ  || 24 ||

ಕಾಲೆರೀನಾದೆ್ರೀ ಮೆರೀಲೆ ಮಾಡದೋ್

ಗರಡಿರೀ ಕಂಬಾ ಹತ್ತವೆ್ರೀ

ಮೋರೋ ಜನಾ ಹುಡುಗರೋ   || 25 ||

ಗರಡಿರೀ ಸಾದಕ ಕಲ್ತವೆ್ರೀ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಿರೀ ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯರೀ

ಗರಡಿರೀ ಸಾದಕ ಕಲ್ಸಿರೀದೆರೀ   || 26 ||

ಇನಾನುದಯರೀ್ಷನೋ ಮಾಡಾಬೆರೀಕೋ?

ದಂಡಿನ ಸಾದಕ ಕಲ್ಸಲು ಬೆರೀಕೋ”

ದಂಡಿನ ಸಾದಕ ಕಲ್ಸಿರೀರೋ  || 27 ||

“ನಿತಿ್ತ ಬಂದಾ ದಂಡಿನೆನುರೀ 

ನಿತ್ತಲೆಲಿರೀ ಕಡಿರೀ ಬೆರೀಕೆೋ

ಮುಗುಲರಾ ದಂಡಿನೆನುರೀ   || 28 ||

ಮುಡುಗಿನನು ಕಡಿಬೆರೀಕೆೋರೀ

ತುರುಕೋರಾ ದಂಡಿನೆನುರೀ

ತುದಿಗಾಲಲ್ ಕಡಿರೀಬೆರೀಕೆೋರೀ  || 29 ||

ಹಾರಾವರಾ ದಂಡಿನೆನು

ಹಾರಾಡಿರೀ ಕಡಿರೀಬೆರೀಕೆೋರೀ”

ಲಂದಿನೆನು ಹೆರೀಳಿರೀರು  || 3೦ ||
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“ಕೆರೀಳಿರೀ ಕೆರೀಳಿ ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯರೀ

ದಂಡಿನ ಸಾದಕ ಕಲ್ಸವೆನುರೀ”

ಲಂದಿನೆನುರೀ ಹೆರೀಳಿರು   || 31 ||

ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯೋ ಮನಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀದೋ್

ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯೋ ಯರೀನಾ ಮಾಡಾರೆರೀ?

ಅವ್್ ಗಿರೀನೆನುರೀ ಬೆರೀಕಷು್ಟ ಕೆೋಟ್ಟ  || 32 ||

ಸಂಬಳಾದೋ್ ಕೆೋಟಿ್ಟದದೆ

ಸಾನಬವು್ ಮನಿರೀಗೆೋರೀದು್

ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯಾ ಹುಡುಗರಿಗೆರೀ  || 33 ||

ಊಟಕಾದೋ್ ಕುಂತಿರೋ

ಅದ್ಷ ಊಟಾ ಮಾಡವೆ್ರೀ

ದಂಡಿರೀನ ಕರೆ ಬಂತೋ   || 34 ||

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ನನನು ತಂದೆರೀ

ನಮೆಗೆರೀ ಆದೋ್ ದಂಡಿನ ಕರೆಯಾ” 

ಲಂದಿನೆನು ಹೆರೀಳವೆ್ರೀ   || 35 ||

ಕೆೈಬಾಯ್ ತೆೋಳುದಿರೀ ಕುಂತವೆ್ರೀ

ಹಾಲಪಪಾ ದೆೋರಿಯಾ ಯರೀನ ಮಾಡಾದೆ?

ಮಾಳೂಗಿ ವಳೂಗೆೋರೀದ  || 36 ||

ನೆಲಮಾಳುಗಿ ಕದಾ ತೆಗದಾ

ಮೋರೋ ಪಟವಾ ಲೆಕ್ಕಿದಾ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಿರೀ ಹೋಡೋಗರಿಯಾ  || 37 ||

ಪಟವಾನಾರೋ ಹಡಿ”ರಂದಾ

ಮೋರೋ ಜನಹುಡೋಗರಿಗೋ

ಮೋರು ಪಟವಾ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀದಾ   || 38 ||

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ನನಾನು ತಂದೆರೀ,

ಹೆೋರೀಗಿ ಬಾರಂದಿರೀ ವಿರೀಳ್ಯಕೆೋಡೆೋರೀ”

“ಹೆೋರೀಗಿ ಬಾರಂ”ದಿರೀ ವಿರೀಳ್ಯ ಕೆೋಟಾ್ಟ  || 39 ||
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ಪಟುವನಾದೆ್ರೀ ತಡುಕಂಡೋ

ವಸತ್ಗಿಸತ್ ದರಿಸಿಕಂಡೋ

ಕುದೆ್ರೀ ಸಾಲ್ಗೆ ನೆಡಿದವೆ್   || 4೦ ||

ಮೋರು ಜನಿನೆನು ಕುದಿ್ರೀ ಹೆರೀರದೋ್

ಕ್ರಿಯವಿನೆನುರೀ ಲೆರೀನ ಮಾಡಾದೆ?

“ನನನು ಮಂಜನಂಬೋ ಕುದಿ್ರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ  || 41 ||

ಮೋರು ತಿಂಗಳಾದೆರೀ ಮೋರು ದಿವಸ್ಕೆಕಿ ನೆರೀಡಿರೀ

ಮೋರು ತಿಂಗಳಾದೆ ಮೋರ ದಿವಸ್ಕೆ ನಡಿದಾರೆ

ನನಗೆರೀ ನಿನುಗೆರೀ ವಂದೆರೀ ಸೆೋಡೆಲಿರೀ”  || 42 ||

ಲಟೆೋ್ಟಂದೆರೀ ಹೆರೀಳಿರೀದ

ಕುದಿ್ರೀನಾರೋ ಹಾರಸಿದು್

ದಂಡಿರೀನ ರಾಜಕೆೋರೀಗಿ ನಿಂತವೆ್ರೀ   || 43 ||

ಹಾರರ ದಂಡೋ ಹಾರತೆ ಬಂತೋ

ಹಾರರ ದಂಡಾ ಹಾರೆರೀ ಕಡದೋ್

ಮುಗಲರ ದಂಡೋ ಮುಡುಗೆರೀ ಬಂತೋ  || 44 ||

ಮುಗಲರ ದಂಡಾ ಮುಡುಗೆರೀ ಕಡದೋ್

ತುರುಕರ ದಂಡೋ ತುದಿಕಾಲಲ್ ಬಂತೋ

ತುರಕರ ದಂಡಾ ತುದಿಕಾಲಲ್ ಕಡಿದೋ್   || 45 ||

ದಂಡಂಬು ದಂಡಟು್ಟ

ಸವಾ್ಣಿರೀ ಮಾಡಿರು

ಗಾಳಿ ಹವಕೆರೀ ಹೆೋರೀಗೆರೀ ನಿಂತು್   || 46 ||

ಕಳಳುರು ಕಾಕರು

ಮರುಸಾರಿ ನಿಂದಿರು

ಗುಂಡನಾದೆ್ ಹೆೋಡಿದವೆ್   || 47 ||

ಕ್ರಿಯವೆಗೆರೀ ತಾಗಿತು 

‘ಹರಹಾರ’ ನಂದನೆರೀ

ವಳಳುಯದ್ಯನಾದೋ್ ಬಿಗುದಿದಾ  || 48 ||
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“ಕಳಳುರ ಪರೀಕರ 

ಮರುಸಾರಿ ನಿಂತಿರೆೋರೀ

ನನನುಂತೆ ಗಂಡೋಸರಾದೆ್  || 49 ||

ನನೆನುದುರಿಗೆ ಬರುತಿದಿ್

ಕಳಳುರಾಗಿ ಮರುಸಾರಿ ನಿಂತಿರೀ

ಗುಂಡನಾದೋ್ ಹೆೋಡುದಿರಿರೀ   || 5೦ ||

ಹೆಣ್ ಹೆಂಗಿಸ್ಕ್ಂತೋ ಕಡೆೋ್ಯರೀ ನಿರೀವು?”

ಲಂದಿಟು್ಟ ಹೆರೀಳಿದ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳ  ೆಮಂಜಾ ಕುದುರಿರೀ  || 51 ||

ಮೋರು ತಿಂಗಳಾದಿರೀ ಮುರು ದಿವಸ್ಕ್ ನೆಡಿಯರೀ

ನನಗೆರೀ ನಿನುಗೆರೀ ವಂದೆರೀ ಸೆೋಡೆಲಿರೀ”

ಅಂದಿನೆನು ಹೆರೀಳವೆನುರೀ   || 52 ||

ಒಂದು ಪತ್ನಾರೋ ಬರದವೆನುರೀ

ಕುದಿ್ರೀ ಕೆೋಳಿಳುಗೆ ಕಟ್ಟವೆನುರೀ

ಅಲಲಿಣ್ಣದಿರೀರು ಯರೀನ ಮಾಡೆತೆೋ್ರೀ?  || 53 ||

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ನನ ತಮ್ಮ,

ನಾವೂ ಮೋರು ಜನಲುಟಿ್ಟರೀಕಂಡಿರೀ

ನಾವಿಬ್ಬರಿನೆನುರೀ ಉಳಿರೀಬೆರೀಕೆೋರೀ?” || 54 ||

ಜಪಪಾಕಂತು್ ಹೆೋಯಕಿಂತು್

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಚುಗ ನನನುಲಣಾ್ಣ,

ನಾನ ವಬ್ಬವಾರೋ ಸತ್ತರೆ   || 55 ||

ನಿರೀವಿಬ್ಬರಿನೆನುರೀ ಲ್ದಿದೆರೀರಿ

ಮನಿಗೆ ನಾದೋ್ ಹೆೋರೀಗುವ ಲಣಾ್ಣ”

ಲಂದಿನೆನುರೀ ಹೆರೀಳವೆ್ರೀ  || 56 ||

ಮನಿಗೆರೀನಾದೆ್ ಬಂದವೆ್

ಮೋರು ತಿಂಗಳಾದಿರೀ ಮೋರು ದಿವಸ್ಕೆ ನೆಡಿತೋ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನಾನು ತಾಯರೀ  || 57 ||
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ಜೆರೀಜರೀಗಾರುತಿ ತಕಾಬಾರೆರೀ”

ತಾಯಿನಾದೆ್ ಯರೀನ ಮಾಡೋ್ತ

ಆರುತಾ್ಯರೋ ತಂದಿತು  || 58 ||

ಲಾರುತಿಯಾ ಕಂಡಿರು ನೆೋರೀಡು

ಕೆಳುಗಿನಾದೆ್ ಲ್ಳುದಿದಾ

ಲೆ್ಯದಿಯನಾದೋ್ ಬಿಚಿಚಾದಾ   || 59 ||

ಮರದಿರೀ ನಾದೆ್ರೀ ಬಿದದೆವೆನುರೀ

ಅವೆನುರೀನಾದೆ್ರೀ ಮೊದೆಲಿರೀ ಬಿದಾದೆ

ಕುದಿ್ರೀ ನಾದೆ್ರೀ ಕಡಿಗೆರೀ ಬಿತೋ್ತ   || 6೦ ||

ಯಯುಡು ಜನರಾ ಜರೀವ ಹೆೋರೀಯೋ್ತ

ತಾಯಿರೀ ತಂದೆರೀ ಜಪಲಾಕಂತೋ್

ಕುದಿ್ರೀ ಕುತ್ತಗಿನ ಚಿರೀಟಿ ವರೀದೋ್  || 61 ||

“ನನಗೆರೀ ಕುದಿ್ಗೆ ವಂದೆರೀ ಸೆೋಡೆಲಿರೀ

ವಂದೆರೀ ಸೆೋಡಿಲಿಲ್ ಸುಡಬೆರೀಕೋ”

ಲಂದಿರೀ ನಾದೆ್ರೀ ಬರುದವೆನುರೀ  || 62 ||

ಅದಿ್ನೆನುರೀ ಲೆೋರೀದಿರೀ ಕಂಡು್

ವಂದೆರೀ ಸೆೋಡಿಲಿರೀ ಮಾಡೆರೀ ಸುಟು್

ಲ್ದಾದೆ ಮಗುದಿರೀರು ಮನಿಲೆರೀ ಉಳದೋ್ || 63 ||

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಇದಿದೆ = ವಿದೆ್ಯ  ಬರವು = ಬರವಣಿಗೆ 

ಗಾಡದಿಂದ = ಬೆರೀಗನೆ, ಗಡಬಡೆಯಿಂದ  ಲುಹುಗೋದವೆ್ = ಹುಗಿದರು 

ಸುವಾ್ಣಿ = ಸವರಿದರು, ನಾಶಮಾಡಿದರು  ಮರುಸಾರಿ = ಮರೆಯಲ್ಲಿ 

ಯದ್ಯ = ಲೆ್ಯದ್ಯ = ಶಲ್ಯ  ಲೆೋರೀದಿ = ಜದಿ

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಸೌ| ಮಾಸಿ್ತ ರಾಮನಾಯಕೆ, ಮೋರೋರು, ವಸಿ್ತ: ಹೆಗಡೆ ಊರು.
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ದುಡುಕ್ದ ಕೆಡುಕು  
(ಅತೆ್ತ ನಾಗಮ್ಮ, ಸೆೋಸೆ ಹೆೋನನುಮ್ಮ)

(ಪ್ತಿ ಸಾಲ್ನ ಕೆೋನೆಗೆ ‘ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ’ ಎನನುಬೆರೀಕು)

ಅತೆ್ತ ನಾಗಮ್ಮ, ಸೆೋಸೆ ಹೆೋನನುಮ್ಮ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮಗುಗೆ ಆದಾರೆ ದಂಡಿನ ಕರಿಯ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 1 ||

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನನುಲು ತಾಯ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನನಗೆಲಾದಾರೋ ದಂಡಿನ ಕರಿಯ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 2 ||

ಸೆೋಸಿಯನಾದಾರೋ ಬೆಂಕ್ಗೆ ಕಳಗೆ ಬೆರೀಡಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಸೆೋಸಿಯ ನಾದಾರೋ ನಿರೀರಿಗೆ ಕಳಗೆ ಬೆರೀಡಾ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 3 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳನೆ ಲಸೋ್ಷ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅವಾರುಲ್ನೆನುರೀ ದಂಡಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗವೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 4 ||

ಬಳುಗಾರಾ ಇನೆನುರೀ ಬಳಿಯ ತಂದವೆನು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನನುಲು ಸೆೋಸಿಯರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 5 ||

ಬಳುಗಾರಾ ಬಂದವೆನುರೀ ಬಳಿನಾರು ಲಾಕವ್ವ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ದಣಿಯ ಇಸ್ಷವಲ್ಲಿ ತುಸುನಾರು ಇರಸೋ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 6 ||

ಬಳಿನಾರೋ ಹಾಕದೆಮೆರೀನೆರೀ ಸಪಾನುರೋ ಬಿದಿದೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ದಂಡಿರೀಗೆ ಲೆೋರೀಗಿರೀ ಬಂದನೆರೀ ಲರಸು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 7 ||

ದಂಡಿಗೆೋರೀದ ಗಂಡ ಬಂದನೆ ಲಂದಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮಡುದಿರೀಲಾದಾರೋ ಲಾರುತಿ ತಂತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 8 ||

ತಂದ ಲಾರುತಿಯ ಮುಟ್ಟಲುಲ್ಲಲಿ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹತಿ್ತರೀದ ಜೆರೀಜರೀ ಇಳಿದಿರೀದರಸಗೆೋರೀಳು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 9 ||

ಜಗಿಲಿ ಮೆರೀನೆ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಕುಂತಲಸ್ಷ ಗೆೋರೀಳು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳೆಲೆೋಲಿ ನನನುಲು ಮಗನೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 1೦ ||
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ತಂದ ಲಾರುತಿಯ ಮುಟ್ಟಲುಲ್ಲಲಿ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹೆೋರೀಗಿ ಇನಾನುರೆರೀ ಕುಂತಿರೀ ಬಿಟಿ್ಟದೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 11 ||

ಅದ ಕಾರಣವಾ ನಮಗೆರೀಳು ಮಗನೆರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಲಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳದೆ ತಾಯಿ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 12 ||

ಬಚಚಾಲಕೆ ಕ್ಚಚಾ ಮಗುದದೆ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬಚಚಾಲಕೆ ಕ್ಚಚಾ ಯರದಳು ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 13 ||

ಗಾಡದಿಂದಡಗಿರೀ ಅನುಮಾಡು್ತ ತಾಯಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನನುಲು ಮಗುನೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 14 ||

ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನನುಲು ಮಗುನೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಲೋಟಕಾದಾರೋ ಹೆೋರೀಗುಬಹುದೆೋ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 15 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳವೆನುರೀ ಮಗ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ವೂಟಕಾರೋವಾ ಯದಿದೆ ಹೆೋರೀಗವೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 16 ||

ಆರ್ ತುತು್ತಂಬಲ್ಲಿರೀ ಮೋರ್ ತುತ್ತ ಉಂಡನೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನನುಲು ಸೆೋಸಿಯರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 17 ||

ಲೋಟಕಾದಾರೋ ಬರಬಹುದು ಸೆೋಸಿಯರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 18 ||

“ನಿನ್ ವರೀಟ ಆದಾರೆರೀ ನನಗೆರೀನು ಬೆರೀಡ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನಿನ ಬಳಿಯ ಇಟ್ಟದುದೆ ನನಗದೆ ಮೊರೀಸಾ?” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 19 ||

ಪಟಿ್ಟಮಂಚಕೆರೀ ನಡೆದಳು ಮಡದಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮದುದೆದಾತುರಿಯರೀ ಆಗಿತು ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 2೦ ||

ಒಳಗಿನನು ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಿದಿದೆರೀದಲರಸೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಪಟವ ಆದಾರೆರೀ ತಡದನೆ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 21 ||

ಕೆೋಚಿಚಾ ಕೆೋಚಿಚಾನೆನುರೀ ಸಂವ್ಣಿ ಮಾಡಿರೀದ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕೆೋಚಿಚಾ ಕೆೋಚಚಾನೆನುರೀ ಮುಟಿ್ಟಯ ತುಂಬಿ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 22 ||

ಗದಿರೀದ ಹೆರಗೆ ಬಂದಿರೀದ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಯಳಿಳುಯ ಮರವಾ ಹತಿ್ತರೀದ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 23 ||
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ಯಳಿಳುಯ ಮರನಾ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತವೆನು ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹಪಿಗೆಡನು ಲೆರೀಸ ತಾಳವೆನು ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 24 ||

ಯಳಿಳುಯ ಮರನಾ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಂತವೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬೆಳ ಗೆೆ ಆದಾರೋ ಯರೀಳೂಲ್ಲಲಿ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 25 ||

ಆಚಿ ಮನ್ಯವಾ್, ಇಚಿರೀ ಮನ್ಯವಾ್ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಆಚಿ ಮನಿ ಅಕೋಕಿದಿರೀರು ಈಚಿ ಮನಿ ತಂಗುದಿರೀರು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 26 ||

“ಸೆೋಸಿಯು ಹೆೋನನುಮ್ಮ ಯಲ್ಲಿರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗಿರೀತು?” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳದೆ ನಾಗಮ್ಮ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 27 ||

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಹೆೋನನುಮ್ಮ ಸೆೋಸಿಯ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕದಮಿರೀಡ ತೆಗದಿರೀ ವಳುಗೆ ಹೆೋರೀಗದಿಯ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

‘ಹರಹರ’ ನಂತು ‘ಸಿವಸಿವ’ ನಂತು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 28 ||

ಲಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳದೆ ನಾಗಮ್ಮ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ತನನು ತೌರಿರೀಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗದೆ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 29 ||

ಅಟದೋರ ಬರು ಬರವಾ ಇಟ್ಟದೋರೆ ನೆೋರೀಡವೆ್ರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಎನ ಬಂದೆರೀ ಲತೆ್ತರೀ, ಯಂತ ಬಂದೆ ಲತೆ್ತರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 3೦ ||

ಬಂದ ಕಾರಣವಾ ವದಗ ಹೆರೀಳ  ೆಲತೆ್ತರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿ ನನನು ಅಳಿದಿರೀರ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 31 ||

ನಮ್ಮನಿ ತನೆನು ಬಗಿಲೆ ಬರುಬೆರೀಕು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನಮ್ಮನಿ ತನೆನು ಬರಬೆರೀಕೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 32 ||

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿ ನನನುಲು ಅಳದಿರೀರ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಏಳ ಜನ ಅಳಿದಿರೀರು ಏಳ ಕೆೋದಿ್ ಹತ್ತವೆ್ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 33 ||

ತಂಗಿಯ ಮನಿಗೋ ಬಂದವೆ್ ನೆೋರೀಡ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮುತಿ್ತರೀನ ಗಿಂಡಿರೀಲ್ ಹಣಯಲು ಲುದುಕ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 34||

ಪಟಿ್ಟ ಮಂಚವ ಕುಡ್ಗೆ ಹಾಸದಿಯರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿ ನನನುಲು ಅಳದಿರೀರ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 35 ||
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ಆಸರ ಕಾದರೆರೀ ಕುಡಿ ಬನಿನು ಈಗೆರೀ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಗಿಂಡಿರೀಲ್ ನೆೋರಿ ಹಾಲ ತಂದಿರೀಲ್ಟ್ಟನೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 36 ||

“ನಿನಾನುಸರೆ ಹಾಳಾಲ್ರೀ, ಆಸರ್ ತೆೋಳಿಲ್ರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ತಂಗಿರೀ ಹೆೋನನುಮ್ಮ ತಂದಿ ತೆೋರೀರಿರೀಸು” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 37 ||

ಅಂದೆರೀಳಿ ಯರೀಳ ಜನ ಅಣದಿರೀರು ಹೆರೀಳವೆ್ರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಹೆೋನನುಮ್ಮನ ಸುದಿದೆರೀ ನಾಯರೀನ ಹೆರೀಳಲ್ರೀ? ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 38 ||

ನಿಮ್ಮಲು ಬಾವೆಗೆರೀ ದಂಡಿರೀನ ಕಯಾ್ಷ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬಳಗರ ಬೆೋಬ್ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯ ತಂದಿರೀದ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 39 ||

‘ಬಳ್ಯನಾದರೋ ಲ್ಡವ್ವ’ಲಂದೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನನನುಲು ಸೆೋಸೋ್ಯ ಬಳ್ಯಲ್ಟಿ್ಟರೀತು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 4೦ ||

ದಂಡಿರೀಗೆೋದ ಮಗನೋ ಬಂದಿರೀದ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕೆೋಟ್ಟಲಾರುತಿಯ ಮುಟ್ಟಲು ಇಲಲಿ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 41 ||

ಹಂಡೋತಿ ಕೆೈಲ್ ಮಾತಾಡೋಲೆಲಲಿ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಏಳ ಜನ ಅಣದಿರೀರು ವಳಗೆ ಹೆೋರೀಗವೆ್ರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 42 ||

ಏಳ ಜನ ಅಣದಿರೀರು ಏಳ್ ತುಂಡ ತಾವೂ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಂಗೆೈಯ ಮೆರೀನಿನೆನು ಬಸ್ಮ ಮಾಡವೆ್ರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 43 ||

ಕೆರಿರೀಗಾದಾರೋ ಕೆೈತೆೋರೀಳೂಕೆ ಹೆೋರೀದೋ್ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮಿವ ಕಾದಾರೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನಿತ್ತರೆ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ತಾಂಬರ ಹೆೋರೀಗಾಗಿರೀ ಅಲುದದೆ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 44||

ಕೆೈಗೆ ಬತ್ತದೆರೀ ಹಂದೆರೀ ಹೆೋರೀತದೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ಹೆರೀ ನನನು ತಮ್ಮ, ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 45 ||

ಇದುವು ಆದಾರೋ ವಿಚಿತ್ ಕೆಲಸ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ತಾಂಬರೆಳಿಳು ಹೋಗೋ ಅಲುದಿರೀತು ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 46 ||

ನಮುಗೆ ಕೆೈಗಾದೆ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿತು ನೆೋರೀಡು” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮನೆಗೆ ಆದವೆ್ ಬಂದವೆ್ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 47 ||
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ಬಟ್ಟರ ಮನಿಗೆರೀ ನೆಡುದವೆ್ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಜೆೋರೀಯಿಸ್ ಇನೆನುರೀ ಕೆರೀಳವೆ್ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 48 ||

“ನಮಗೆರೀ ಆದಾರೆರೀ ತಾಂಬರೆಳಿಳು ಹೋಗೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಯಳಿಳುಲೋಗಾಗಿರೀ ಲಲುದಿರೀತು ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 49 ||

ಯರೀನೆರೀನ ಮಾಡಿದೋ್ ಕೆೈಗೆ ಸಿಕುದೆಲಲಿ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ಲುಕಾಸ್ನೆೋರೀ ಯರೀನು?” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 5೦||

“ಅತಿ್ತ ಕೋಡ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಲೆರೀಳಪಪಾ ನಿರೀನು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನಿನನುಲು ಸೆೋಸಿಯೋ ಸಿಕತಾಳ  ೆನಿಮಗೆರೀ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 51 ||

ಲಂದೆರೀ ಬಟ್ಟರು ನುಡಿದವೆ್ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ನಿನನುಲು ಮಗನೋ ಲೆಳಿಳುಮರನ ಮೆರೀನವೆನು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 52 ||

ಅವನುಲಾದಾರೋ ಕರುಕೆೋಂಡಿ ಹೆೋರೀಗು” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರೀತು ತಾಯಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 53 ||

ಯಳಿಳುಮರ ನಡುಗೆರೀ ನಡೆದಳು ತಾಯಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನನುಲು ಮಗುನೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 54 ||

ಆಗುವ ಕೆಲುಸಾಲಾಗಿತು ಮಗುನೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕೆಳಗಾರು ಲ್ನೆನುರೀ ಇಳಿದಿ ಬಾರಪಪಾ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ   || 55 ||

ಏನೆರೀನೆಹುರೀಳಿದರೋ ಕೆರೀಳೂದೆಲಲಿ ಮಗ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕೆಳಗೆರೀಲಾದರೋ ಇಳುದೆಲಲಿ ಮಗ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 56 ||

ಅಟೆೋ್ಟತು್ತಲಾಯೋ್ತ ಲ್ಟೋ್ಟತಾ್ತಯು್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ತಾಯಲ್ನಾನುರು ಮರಗೋತದೆಯ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 57 ||

ಆಗೆಲಾದಾರೋ ಕೆಳಗೆಲ್ಳುದಿರೀದ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕೆರಿಗೆರೀ ಲಾದಾರೋ ಬಂದಿರೀದಲೆರೀಗೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 58 ||

ಕೆೈಕಾಲು ಸಿರಿ ಮೊಕವಾ ತೆೋಳುದನೆ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ತಾಂಬರೆಳಿಳು ಹೋಗೋ ಲೆರೀನ ಮಾಡುದೆ? ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 59 ||

ಕೆೈಯಿ ಕೆೈಯಿ ಮೆರೀಗೆರೀ ಬರುತದೆ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

‘ಇವಗೆೋಲ್ನೆನು ನಮಗು ಲೆಂತಕೆಕಿ?’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 6೦ ||
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ಅಂದೆರೀಳಿರೀ ಲವನೆರೀ ಲೆರುಗು ನೆೋರೀಡವೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಏನೆರೀನ ಮಾಡಿದೋ್ ಕೆರೀಲೋವದೆಲಲಿ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 61 ||

ಕೆೈಯಿನ ಮೆರೀನೆರೀ ಬರುತದೆ ಹೋಗೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಇನೆನುಲಾದಾರೆ ಏನ ಮಾಡಬೆರೀಕು? ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 62 ||

ಆ ಹೋಗ ಮುರುದಿರೀ ಅಂಗಿರೀಲಾಕ್ರೀದ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕೆೈಕಾಲ್ ಸಿರಿಮೊಕವಾ ತೆೋಳುದಿರೀವ ಲರಸೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 63 ||

ಹಂತಿರುಗಿ ಮನಿಗೆರೀ ಬಂದಿರೀದ ಲರಸೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ತನನುಲರಮನಿಗೆರೀ ಬಂದಿರೀದ ಲಾಗೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 64 ||

ಏಳ ಜನ ಬಾವದಿರೀರು ಬರುವರು ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಆ ಹೋಗ ತೆಗುದಿರೀ ಕೆೈಯಲಾಲಿಕವೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 65 ||

ಬಾವದಿರ ಬೆೋಡುದಲ್ಲಿ ಕುಂತವೆನು ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಕೆೈಯ ಲಾಕವೆನುರೀ ನೆೋರೀಡು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 66 ||

ಹನೆನುೈಡ್ ವಸ್ಷನ ಹುಡಿಗೆಲಾಗದೆಯ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ತನನುಲು ಮಡುದಿರೀ ಇಲೆಲಿರೀ ಮೋಡದಯರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 67 ||

ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ಬಾವಲುದಿರೀರ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನಿನನುಲು ತಂಗಿರೀ ಕರುಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 68 ||

ಏಳ ಜನ ಲಣದಿರೀರು ತಂಗಿರೀನೋ ಬಾವಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕುದುರೆ ಯರೀರಕಂಡಿರೀ ಮನಿಗೆ ಬಂದವೆ್ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಯರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 69 ||

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ದಣಿಯ = ಬಹಳ  ಅನುಮಾಡು್ತ = ತಯಾರ್ ಮಾಡು್ತ 

ತಾಂಬರ ಹೋಗು = ತಾವರೆ / ಕಮಲದ ಹೋ

 � ಹೆರೀಳಿದವರು : ತಿಮಮಾಕಕೆ ಕಂಚು ನಾಯಕೆ, ಹೆಗಡೆ ಊರು.

z
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ಕೆಂಚಮ್ಮ
ಮುಟ್ಟಳಕೆಂಚಮಾ್ಮ ಮನಾ್ಯ ತಳುವನೆ ಬಿಟಿ್ಟರೀ

ನಡದೆಳ ರೆೀ ಗಾರಾಹೋಳಿಗಿನೋನು ಸುವೆ್ವರೀ

ಹವಾ್ಷನದಿರೀಗೋಳಾ ಮುಳಿಕಿರೀ ಸಾನಮಾಡಿರೀ

ಕನಿನುಯರೀರಿಗೆ ಕಯಾ್ಯ ಮುಗಿದಳ  ೆಸುವೆ್ವರೀ  || 1 ||

ಕನಿನುಯರೀರಿಗ್ ಕಯಾ್ಯ ಯರೀನೆರೀಳಿ ಮುಗಿರೀದಳ ರೆೀ

“ಸಂಜರೀಲ್ರೀ ಕೆೋಡು ಸಾ್ವಮಿರೀ ಮುಂಜಾಲ್ರೀ ವಯಸಾ್ವಮಿರೀ,

ಬಂಜೆಂಬು ಸಬುದಾ ಮಸಿ್ಷ ಸಾ್ವಮಿ ಸುವೆ್ವರೀ

ತಾ ಬತಿ್ತರೀ ಗಾರಾ ಹೆೋಳಿಗಿನೋನು’’ ಸುವೆ್ವರೀ  || 2 ||

ಅಟಾ್ಟರೋಲ್ನೋನು ನುಡಿದಳ  ೆಕೆಂಚಮ್ಮ

ತನನು ಮನೆಗಾರೋ ಬರೋವಳು ಸುವೆ್ವರೀ

ಮುಟಾ್ಟಗೆೋಂದು ತಿಂಗಳಾ ಮುಟಾ್ಟಗೆರಡು ತಿಂಗಳಾ 

ವಂಬತು್ತ ತಿಂಗಳಾ ಗಳಿದಾವೆ ಸುವೆ್ವರೀ  || 3 ||

ವಂಬತೋ್ತ ತಿಂಗಳಾ ತುಂಬೋತನವಾ ಕೆರೀಳೂ

ಹೆರುವಾ ಕೆೋರೀಟೋಲ್ಯರೀ ತೆೋಡೋಗದೆ ಸುವೆ್ವರೀ

ತೆೋಡಗೆದೆ ಕೆಂಚಮಾ್ಮಗೆ

ಹಡದಳ  ೆಗಂಡೋ ಕೆೋಮುರಾನಾ ಸುವೆ್ವರೀ  || 4 ||

ವಾಲೆದಿದೆರೀ ನಿರೀರಾ ಕಾಸದೆ ಕೆಂಚಮ್ಮಗೆರೀ 

ಉಂಗೆಲಿದಿದೆರೀ ಬೆನಾನು ತಿಕಕಿದೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ಅರದಲರೋಸಿರೀನಾ ಮೆದಾ್ಷ ಸಿರೀಗೆ ಹೆೋಡಿಯಲ್

ಯಣಿ್ಣರೀ ಕಂದಲವೆರೀ ಬರೋವದೆ ಸುವೆ್ವರೀ  || 5 ||

ಅಟಾ್ಟರೋಲ್ನೋನು ಲಾಗೋ ತನಕಾ ನೆೋರೀಡೋ

ಕೆಂಚಮ್ಮ ಕರೋವದಕೆರೀ ಬರೋವರೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

“ಕಂದಯಾ್ಯ ಹುಟಿ್ಟರೀ ಇಂದಿರೀಗ್ ಮೋರೋ ದಿನಾ

ಇಂದಾರೋ ನಾನೋ ಬರೋನಾರೆರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ  || 6 ||
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ಅಪ್ಪಾ ಹೆರೀಳ್ ದೋ್ ಕೆರೀಳೂ ಕೆಂಚ್ಯಲಾಲಿ ಅವ್ ಹೆರೀಳ್ ದೋ್ ಕೆರೀಳೂ ಕೆಂಚ್ಯಲಾಲಿ

ಪುರಿಸರ ತಡೋದಾರೋ ಕೆರೀಳೂ ಕೆಂಚ್ಯಲಾಲಿ ಸುವೆ್ವರೀ

ಪುರಿಸರ ತಡೋದಾರೋ ಇರೋ ಕೆಂಚ್ಯಲಾಲಿ, “ಕನಿನುರೀಯರೀರಾ

ಇಂದೆಗೆರೀಳು ದಿನಕೆರೀ ಬರೋತೆನೆರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ  || 7 ||

ಐದಲೋ ದಿನವೆರೀ ಸಾಗೋತನಕಾ ನೆೋರೀಡೋ

ನೆಡದೆಳ ರೆೀ ಗಾರಾ ಹೆೋಳಿಗಿನೋನು ಸುವೆ್ವರೀ

ಅತೆ್ತಲಂಬದೋ, “ಕೆರೀಳೂ ನಿರೀನೋ ಸೆೋಸಿಯರೀ,

ಯಟೋ್ಟ ಹೆರೀಳಿದೋ್ ಕೆರೀಳಬೆರೀಕು ಸೆೋಸಿಯರೀ

ಹೆೋಳಗಾರೋ ನಿರೀನೋ ಹೆೋರೀಗೋಕಾಗಾ ಸುವೆ್ವರೀ  || 8 ||

ಕತ್ಯರು ನಿರೀವ್ ಬನಿನುರೀ, ಕೆೋವಾ್ಯರೋ ನಿರೀವ್ ಬನಿನುರೀ

ಕೆಂಚಮ್ಮ ಹೆೋಗ್ತದೆ ಗಾರಾ ಹೆೋಳಿಗಿನೆನು” ಸುವೆ್ವರೀ

“ಕತ್ಯರು ನಾ ಕೆರೀಳುದಿಲಾಲಿ, ಕೆೋವ್ಯರೋ ನಾ ಕೆಳುದಿಲಾಲಿ

ನಾಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀ ಗಾರಾ ಹೆೋಳಿಗಿನೋನು” ಸುವೆ್ವರೀ || 9 ||

ಹರ್ ವಾ ನದ್ಯಗೆೋರೀಳಾ ಮಿಂದಳ್ ಕೆಂಚಮ್ಮ

ತನನುಲರೋಮನಿಗೆರೀ ಬರೋವಳ ರೆೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ತಾಯ್ ಬಳಗಕೆ ವಂದೆೋರೀಲೆರೀ ತಂದಿ ಬಳುಗಕೆ ವಂದೆೋರೀಲೆರೀ

ಗಂಡನ ಬಳಗದೆೋರೀರಿಗೆರೀ ವಂದೆೋರೀಲೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 1೦ ||

ಮೋರೋ ವಾಲ್ರೀ ಬರದಿರೀ ಕಳಗಳ ರೆೀ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ

ತಾನೋ ಕಟಿ್ಟಗೆರೀ ನಡಿದದೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಪಪಾಯ್ಯಂಬವೆಗೆರೀ ಸುದಿದೆರೀಲಾಗದೆ ನೆೋರೀಡೋ

ಮಡದಿರೀಕೋಡಿನೋನು ನುಡಿರೀತಾನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 11 ||

“ಬಿದೋ್ರಲ್ಲಿ ವಂದೋ ಯಡಪುಂಡಾ ಇದಿದೆರೀದಾ 

ನಿನೆೋನುಂದ್ ಹೆರಿರೀಮಗಳಾ ಕೆೋಟ್ಯಲೆಲಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ಇದೆೋದೆಂದ ಹೆರಿರೀಮಗಳಾ ಕೆೋಟ್ಯಲೆಲಿರೀ ಮಡದಿರೀ

ಅವ ಹೆೋಳಿರೀಗಾಹುತಿರೀ ಕೆೋಡೋತಾನೆರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ  || 12 ||
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“ಮನ್ಯಲ್ಲಿರೀಲ್ನೋನು ಮಡಿದೆ ಇಲಾಲಿ”ಲಂದಿರೀ

ಕೆರೀರಿರೀಕೆರೀರಿರೀಯಾ ಹುಡುಕುತ ಬಂದಾ ಸುವೆ್ವರೀ

“ಯಲೆಲಿಲೋಲಿಲ್ನೋನು ಮಡದಿಇಲಾಲಿ” ಹೆರೀಳಿರೀ

ಕಟಿ್ಟರೀಮೆರೀನ್ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಕುಳೂವದೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ಕುಳೂಳು ಸಮ್ಯಗಲ್ಲಿರೀ ಕಟಿ್ಟರೀಮೆರೀನ್ ತಾನ್ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಕುಳೂವನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 13 ||

“ಬಂದಿರೀಯಾ್ಷಕ್ ಸಾ್ವಮಿರೀ ಕಟಿ್ಟಮೆರೀನ್ ಯಂತಾಕ್ ಕುಳಿ್ತರೀರಿರೀ?

ಕಟಿ್ಟಕಲ ಹದಿ್ಷ ಕೆಳಗೆರೀ ಬಿರೀಳುರಿರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ

“ಕಟಿ್ಟ ಹದಿ್ಷ ಬಿದಾದೆರೆರೀ ಕಟಿ್ಟ ಕಟೋ್ಟಕ್ ಬಲೆಲಿರೀ

ಮಾಳೂಗಿರೀ ಮಡದಿರೀ ಮನಿಗೆೋರೀಗೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 14 ||

ಇಪಪಾತ್ ವರಾಕೆೋಟಿ್ಟರೀ ಯಮಿ್ಮ ತಂದಿದೆರೀ

ಅರುತಿಕೆೋಂದ್ ತುತಾ್ತ ಉಣಲ್ಲಾಲಿ ಸುವೆ್ವರೀ

ಇಪಪಾತ್ ವರೋ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀ ವಾಲ್ರೀಗೆಯು್ಯಸಿರೀದೆೋರೀ

ವಂದಿನೋ ನಿರೀನೋ ಇಡುಲ್ಲಾಲಿ ಸುವೆ್ವರೀ  || 15 ||

ಕಂದಯಾ್ಯ ಹುಟಿ್ಟರೀ ಇಂದಿರೀಗ್ ಮೋರೋ ದಿರೀನಾ 

ಕಂದಯ್ಯಳೂಳುವಾ ಮನಿರೀಗೆೋರೀಗು” ಸುವೆ್ವರೀ

“ಕಂದಯ ಅಳಳುದು್ ಅಳಿಳುರೀ, ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಅಳಳುದೆ್ ಅಳಿಳುರೀ

ಕಂದಯ್ಯನ ಗೆೋಡವೆರೀ ನನುಗಿಲಲಿ” ಸುವೆ್ವರೀ “ದೆರೀವರೆರೀ  || 16 ||

ಕಂದಯ್ಯಳುಳುವಾ ನಿರೀವ್ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಟಾ್ಟರೋ ಅನೋನು ಹೆರೀಳೂ ತನಾಕಿಕೆರೀಳೂ

ಮಡಿಡುರೀ ವಳೂಗ್ ಹಾಕ್ರೀ ಕದೋ ಹಾಕಾದೆ ಸುವೆ್ವರೀ

ತಿರೀಡೋತಾದೆರೀ ನೆೋರೀಡೋ ಮರ್ ಕುತಾದೆರೀ ನೆೋರೀಡೋ  || 17 ||

ಯರೀನೆರೀನ್ ಹೆರೀಳಿದರೋ ಕೆರೀಳೂದಿಲಾಲಿ ಸುವೆ್ವರೀ

“ಕೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ, ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ

ಅಪಪಾಯನಿನೆಗೆ ಪಟ್ಟಯಾ ತರೋವನೆ” ಸುವೆ್ವರೀ

“ಪಟಿ್ಟ ತಂದೋ್ ತಲ್ರೀ್ಷ, ಹೋಂಗಾ ತಂದೋ್ ತಲ್ರೀ್ಷ  || 18 ||
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ಅಪಪಾಯ್ಯನಾ ಗೆೋಡವೆರೀ ನನುಗಿಲಾಲಿ” ಸುವೆ್ವರೀ

‘‘ಕೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ, ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ

ನಿನನು ತಾಯಿ ಬಂದದೆ್ಯ ಕರೋವಾಕೆ ಸುವೆ್ವರೀ

ತಾಯಿ ಬಂದಯರೀ್ಷ ಕರವಕೆ ತಂಗಿ, ಕೆರೀಳೂ  || 19 ||

ಕುಪಸ್ ತಂದದೆ್ಯರೀ ಲ್ಡೋನಾಕೆರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ

“ತಾಯಿರೀ ಬಂದೆ್ ಬಲ್್ಷ ಕುಪಸ್ ತಂದೆ್ ತರಲ್ರೀ

ತಾಯವಿ್ವರೀಗೆೋಡವಿರೀ ನನೋಗಿಲಾಲಿ” ಸುವೆ್ವರೀ  || 2೦ ||

“ಕೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ, ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ,

ನಿನನುಣ್ಣ ಬಂದನೆರೀ ಇಲುನೆೋರೀಡೆ” ಸುವೆ್ವರೀ

“ಅಣ್ಣ ಬಂದೆ್ ಬರಲ್ರೀ, ಹೋಗಾ ತಂದೆ್ ತರಲ್ರೀ

ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಗೆೋಡವೆರೀ ನನುಗಿಲಲಿ” ಸುವೆ್ವರೀ  || 21 ||

“ಅಪಪಾಯ್ಯ ನಿನೋನು ಕರದರೆರೀ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ

ಅಪಪಾಯ್ಯನ ತೆೋಡಿರೀ ಮೆರೀನೆರೀ ಕುಳೂವದೆರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ

“ಕೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳೂೆ ಲಪಪಾಯ್ಯ, ಕೆರೀಳಲಪಪಾಯಾ್ಯ

ತಾನ್ ಹೆೋರೀತೆರೀ ಗಾರಾ ಹೆೋಳಿಗಿನುನು ಸುವೆ್ವರೀ  || 22 ||

ನಾನೆ ಹೆೋರೀಗೆ ಗಾರಾ ಹೆೋಳಿಗಿನ್ ಕಲುಜೆರೀನಮಾ್ಮ

ಕಲುಜೆರೀನ ತಂಗಮಾ್ಮ ಕಯುದಾರಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ತಂಗಮ್ಮ ಕೆೈದಾರಿರೀ ಯರಕೋಡೆೋಲಪಪಾಯಾ್ಯ”

ತಾಯಿರೀ ಪಾದಕೆರೀ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದಾದೆಳ ರೆೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 23 ||

ತಾಯಿರೀ ಕೋಡಿನೋನು ನುಡಿರೀದದೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

‘‘ಕೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ  ೆತಾಯವಾ್ವ ಕೆರೀಳಲೆ ತಾಯವಾ್ವ,

ಕಲುಜೆರೀನಾ ತಂಗಮ್ಮ ಕೆೈದಾರಿರೀ ಯರಕೆೋಡೆ” ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಣ್ಣನ ಪಾದಕೆರೀ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದಾಳ ರೆೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 24 ||

ಅಣ್ಣನ ಕೋಡಿನೋನು ನುಡಿದಾಳ ರೆೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಣ್ಣನ ಕೋಡಿನೋನು ಯರೀನೆರೀಳಿ ನುಡಿದಾದೆರೀ?
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“ಕೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳೂೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಕೆರೀಳಲೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ,

ಕಲುಜೆರೀನ ತಂಗಮ್ಮ ದಾರಿರೀ ಯರೋಕೆೋಡಿರೀ ” ಸುವೆ್ವರೀ  || 25 ||

ಅಟಾ್ಟರೋಲ್ನೋನು ನುಡದೆದೆರೀ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ

ನಡೆದಾಳ ರೆೀ ಗಾರಾ ಹೆೋಳಿರೀಗಿನೋನು ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಪನು ಬಳ್ಗೆ ವಂದ್ ಸಾವಾ್, ಅವಿ ಬಳ್ಗೆ ವಂದ್ ಸಾವಾ್

ಗಂಡನ ಬಳುಗೆದವರೋ ಐನೋರು ಸುವೆ್ವರೀ  || 26 ||

ಲೆೈನೋರು ಸಯ್ತಲಾಗಿರೀ 

ಹಣ್ಣನಾ ಮುಟೆೋ್ಟ ಹದಿನಾರೋ ಸುವೆ್ವರೀ

ಹದಾನುರೋ ಸಯ್ತಲಾಗಿರೀ 

ಕೆಂಚಮ್ಮ ಬೆನಿನುಗೋ ಬರೋವದೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 27 ||

ಅಲೆಲಿರೀಲೆೋರೀಗದೆರೀ ಹಣಿ್ಣರೀ ಹರೋಗಾದೆರೀ

ಹೋಗಾರೋಲ್ನೋನು ಲ್ಡೋವುದೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ 

ಇಡೆಸ್ದೆ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ

ಕಡಿಡು ಕುಂಕುಮಿನೋನು ಇಡೋವದೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 28 ||

ಕಡಿಡುಕೋಕುಮಾ ಇಟ್ಟದೆ ಕೆಂಚಮಾ್ಮ

ಕಾಯಡುದಿರೀ ಕಯಾ್ಯ ಮುಗೋದದೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ಮುಗಾ್ವ ತನಾಕಿನೆೋರೀಡೋ

ದೆರೀವಲೆೋರೀಕ ಸತು್ತಗಿರೀ ಬರೋವದೆ ಸುವೆ್ವರೀ  || 29 ||

ಸತು್ತಗಿಲತ್ತದೆರೀ ದಂಡುಗಿಲ್ಲಿಡೋದದೆರೀ

ಸವುಲಿಯ್ಯಲಮೆರೀಲೆರೀ ಕುಳೂವದೆ ಸುವೆ್ವರೀ

“ಕೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ್ ಕನಿನುಯರೀರಾ, ಕೆರೀಳಲ್ ಕನಿನುಯರೀರಾ

ನಾನೆೋಂದಾ ಮಾತಾ ನುಡಿತೆರೀನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 3೦ ||

ತಣಿ್ಣರೀ ಉಂಡದಲಾಲಿ (ತಾಯಿರೀ) ಬಿಸ್ ನಿರೀರ ಮಿಂದದದೆಲಾಲಿ

ಬಾಲರಪಪಾಂತೆರೀ ಸಲ್ಕಳಿಳು ಸುವೆ್ವರೀ 

ಸಲ್ಕಳಿ” ಲಂದ್ ಹೆರೀಳಿ ಕನಿನುಯರೀರಿಗೆ ಕಯಾ್ಯ ಮುಗಿರೀದದೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 31 ||
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ಅಟಾ್ಟರಲ್ನೋನು ಹೆರೀಳಿಕಂಡಿರೀ ಕಂಡಿರೀ 

ಅಳಿಯನ ಕರೋಕಂಡಿರೀ ನೆಡೋದರೋ ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಳಿಯನಾರೋ ಲ್ನೋನು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿರೀ

ಕಲುಜೆರೀನ ತಂಗಮ್ಮ ಕೆೈದಾರಿರೀ ಯರೋಕೆೋಟೋ್ಟ ಸುವೆ್ವರೀ  || 32 ||

“ಗಂಡಗ್ ಹಣಿ್ತರೀಲಾಯೋ್ತ ಮಗನಿಗೆ ತಾಯೋಲಾಯೋ್ತ

ನಿರೀವ್ ಹೆೋರೀಗಿರರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಿಯಲ್ಲಿರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ

ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ಅಂದ ಹೆರೀಳಿರೀ ಮಗಳೂವಾ ಅಳಿರೀನಾ ಯರೀನೆರೀಳಿ ಕಳೂಗಾರೆರೀ

“ನಿರೀವ್ ಹೆೋರೀಗಿರೆೋ ನಿಮಾ್ಮ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸುವೆ್ವರೀ  || 33 ||

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಮೆದಾ್ಷ = ಕುಟಿ್ಟದ  ವರೋ = ರೋಪಾಯ್ 

ಸತು್ತಗಿ = ಪಲಲಿಕ್  ತಣಿ್ಣರೀ = ತಣಿದ ಹಂದಿನ ದಿನದ ಅನನು

 � ಹೆರೀಳಿದವರು:  ದ್. ಬೆಳಿಯಮಮಾ ಪುಟು್ಟನಾಯಕೆ, ಹೆೋಸಾಕುಳಿ.

z
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ಅತೆ್ತ ಗೌರಮ್ಮ, ಸೆೋಸೆ ಹೆೋನನುಮ್ಮ

(ಪ್ತಿ ಸಾಲ್ನ ಕೆೋನೆಗೆ ‘‘ತಂದನಂದನವೆರೀ’’ ಎನನುಬೆರೀಕು)

ವಂದ ತಾಯಿಗೆರೀ ವಂದಲು ಮಗನೆರೀ ತಂದನಂದನವೆರೀ 

ವಂದಲು ಮಗುನೆ ಜನುಸಿರೀದನಲೆಲಿರೀ

ಅವನುಲು ನಗಾನು ಮಾಡಲುಬೆರೀಕ

ತವ್ಮನಿಗೆೋರೀಗೆರೀ ಹೆರೀಲ್ ಕೆರೀಳಕಿಬಂತೋ  || 1 ||

ಹೆೋನನುಮಾ್ಮ ಸೆೋಸಿಯ ನಗಗೆನ ಮಾಡಿತೋ

ತಾಯಿ ಮಕಕಿಳೂ ಚಂದಾಗುಳದಿರೀರೋ

ವಂದಲು ವಂದ ದಿವೆಸ್ರೀ ನೆೋರೀಡೋ

ದಂಡಿನ ಕಯ್ಷ ಬಂದಿರೀತೋ ಲಾಗಲವಗೆರೀ  || 2 ||

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನನುಲು ತಾಯರೀ

ನಾನೋ ನಾದರೆರೀ ದಂಡಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗೋತೆರೀ 

ನಾಬರೋ ತನ ನಿನ್ ಸೆೋಸೆ್ಯ ಹೆೋನನುಮಾ್ಮ

ಬೆಂಕ್ಕಾದ ರೋಳಿ ಕಳಗೆಲು ಬೆರೀಡಾ  || 3 ||

ನಿರೀರಿಗಾದರೋ ಕಳಗೆಲು ಬೆರೀಡಾ”

ಅಂದಿಹೆರೀಳಿನೆನುರೀ ತಾಯಿಯ ಕೋಡ ಹೆರೀಳಾದೆ

ದಂಡಿರೀಗಾದಾರೋ ಹೆೋರೀಗಿರೀದಲರಸೋ

ಅವ್ ದಂಡಗೆೋರೀಗಿರೀ ಬವ್ಷಲು ತನಕೆರೀ  || 4 ||

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳ ರೆೀಳಿ ನನನುತೆ್ತರೀ ಹೆೋನನುಮಾ್ಮ

ನಾನು ನಿರೀರನಾದಾರೋ ತರತೆರೀನಂತೋ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಸೆೋಸೆ್ಯರೀ ಹೆೋನನುಮಾ್ಮ

ನಿನನು ಗಂಡಾಲೆರೀಗಿನೆನುರೀ ಯರೀನ ಹೆರೀಳವೆನುರೀ?”  || 5 ||

“ಹೆರೀಳಿದ ಹೆರೀಳಲ್ ಆಳಿದರಾಗಾಲ್ರೀ” 

ಅಟ್ಟಂಬು ಮಾತಾಳಿ ಕೆರೀಳಿರೀತ್ ಹೆೋನನುಮಾ್ಮ

ಚಿನನುದ ಕೆೋಡುವಾ ಬಲುಕೆ ಚಚಿಚಾರೀತೋ  || 6 || 
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ಬೆಳಿಳುಯ ಕೆೋಡುವಾ ಯಡುಕೆ ತಡುದಿರೀತೋ

ನಿರೀರಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿರೀತೋ ಈಗೆರೀ

ಕೆಯ್ಷನಾದಾರೋ ಇಳುದಾದೆ ಇನೋನು

ಚಿನನುದ ಕೆೋಡುನಾ ಮೊಗುದಿ ಇಟಾ್ಟದೆರೀ  || 7 ||

ಬೆಳಿಳುಯ ಕೆೋಡುನಾ ಮೊಗಿತದೆ ನಿರೀರ

ಅರಸೋನಾದಾರೆರೀ ಯರೀನ ಮಾಡಾನೆರೀ?

ಕೆೋದುರಿನಾದಾರೆರೀ ಮರುಕೆ ಕಟಿ್ಟರೀದಾ

ಕೆರಿಯನಾದಾರೆರೀ ಇಳುದಿ ಹೆೋರೀಗಿರೀದಾ  || 8 ||

“ಯಾವೂರು ಆಯ್ತರೀ ಯಾವ ದೆರೀಸಲಾಯ್ತರೀ?”

ಲಂದಿರೀಲಾಗಿನೆನುರೀ ಕೆರೀಳಿದ ನೆೋರೀಡೋ

ತಲ್ಯನಾದಾರೆರೀ ಲೆೈತಿ್ತತು ಹೆಣು್ಣ

ಆರುಸೋನಾದಾರೆರೀ ನೆೋರೀಡಿತು ಹೆಣೋ್ಣ  || 9 ||

ಮುತಿ್ತರೀನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಶಡಿತಾಳು ಹೆಣಾ್ಣ

ಲಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿದ ಲರಸೋ

ಕಟಿ್ಟನಾದಾರೋ ಹತಿ್ತದ ಲರಸೋ 

ಕೆೋದುರಿನಾದಾರೋ ಹೆರೀರಿದ ನೆೋರೀಡು  || 1೦ ||

ಮನಿಗೆ ನಾದಾರೆರೀ ಬಂದಾನಲರಸೋ

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನನುಲೋ ತಾಯರೀ

ನಿನ ಸೆೋಸೆ್ಯರೀ ಹೆೋನನುಮಾ್ಮ ಯಲ್ಲಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗಿರೀತೆೋ?

ಜೆರೀಜರೀಗಾರುತಿಯಾ ತಕಕಿಂಡಿ ಬಾರೆರೀ’’ || 11 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಲು ತನಕೆರೀ 

ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಶಡಿತೆರೀ ಹೆೋನನುಮಾ್ಮ

ಚಿನನುದ ಕೆೋಡುನಾ ಬಲುಕೆರೀ ಚಚಾಚಾದೆರೀ 

ಬೆಳಿಳುಯ ಕೆೋಡುನಾ ಯಡುಕೆರೀ ಚೆಚಾಚಾದೆರೀ  || 12 ||

ದುಕಕಿ ಬುಡುತಾದೆ ಕಣಿ್ಣರೀರ ತೆಗಿತಾಳ ರೆೀ

ಚೆಚಿಚಾದ ಕೆೋಡುನಾ ವಳುಗೆ ಲ್ಟಿ್ಟರೀತೋ 
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ಕಣಿ್ಣರೀರ ಲ್ನೆನುರೀ ಬಟ್ಟಲುಕರತಿರೀ

ಜೆರೀಜಗಾರುತಿಯಾ ತಕಕಿಂಡಿ ಬಂತೋ  || 13 ||

ಲಾರುತಿಲ್ನೆನುರೀ ಕಂಡಿದಾ ಲರಸೋ

ಕೆೋದುರಿರೀನಾದಾರೋ ಅಳುದಿರೀದಲರಸೋ

“ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ನನನುಲು ಮಗುನೆರೀ

ಊಟಕಾದಾರೋ ಹೆೋರೀಗಲುಬೆರೀಕೋ”   || 14 ||

ಅಂದೆರೀಳಿ ತಾಯಿರೀ ಹೆರೀಳಿರೀತೋ ಈಗೆರೀ

‘‘ಊಟಾಮಾಡೋಕೆರೀ ನಂಗೆ ಹಸವಿಲಾಲಿ

ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನುನು ಗೌರಮ್ಮ ತಾಯರೀ

ನಿನನುಲು ಸೆೋಸೆ್ಯರೀ ತೌರಮನಿಗೆೋರೀಗದೆರೀ ಹೆೋರೀಗದೆರೀಯರೀ

ಬಾಳಲು ದಿನವಾಲಾಗಿತು ತಾಯರೀ, || 15 ||

ತಾಯ್ ಮನಿಗೆೋರೀಗಿ ಕಳಕೆೋಟಿ್ಟ ಬತೆ್ತರೀ”

ಲಂದಿಲಾಗಿನೆನುರೀ ಹೆರೀಳಿದ ಮಗುನೆರೀ 

ಲಟ್ಟಂಬು ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿತು ತಾಯಿರೀ

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನನುಲು ಸೆೋಸೆ್ಯರೀ   || 16 ||

ತೌರ ಮನಗೆೋರೀಗಿ ಬರಬಹುದು ಯರೀಗೆರೀ

ಮುಡಿಕಟಿಕೆೋಳ ಳೆು ದಂಡಿ ಮುಡಕೆೋಳ ಳೆುರೀ

ಮುಡಿರೀಕಟಿ್ಟರೀತೋ, ದಂಡಿರೀ ಮುಡಿದಿರೀತೋ

ತಾನುಡೋ ಪಟಿ್ಟರೀ ನೆರದಿ ಉಟಿ್ಟರೀತೋ   || 17 ||

ತಾನಿಡೋ ಚಿನೋನು ಮೆೈದುಂಬಿರೀತೋ

ಕೆೋದುರಿರೀನಾದಾರೋ ಹೆರೀರಿಸಿಕಂಡಾ

ಬದಾ್ಯದಾರಿರೀಯಾ ಹಡುದೆೋರೀದಾಲರಸೋ

ಲಾರಂಬಡುವಿರೀಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿದಲರಸೋ  || 18 ||

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಿರೀ ನಮ್ಮಲು ಸಾ್ವಮಿರೀ,

ತಾಯ್ ಮನಿಗೆೋರೀಗೋ ದಾರಿರೀ ಇದುವಲಾಲಿ”

“ನಿರೀಮಳಾ್ಯಲೆಂಗಿಸುವೆರೀ ಮರುಳಾಲೆಂಗಿಸುವೆರೀ
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ನಿರೀನೋ ಬಾರದೆ ಬಾಳಾ ದಿನವಾಯೋ್ತ

ಇದವೆರೀಯ ದಾರಿ’’ಲಂದಿರೀ ಹೆರೀಳಿರೀದಾಲರಸೋ  || 19 ||

ಆರಂಬಡುವಿರೀಗೆರೀ ಕರುಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿರೀದಾ

ಹೆಣಿ್ಣನಾರೆೋಂಡಾ ಹೆೋಡದಿರೀದಾಲರಸೋ

ಮನಿಗೆ ಆದಾರೆರೀ ಬಂದಾನೆರೀ ಲರಸೋ

ಇಲ್ಲಿ ಆದಾರೆರೀ ಯರೀನಲಾಗದೆರೀ?  || 2೦ ||

ಮನಿಯಲು ವಳಗೆರೀ ಯರೀನೆರೀನು ಇಲಾಲಿ 

ತಾಯಮ್ಮಗೆ ಸಂಸೆರೀ ಬಂದಿರೀತೋ ಯರೀಗೆ

“ಕೆರೀಳಲೆೋ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನನುಲು ಮಗುವೆರೀ 

ಯಾವಲು ಗತಿಯಾ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೀದೆರೀ?”   || 21 ||

ಪಟುವಾ ತಕಕಿಂತೋ ಬಾಗಲದಗ ಕೋಂತೋ್ತ

“ಸೆೋಸ್ಯ ಗೌರಮೊನುರೀಯಲ್ ಹಾಕ್ ಬಂದೆೋ್ಯರೀ?

ಬಾಗಲಿದಲ್ ನಿರೀನೋ ಹೆೋಕ್ಕಿದಾರೆರೀ

ನಿನನುಲು ಕಡದಿರೀ ತುಂಡಾ ಮಾಡೋತೆರೀ”  || 22 ||

ಅಂದೆರೀಳಿರೀ ತಾಯಿರೀ ಕೋತದೆರೀಲಾಗೆರೀ

ಯರೀಗೆರೀ ನಿನೆ್ಯರೀಗೆರೀ ಯರೀನೋ ಲಾಗಿರೀತೋ

ಅದುರಾ ತಾಯಿರೀಗೆರೀ ಸಪನ ಬಿದಿದೆರೀತೋ

“ನಿನನುಲೋ ಮಗುಳೂ ಹೆೋನನುಮ್ಮ ನೆೋರೀಡೋ  || 23 ||

ಆರಂಬಡುವಿರೀಲ್ರೀ ಮೊರೀಸ ಮಾಡವೆ್ರೀ”ಳಿ

ಅಂದೆರೀಳಿ ಸಪನಾ ಬಿದಿದೆರೀತೋ ಲೆರೀಗೆರೀ

ಹೆರೀಯಕಿಂತಿ ಜಪುಕಂತಿರೀ ಯದಿದೆಳು ನೆೋರೀಡೋ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನನು ಮಗುದಿರೀರಾ  || 24 ||

ನಿನನುಲೋ ತಂಗಿರೀ ಹೆೋನನುಮ್ಮ ನೆೋರೀಡೋ

ಆರಂಬಡುವಿರೀಲ್ರೀ ಮೊರೀಸಾ ಮಾಡವೆ್ರೀ”

ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ ಜಪಕಿಂತಿರೀ ಬಿದದೆದೆ ತಾಯಿರೀ

‘‘ವಂದ ಸಂಗೆೋರೀಗಿರೀ ಬರಬವುದೆ ಮಗುವೆರೀ’’  || 25 ||
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ಅಂದಿಲಾಗಿನೆನುರೀ ಹೆರೀಳಿತೋ ನೆೋರೀಡೋ

ಲಟ್ಟಂಬು ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರೀ ರಣದಿರೀರಾ

ತಂಗಿರೀಯಾ ಮನಿಗೆರೀ ವರೀಡಿ ಬಂದವೂ್

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನ್ ಗೌರಮ್ಮಲತೆ್ತರೀ  || 26 ||

ಹೆೋನನುಮ್ಮ ತಂಗಿರೀ ಯಲ್ಲಿರೀ ಹೆೋರೀಗಿರೀತೋ?”

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ಯರೀಲಳಿದಿರೀರಾ 

ನಿನೆನುರೀನಾದಾರೆರೀ ಯರೀನಾ ಮಾಡವೆನುರೀ

ನನನು ಕೆೋರೀಡಿನೆನುರೀ ಹೆರೀಳಿದ ನೆೋರೀಡೋ  || 27 ||

ಮಡುದಿಲಾದಾರೆರೀ ನಿಮ್ಮಲು ಮನಿಗೆರೀ 

ಕಳಿಕೆೋಟ್ಟ ಬತ್ನಂದಿ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀಗವೆನುರೀ

ಜಪಕಂತ ಜರ ಕಂತಿರೀ ಬಿದಿದೆರೀದೆ ನಾನೋ”

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರೀ ರಣುದಿರೀರೋ  || 28 ||

ಹೆೋಯಕಿಂತಾ ಜಪುಕಂತಿರೀ ಲಡುವಿರೀ ಬಿದಾದೆರೆರೀ

ಆರಂಬಡುವಿರೀಯಾ ತಿರುಗಿರೀರಣದಿರೀರೋ

ರುಂಡಾನಾದರೋ ಸಿಕ್ಕಿರೀತು ಯರೀಗೆರೀ

ರುಂಡಾನಾದರೋ ಸಬನಾದಾರೋ  || 29 ||

ಅಂಗೆೈ ಮೆನೆಸುಟಿ್ಟರೀ ಬೋದಿರೀ ಮಾಡವೆ್ರೀ

ಮನಿಗೆಲಾದಾರೋ ಹೆೋರೀದಾರಣದಿರೀರೋ

ತಾಯಿಗಾದಾರೆರೀ ಬುದಿದೆರೀ ಹೆರೀಳವೆ್ರೀ

“ನಮ್ಮವರ ನೆಡುಗೆರೀ ಹೆೋನನುಮ್ಮ ತಂಗಿರೀ  || 3೦ ||

ಯಲಲಿ ಅಂದೆರೀಳಿರೀ ತೆಳುಕೆೋಣಿ್ಣ ತಾಯರೀ

ಅಂಗೆೈಮೆನೆರೀ ಸುಟಿ್ಟರೀ ಬೋದಿರೀ ಮಾಡವೆನುರೀ

ಮದಿಸಿಗೆರೀನಾದರೆರೀ ಬಂದಾರೋ ತಾಯರೀ

ನಮ್ಮ ನೆೋರೀಡಿನೆನುರೀ ಸಂತರಸೋ ನಿರೀನೋ”  || 31 ||

ಲರಸುನಾದಾರೆರೀ ಯರೀನಾ ಮಾಡವೆನುರೀ?

ಊಟಾಯಲಲಿವೆಗೆ ಲುಪುಚಾರಿಲಲಿವರೀ



ಆಯ್ದ ನಾಮಧಾರಿ ಕಥನಗೀತೆಗಳು / ಪುಟ   93  

ಊಟಾನೋ ಯಲಾಲಿ ಲುಪುಚಾರಯಲಾಲಿ

ಬೆಳಾಗೆಗೆ್ಯದಿದೆರೀದಾ ಯರೀನಾ ಮಾಡಿರೀದಾ?  || 32 ||

ಕೆಯ್ಷನಿರೀರಿರೀಗೆರೀ ಮೊಕ ತೆೋಳೂಕೆೋರೀದಾರೆರೀ

ಐಜಜೆನಣದಿರೀರೋ ತಂಗಿರೀಯಾ ಸುಟಿ್ಟರೀ

ಅಂಗೆೈಯ ಕೆರ್ ಯಲ್ಲಿರೀ ತೆೋಳದಿ ಹೆೋರೀಗಿರೀರೋ

ಅರಸುನಾದಾರೆರೀ ಮೊಕ ತೆೋಳುಕೆೋರೀದಾ  || 33 ||

ತಾಂಬರೆಳಿಳುರೀಯಾ ಹೋಂಗೋ ಆಗಾದೆರೀ

ಅಡಡು ಮಾಡುಕಂಡಿರೀ ನಿರೀರನೆನುರೀ ಮೊಗುದಾ

ಯರೀನು ಮಾಡಿದೋ್ ಕಯಿ್ಯಗೆ ಶಕುತಾದೆರೀ

ಅಡಡು ಹಾಕೆ್ಬರೀಕಂದಿ ನೆಗುದಿರೀದಾ ಮೆರೀನೆರೀ  || 34 ||

ಹೆಣಾ್ಣಗಿರೀಲ್ನೆನುರೀ ಬಂದಿರೀತು ಕೆೈಗೆರೀ 

ನೆಗುದಿರೀನಾದಾರೆರೀ ಕುಳಿಳುರೀಸಿಕಂಡಾ

‘ಹರಹರ’ ನಂದಾ ‘ಸಿರಿಹರಿ’ ನಂದಾ

ಮನಿಗೆ ಹೆೋರೀದಾರೆರೀ ನನನುಲೋ ತಾಯಿರೀ  || 35 ||

ನನನುಲು ಕಡದಿರೀ ತುಂಡೋ ಮಾಡುತದೆರೀ 

ಕೆೋದುರಿರೀನಾದಾರೆರೀ ತಕಕಿಂಡಿ ಹೆೋರೀದಾ

ಕೆೋದುರಿರೀಯಾ ಮೆರೀನೆರೀ ನೆಗುದಿರೀ ಕುಳಿಸ್ರೀದಾ

ಹಂದಲೋ ಕಡಿಗೆರೀ ಅಡಿಕಂಡಿ ಕೋತಾ  || 36 ||

ಕೆೋದುರಿರೀನಾದಾರೆರೀ ಹೆರೀರಿಕಂಡಿ ಬಂದಾ

ತಾಯಮಾ್ಮಲ್ನೆನುರೀ ಯರೀನ ಹೆರೀಳ್ತದೆರೀ?

“ನಗಗೆನಾಕಂಡಿರೀ ಬಂದಿರೀದೆ ನಿರೀನೋ

ಮುಂದಲೋ ಬಾರೆೋರೀ” ಅಂದಿರೀ ಹೆರೀಳಿರೀತೋ  || 37 ||

‘‘ನಿನನುಲು ಕುತಗಿರೀ ಮೊದಲೆರೀ ನಾ ಕಡಿರೀತೆ

ನಿರೀಮದಾ್ಯಕ ಬಂದದದೆ ಕಡಿಗೆ ನಾ ಕಡಿತೆ ”

ಅಂದೆರೀಳಿ ತಾಯಿರೀ ಹೆರೀಳಲುಽತದೆರೀ

“ಕೆರೀಳಲೆ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನ ಗೌರಮ್ಮಲತೆ್ತರೀ  || 38 ||
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ನಿನ ಹೆೋನನುಮ್ಮ ಸೆೋಸೆ್ಯರೀ ನಾನೆರೀಯ ಹೌದೋ”

ಯರೀನ ಹೆರೀಳಿದರೋ ಕೆರೀಳೂದಿಲಾಲಿ

ಕಳವನಾದಾರೋ ಲತಿ್ತಗೆ ತಪ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ

‘‘ನಾನೆರೀಯ ಲತೆ್ತರೀ ಹೆೋನನುಮ್ಮ ನೆೋರೀಡೋ   || 39 ||

ವಳ ಗೆೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ನಿರೀನು ನೆೋರೀಡಾಲು ಬಂದೆರೀ”

ವಳ ಗೆೆ ಹೆೋರೀಗಲ್ನೆನುರೀ ನೆೋರೀಡಿರೀತೋ ಲತೆ್ತರೀ

ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರ ವಳಗೆರೀ ತುಂಬಿರೀತೋ

ಅದೆರೀ ಸಂಪತೋ್ತ ವಳುಗೆರೀಲಾಗದಿರೆ

ಆಗ ಹೆೋರೀಗಿಲ್ನೆನುರೀ ನೆೋರೀಡಿರೀಲು ಬಂತೋ || 4೦ ||

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಜೆರೀಜರೀ = ಕುದುರೆ 

ಸಬ = ಶಬ 

ಮದಿಗ = ಕೆರೆ

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದ್. ಸೌ| ನಾಗಮಮಾ ಮಾಸಿ್ತನಾಯಕೆ, ಹೆಗಡೆ ಊರು.

z
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ಕೆೋರೀಳಿ ಜನ್ಮ
(ಪ್ತಿ ಸಾಲ್ನ ಕೆೋನೆಗೆ ‘‘ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ’’ ಎನನುಬೆರೀಕು)

ವಂದಲಲಿ ವಂದೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ವಂದೋ ಲಜಜೆವಿ್ವಲ್ದಿದೆರೀತೋ ಸಿವನೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅದುಕಿ ಅಂದೋ ಬಂದುವೂಯಲಾಲಿ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕಣು್ಣ ಕೆೈಕಾಲೋ ಇರುವಾಗೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 1 ||

ಸಾವಾ್ಷರಮನಿಯಾ ಪಡಿಗೆಯಳುದೆ ತಿಂಬೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕಣು್ಣ ಕೆೈಕಾಲೋ ಮುರುದಿ ಬಿದಾದೆಗೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನನನುಲೋ ದಿವಾಸ್ ಹಾ್ಯಂಗ ಸಾಗೋದೋ?” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಜಜೆವಿ್ವಗಾದೋ್ ಲಾಲೆೋರೀಚಿನು ಆಯು್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 2 || 

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದೋ ದಿನದಲ್ಲಿರೀ ನೆೋರೀಡಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬೆಳೂಳುವ ಮೋಡಿರೀ ಬಿಳುಗಲಾಗಿರೀತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹಾರಾರಾ ಮನಿಯಾ ಪಡಿಯಳುಕೆ ಹೆೋರೀಯೋ್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದೋ ರಾಜ್ಯದಾಗಿದಿದೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 3 ||

ವಂದುವ ಹುಡುಗಾ ಕೆೋರೀಳಿರೀಲು ಮರಿಯೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ತಕಕಿಂಡಾದಾರಿರೀ ಅಡಿ್ವರೀಲ್ ಬರುತಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಜೆಜೆ ಆದೋ್ ಲ್ರೀನಾ ಮಾಡಿರೀತೋ? ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹುಡುಗನ ಕಂಡಿರೀ ನಿತೆ್ತರೀ ಬಿಟಿ್ಟತೋ್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 4 ||

“ಯಲ್ಲಿರೀಗ್ ಹುಡುಗಾ ಹೆೋರೀಗುತೆ ನಿರೀನು?” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ವಂದ್ ಕೆೋರೀಳಿರೀಯ ಮರಿಯಾ ಮಾರಾಟೆಕಿ ಬಂದೆರೀ ನಾ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ನಾಕಾಣೆ ದುಡೋಡು ಅದಿಯರೀ ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಮರಿಯಾದೋ್ ಕೋಡುತಿರೀಯರೀನೆೋರೀ?” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 5 ||

ಅಟ್ಟ ಮಾತಿರೀಗೆರೀ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀದಾ ಹುಡುಗಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಜಜೆವಿ್ವ ಆದೋ್ ತಕಕಿಂಡೆರೀ ಬಂತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ
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ದಾರಾನಾದರೋ ಮಾಡಿರೀತಜಜೆವಿ್ವರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಗುಟಾ್ಟನೆ ಹುಗುದಿರೀ ಕಟಿ್ಟರೀಲಾಹುಕದಿಯರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 6 ||

ಬಿರೀಡದೆಕ್ಕಿ ಆದೆ್ ತೆೋಳುವಕೆ ಹೆೋರೀಗದಿಯರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ತೆೋಳಕಿಂಡ ಬರ್ ವಾಗೆರೀವಂದ ಮುಟಿ್ಟ ಹಾಕೋ್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅದ್ ಬಿರೀಯಸ್ಕಂಡೆ ಉಂಬಾಗೆರೀ ವಂದೆರೀ ಮುಟಿ್ಟ ಹಾಕೋ್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಊಟನೆರೀ ಮಾಡಿರೀ ಮನಗಿರೀತಜಜೆವಿ್ವರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 7 ||

ಬಿಳೂಳುವ ಮೋಡಿರೀ ಬಿಳುಗೆರೀಲಾಗದಿಯರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ನಮ್ಮಜಜೆಗಾದೆ್ ಹತಿ್ತರೀಯ ಹಾಸಿಗೆರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮತೆೋ್ತಂದ ಸರವಾ ಯರೀನಂದಿ ಹೋಡಿತೋ? ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ನಮ್ಮಜಜೆಗಾದೆ್ ಬಂಗಾರ್ ದ ಕಡಗಾ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 8 ||

ಅಂದ ಹೆರೀಳಿ, ಕೆೋರೀಳಿ ಸರವನೆ ಹೆೋಡಿತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಜಜೆವಿ್ವಗಾದೆ್ ಎಚ್ಲಾಗಿರೀತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಾಲ್ರೀ ಕೆೋರೀಳಿರೀಯ ಹುಂಜಾ, ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನನ್ ಬಿರೀಡದೆಕ್ಕಿ ಕೋಳೂ ಕೆೋರೀಗೆಟೆ್ತ ನಿನಗೆ?’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 9 ||

“ನನೆಗೆ ಹತಿ್ತಹಾಸುಗಿರೀ ಮಾಡಿರೀಸಿ ತಂದೆ್ರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬಂಗಾರುದ ಕಡುಗಾ ಅಜಜೆವಿ್ವರೀಗಂದೆರೀ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

‘‘ಮಾತಾಡು ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಯಾವ ಜಾತಿ ಕೆೋರೀಳಿರೀ? ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಚಿರೀಚೆೋ್ಯರೆಲಾಲಿ ಕರವನೆರೀ ಕೆೋರೀಳಿರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 1೦ ||

ಅವ್ಲಾಲಿ ಇನೆನುರೀ ವರೀಡೆೋರೀಡಿ ಬಂದೋ್ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

‘‘ಹೆೋಡುವಾದಾರ್ ನಿರೀವೂ ಹೆೋಡಲಕ್ಕಿ...” ಲಂತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ನನ ಮುಂದೆರೀ ಅನೆನುರೀ ಬಂದೆರೀ ನೆೋರೀಡಿರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅವ್ಲಾಲಿ ಇನೆನುರೀ ಹೆದರಿಕ್ಲಾಗಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 11 ||

ಅವೆ್ಲಾಲಿ ಇನೆನುರೀ ಓಡೆೋರೀಡಿ ಹೆೋರೀದೋ್ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ 

“ಬಿಂಗುಳುರ ರಾಜಾನಾ ಮಗಳು ಮದಿಯಾಗೋಕ ಹೆೋರೀತೆರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಂದ ಹೆರೀಳಿರೀ, ಸರವಾ ಹೆೋಡುದಿರೀತು ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಚಿರೀಚೆೋ್ಯರೆಲಾಲಿ ದೋರೆರೀ ನಿತಕಿಂಡಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 12 ||
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“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಾಲ್ರೀ ಲಜಜೆವಾ್ವ, ನಿರೀನೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮಾತಾಡೋ ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಯಾಕೆ ತಂದಿದಿಯರೀ? ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಊರಾಗ ಯಲದಿರೀವ್ ಕೆೋರೀಳಿ ತಂದಿದಿಯರೀ?” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಅಜಜೆವಿ್ವರೀಗಾದೆ್ ಹತಿ್ತರೀ ಹಾಸೆಗೆಯಂತು” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 13 ||

ಅಂದ ಹೆರೀಳಿರೀ ಸರವಾ ಹೆೋಡುದಿರೀತು ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ನಾ ಬಿಂಗೋಳುರ ರಾಜನು ಮಗಳಾ ನಗಾನುಗೋಕ್ ಹೆೋರೀತೆರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಂದೆಹುರೀಳಿ ಸರವಾ ಹೆೋಡುದಿರೀತೋ ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಜಜೆವಿಗೆ ಮೋರು ಗುದಾದೆ ಹೆೋಡದಿರೀತು ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 14 ||

ಹೆರಗಾದ್ ಲ್ನೆನುರೀ ಬಿದಿದೆರೀತು ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹೆರಗಾದ್ ಲ್ನೆನುರೀ ಬಿದಿದೆರೀತು ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹದಾನುರ ಮೆಟಿ್ಟರೀನಾ ನರಿರೀಯಣಾ್ಣ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಜರೀವಾ ತಿರಕಂತೆರೀ ಬರ್ ವಾಗೆರೀ ಲ್ರೀಗೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 15 ||

“ತಿಂಬಾದಾರ ನಿರೀನೋ ತಿನಲಾಕ” ಹೆರೀಳೂ್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

‘‘ಹೆದುರದೆರೀ ನಿರೀನೋ ಮುಂದಾರೋ ಬಾರೆರೀ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬುಡ್ ಬುಡ್ಡುಕ್ ಲ್ನೆನುರೀ ಬವ್ಷಲ್ಲಿ ತನಕೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನಿಂಬಿಹಣ್ ವರಣಾ ಅಗಿರೀತು ಲ್ನೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 16 ||

ಅದ್ನ ಹಡದಿರೀ ಮಕದಾಗೆ ಲ್ಟೋ್ಟ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮತೆೋ್ತಂದ ಸರನಾ ಯರೀನಂದಿ ಹೆೋಡಿತು? ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ನಾ ಬಿಂಗೋಳುರ ರಾಜಾನಾ ಮಗಳ ಮದಿಯಾಗ ಬತೆರೀ್ಷ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಂದ ಹೆರೀಳಿ ಲ್ನೆನುರೀ ಸರವನ ಹೆೋಡಿತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 17 ||

ಯಪಪಾತೆ್ತರೀಳ್ ಹೆಡಿಯ ಮಾಸೆರೀಸಲ್ನೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಓಡೆೋರೀಡೆ ಲ್ನೆನುರೀ ಬರುತಾದೆರೀ ನೆೋರೀಡಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ ನನ್ ತಿಂಬದಾರ್ ನಿರೀನೋ ತಿನಲಕಕಿ” ಲಂತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬುಡಬುಡೆಕಿರೀ ಲ್ನೆನುರೀ ಬರವಾಗೆ ನೆೋರೀಡಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 18 ||

ವಂದ ಹಣ್ಣಡಿಕಿ ವರಣಾ ಲಾಗಿರೀತು ಲ್ನೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅದ್ನಾದಾರೆರೀ ಜುಟಾ್ಟಗ್ ಲ್ಟೋ್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ
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ಅದಕ್ಂದೋ ಮುಂದೆ ನಡದಿರೀತೋ ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ನಾ ಬಿಂಗೋಳುರ ರಾಜನಾ ಮಗಳು ಮದಿಯಾಗಿ ಬತೆ್ತರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯ  || 19 ||

ಅಂದೆರೀಳಿ ಲ್ನೆನುರೀ ಸರವನ ಹೆೋಡಿತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹದಾನುರ ಮೆಟಿ್ಟರೀನಾ ಹುಲ್ಯಣಾ್ಣ ಲ್ನೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ವರೀಡೆೋರೀಡಿ ಲ್ನೆನುರೀ ಕೆೋರೀಳಿಹಡೋಕ ಬಂತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ತಿಂಬದಾರ್ ನಿರೀನೋ ತಿನಲಕಕಿ...” ಲಂತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 2೦ ||

“ಹೆದರದೆರೀ ನನಾನು ಬುಡಕಿಲೋ ಬಾರೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹದಾನುರಮೆಟನು ಹುಲ್ ವಂದ್ ಮೆಟೋ್ಟ ಲಾಯು್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅದಾ್ನ ಹಡುದಿರೀ ರಟಿ್ಟರೀಲ್ಟು್ಟ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅದಕ್ಂದೋ ಮುಂದೆರೀ ನಡದಿರೀತು ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 21 ||

ಮತೆೋ್ತಂದ ಸರವಾ ಲೆರೀನಂದಿ ಹೆೋಡಿತು? ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಬಿಂಗೋಳುರ ರಾಜಾನಾ ಮಗಳು ಮದಿಯಾಗಿ ಬತೆ್ತರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಹೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ಬಿಂಗೋಳುರ ರಾಜಾ, ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನಿನನುಲು ಹುಡಗಿರೀ ನಗಾನುಗುಕೆ ಬಂದೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 22 ||

ಚಿನನುದಾ ಕವಚಾ ತೆಗದಿರೀ ಬಿರೀಳಲ್ರೀ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಂದಹೆರೀಳಿ ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಸರವಾನ ಹೆೋಡಿತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬಿಂಗೋಳುರ ರಾಜಾಗೆರೀ ಯಚ್ ಲಾಗಿರೀತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಚಿನಾನುದಾ ಕವಚಾ ತೆಗಿದೆರೀ ಬಿದಿದೆರೀತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 23 ||

ಮಂಚಾದಾ ಮೆರೀನೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಂತಿರೀತೋ; ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ತೆಪಪಾನೆ ಯದಿದೆರೀ ಕುಂತಿರೀದ ನೆೋರೀಡಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬಿಂಗೋಳುರ ರಾಜಾ ಕಯ್ಯನ ಮುಗದಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

“ಇದು ಯಾವಾ ಸಂಗಿ್ತರೀ? ಯರೀನಯಾ ತಳ್ಯ?” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 24 ||

“ಯರೀನೋ ಅಲಚಿನುರೀ ಮಾಡುಬಿರೀಡಾ ರಾಜಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬಿಂಗೋಳುರ ರಾಜನ ಮಗಳಾ ನಗಾನುಗೋಕ ಬಂದೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮುತಿ್ತನ ಮಂಟಪವಾ ಮಾಡಲು ಬೆರೀಕೋ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ರಾಜಾನಾದಾರೆರೀ ನಗಾನು ತಯಾ್ಯಸಿ್ಷದಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 25 ||
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ರಟಿ್ಟರೀಲಾದಾರೆರೀ ಕುಡಿಗೆರೀತೋ ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಜುಟಾ್ಟಗಾದಾರೆರೀ ಶಡದಿರೀತೋ ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಪುಕಾಕಿನಾದಾರೆರೀ ನಗದಿರೀತು ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಪುಕಾಕಿನಾದಾರೆರೀ ನಗದಿರೀತು ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 26 ||

ಅದು್ ಹೆಗ್ಷಲಾದಾರೆರೀ ಹೆೋರೀಗಾ್ವಗೆ ಲ್ನೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬಿಂಗೋಳುರ್ ರಾಜಾ ವಳಗಿದ ಲ್ನೆನುರೀ ಹೆಗ್್ಷ ಬರುವಾನೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅವನು ಕಣಿ್ಣರೀಗೆರೀ ನದರಿರೀಗೆ ಬಿತೋ್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

‘‘ಇದು ಯರೀನೋ ಸಾ್ವಮಿರೀ ವಿಚಿತ್ವಾಯು್ತ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 27 ||

ಅಂದ ಹೆರೀಳಿಲ್ನೆನುರೀ ಕಲಾಲಿಗಿರೀನಿತಾ್ತ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಬಿಂಗೋಳುರ ರಾಜಾನು ಹಡದೆರೀ ನಿಲ್ಲಿರೀಸಾದೆ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅದ್ ಕಂಡಕಿಂಡಿರೀ ‘‘ಹೆದ್ವದೋ ಬೆರೀಡಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನಾನು ನಗಾನುಗೋಕ್ ಬಂದಾಗ ತಿಂಬೋಕ್ ಬಂದಿತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 28 ||

ನಿಮಗೆ ತೆೋರೀರ್ ಸಬೆರೀಕ ಅಂದೆರೀ ಹಡಕಿಂಡಿರೀ ಬಂದೆರೀ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅದ್ ಮೋರು ಪರಾಣಿನೋ ಕ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೀತು ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅದ್ ಹಣನುಡಿಕಿ ವರನಾ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಹಡಕಿಂಡಿರೀ ಲದರಾ ತಕಕಿಂಡೆ ಲ್ನೆನುರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 29||

ಹಡಕಿಂಡಿ ಲದರಾ ತಕಕಿಂಡ್ ಬಂದಿರೀದೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನಿಂಬಿರೀ ಹಣ್ ವರಣಾ ಮಾಡಕಿಂಡೆ ಬಂದೆರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮಗಳಾ ನಾದಾರೆರೀ ನಗನುನು ಮಾಡಿ” ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅಟ್ಟಲು ಇನೆನುರೀ ಕೆರೀಳಿರೀದ ಲರಸೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 3೦ ||

ಮಾಳೂಗಿ ವಳುಗೆರೀ ನೆಡದಿರೀದ ರಾಜಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ವಳುಗಿದಾದೆ ಮಡದಿರೀ ಕರುದಿದದೆ ರಾಜಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅದು ಕೆೋರೀಳಿರೀನೋ ಅಲಾಲಿ, ಚಿನನುದಾ ವರಣಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಅವಗೆರೀಲಾದಾರೆರೀ ಲಗಾನು ಮಾಡೆ್ಬರೀಕೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 31 ||

ವಳುಗಿದಾದೆ ತಾಯಿರೀ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಸುರಿಸೋ್ತ, ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಮಗಳಾನಾದಾರೆರೀ ಕರಕಂಡೆರೀ ಬಂದೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ
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ಮುತಿ್ತನ ಮಂಟಪಕೆರೀ ತಂದಿಲ್ಟ್ಟವೆ್ರೀ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಸೋಲ್ದೆರೀವರಿಗೆರೀ ಕಯಾ್ಯನೆರೀ ಮುಗಿತೋ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ  || 32 ||

‘‘ನನನು ಮಗಳಾ ಹಣಯಲ್ಲಿರೀ ಯರೀನಬರ್ ದಿದೆಯರೀ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

‘‘ಯರೀನೆರೀನಾಲಚಿನುರೀ ಮಾಡುಬಿರೀಡ ಲಮಾ್ಮ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ನಿಮ ದತ್ ಮಗನೋ ಲಾಗಿರೀ ಮನಿರೀಲ್ರೀ ಇರುತೆರೀ’’ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ

ಲಗನುಲಾಕಂಡಿರೀ ಅಲ್ಲಿರೀ ಉಳುದಾ ಲೆರೀಗಿಣಿ ಲೆರೀಗಿಣಿಯರೀ || 33 ||

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಹಾರಾರ = ಬಾ್ಹ್ಮಣರ  ಸರವಾ = ಸ್ವರ, ಕೆೋರೀಳಿಯ ಕೋಗು 

ಬಿರೀಡದೆಕ್ಕಿ = ಬೆರೀಡಿಕೆೋಂಡು ಬಂದ ಅಕ್ಕಿ  ತೆೋಪಪಾನೆ = ದಬಕಕಿನೆ (ತಕ್ಷಣ) 

ತಳ್ಯ = ವಿಷಯ

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದೆೀವಿ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕೆ, ಊರಕೆರೀರಿ, 6೦ ವಷ್ಷ.

z
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ಕಾಸಿರೀ ದೆರೀಸಾಂತೆ್ರೀ ನೆಡುದಾನೆರೀ
ಬಾವಾ ನಂಟನು ಕೋಡಿರೀ ಶಂಗಡ ಬೆರೀಟಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿರೀ

ಶಂಗಡ ಗುಲಗಂಜರೀ ಬಲಬಂದೋ  || 1 ||

ಶಂಗಡ ಗುಲಗಂಜ ಬಲಬಂದೋ “ಬಾವಯಾ್ಯ,

ನಿನತಂಗಿರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೋ”  || 2 ||

“ನನ ತಂಗಿರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು || ಕೆೋಡುವದಾದೆ್ರೀ

ಹನನುರಡೆ ವರುಶರೀನ ತಲ ದಂಡೋ  || 3 ||

ಹನೆನುರಡು ವರುಶರೀನ ತಲದಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುತೆರೀನೆರೀ

ಆವಗೆ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ ಕೆೋಡತೆರೀನೆರೀ”  || 4 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಾನೆ ಲಣ್ಣಯಾ್ಯ

ತಂಗಿರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿ | ಕರೋದಾನೆರೀ  || 5 ||

“ಗೆಂಟ ಕಟ್ಟಲು ಬೆರೀಡಾ ಪಟಿ್ಟರೀ ಉಡಲುಬೆರೀಡಾ

ಕಲೋಲಿ ಮಾಳುಗಿರೀಯಾ ಇಳಿಬೆರೀಡಾ || ತಂಗಮಾ್ಮ  || 6 ||

ಹನನುರಡ್ ವರುಶರೀನಾ ತಲದಂಡೋ

ಹನೆನುರಡ್ ವರುಶರೀನಾ ತಲದಂಡ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುತೆರೀ’’  || 7 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾನ ಸಲೋಜಾಣಾ

ಕೆೋಟೋ್ಟಗಿರೀ ಕದವಾ ಜಡೋದಾನೆರೀ || ಸಲೋಜಾಣ  || 8 ||

ಐದ್ ಕಂಡಗೆ ಹೆೋಲಕೆರೀ ಹೆೋಡೋದಾನೆರೀ

“ಅದುವೆರೀನೆರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ, ಇದುವೆರೀನೆರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ  || 9 ||

ಹೆೋರೀಕಾಕಿಲದ ನಿದಿ್ರೀ ನಿನಗೆರೀನೆರೀ

ಹೆೋರೀಕಾಕಿಲದಾ ನಿದಿ್ ನಿನಗೆರೀನೆರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ  || 1೦ ||

ಐದ್ ಕಂಡ್ಗೆ ಹೆೋಲವಾ ಕಾಯವೆರೀನೆರೀ?”

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾಳ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ

ಬಣಾ್ಣದಾ ದಾಬಾ ಬಲಗೆೈಲ್ರೀ  || 11 ||
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ಬಣ್ಣದಾ ದಾಬಾ ಬಲಗೆೈಲ್ರೀ ಲ್ಡಕಂಡಿರೀ

ಕಲೋಲಿ ಮಾಳಿಗಿಯಾ ಇಳದಾಳ ರೆೀ  || 12 ||

ಕಲಾಲಿಲೋ ಮಾಳುಗಿರೀ ಇಳದಾಳ ರೆೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ

ಐದ ಕಂಡಗ ಹೆೋಲಕೆರೀ ನೆಡುದಾಳ ರೆೀ  || 13 ||

ಲ್ಂಬಿ ಮರದಡಿಗೆರೀ ನಿತಿ್ತರುವ ಸುಲೋಜಾಣಾ

“ಹಾಂಗ್ ಹೆೋರೀಗಾ ಕದವಾ ತಿರಗಯಾ್ಯ”  || 14 ||

“ಅತಿ್ತರೀಯಾ ಮಗನಲಲಿ ಮತು್ತ ಸೆೋರೀದರವಲಾಲಿ

ಹಾಂಗ್ ಹೆೋರೀಗಾ ಕರವಾ ತಿರಗಯ್ಯ”  || 15 ||

“ಅತಿ್ತರೀಯಾ ಮಗಾ ಹೌದು ಮತೋ್ತ ಸೆೋರೀದರ ಹೌದು

ಹಾಂಗ್ ಹೆೋರೀಗಾ ಕರವಾ ತಿರಗಯಾ್ಯ”  || 16 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾನೆ ಸುಲೋಜಾಣಾ

ಕೆೋಟೋ್ಟಗಿರೀಗ ಕರವಾ ಜಡದಾನೆರೀ  || 17 ||

ಕೆೋಟೋ್ಟಗಿರೀಗೆರೀ ಕರವಾ ಜಡದಾನೆ ಸುಲೋಜಾಣಾ

ಬೆಳಿಳುರೀ ದಾಬುನಲ್ಲಿ ಬಿಗುದಾನೆರೀ ಸುಲೋಜಾಣಾ  || 18 ||

ಕಲೋಲಿ ಮಾಳುಗಿಗೆರೀ ನೆಡದಾನೆ

ಕಲಲಿಲೋ ಮಾಳುಗಿಗೆರೀ ನೆಡದಾನೆ ಸುಲೋಜಾಣಾ

ಅಲ್ಲಿರೀ ಉಂಡಿದುರೋ ವಡನೋಟಾ  || 18 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾವೆನು ಲಣ್ಣಯ್ಯ

ಹನೆನುರಡ ವರುಶರೀನಾ ತಲದಂಡೋ  || 19 ||

ಹನೆನುರಡೋ ವರುಶರೀನಾ ತಲದಂಡೋ ಹಂದಾಲೆ ಬಂದಿರೀ

ತಂಗಿರೀಯಾ ಕರದೆರೀ ನುಡಿರೀದಾನೆ  || 2೦ ||

“ಮೊಕವೆರೀಕೆರೀ ಬಾಡಿರೀತೆರೀ? ನೆರಿಯಾಕೆರೀ ಕುಂದಿರೀತೆರೀ?

ಸಿರೀರಿ ನೆರಿಮುಡಿಯೋ ಸಡಲ್ರೀತೆರೀ?  || 21 ||

ಸಿರೀರಿರೀಯೋ ನೆರಿಮುಡಿ ಸಡಲಾಯು್ತ ತಂಗಮಾ್ಮ

ಗೆೋರೀವೆರೀ ಜಂಗಮಾ್ಮಗೆೋಲ್ದೆ್ಯರೀನೆರೀ  || 22 ||
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ಹಂಡನೋ ಹಾದಿರೀತೋ ಹುಂಡಿನೋ ಲೆೋದಿದೆರೀತೋ

ಶಣಾ್ಣಕೆೋಡಿನೆ್ಯರೀಮೆಮೇ ಶಳುದಿರೀತೋ?”  || 23 ||

‘‘ಶಣ್ಣಲೋ ಕೆೋರೀಡಿರೀನೆ್ಯಮೆಮೇ ಶಳುದಿರೀತೋ ಲಣ್ಣಯ್ಯ

ಸಿರೀರಿರೀ ನೆರಿಮುಡಿಯೋ ಸಡಲಾಯೋ್ತ”  || 24 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾನೆ ಲಣ್ಣಯ್ಯ

ಅರವತೋ್ತ ಗೆಣಿ್ಣರೀನಾ ಹರಕೆೋರೀಲಾ | ಹರಕೆೋರೀಲಾ ತಡಕಂಡಿರೀ

ಅರೋಮುರುಪೆಟಾ್ಟ ಹೆೋಡದಾನೆರೀ  || 25 ||

“ನನಗೆರೀಕೆರೀ ಹೆೋಡುತಿರೀಯ? ನನಗೆರೀಕೆರೀ ಬಯಿದೆರೀಯರೀ

ನನಾನು ಕೆೋರೀಡೆ್ಯರೀಕೆರೀ ಕೆೋಯಿದೆಯರೀ?  || 26 ||

ನನಾನುಲೋ ಕೆೋರೀಡಾ್ಯಕೆ ಕೆೋಯಿದೆಯರೀ ಲಣ್ಣಯಾ್ಯ,

ಗೆೋರೀವಿರೀ ಜಂಗಮಾ್ಮಗೆೋಲ್ರೀದಾಳ ರೆೀ’’  || 27 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಾನೆರೀ ಲಣ್ಣಯಾ್ಯ

ತಮ ಬಾವಾನಾ ಕರದಾನೆರೀ  || 28 ||

“ಹಾದಿಗೆ ಹಂದರ ನಿರೀಡೋ ಬಿರೀದಿಗೆ ಚಪಪಾರ ನಿರೀಡು

ಮದವೆರೀ ಸಂಗ್ಮ್ಮ ಕನಕೆೋಳೂೆ ್ರೀ  || 29 ||

ಮದವಿರೀಯಾ ಸಂಗ್ಮಾ್ಮ ಕನಕೆೋಳೂೆರೀ” ಲಂದ ಹೆರೀಳಿರೀ

ಕಾಸಿರೀ ದೆರೀಸಾಂತೆ್ರೀ ನೆಡುದಾನೆರೀ  || 3೦ ||

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಜಡುದಾನೆ = ಜಡಿದನು, ಶಬದೆವಾಗುವಂತೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ದನು 

ಹೆೋಕಾಕಿಲ = ಹೆೋರೀಗುವ ಕಾಲ, ಹಾಳಾಗುವ ಕಾಲ 

ನೆರಿ = ಸಿರೀರೆಯ ನಿರಿ  ಶಳುದಿರೀತು = ಸೆಳೆಯಿತು  

ಗೆಣಲ್ಲಿ = ಗಂಟು  ಸಂಗ್ಮ್ಮ = ಸಂಗ್ಹ

ಅವಶ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಅನಕೆೋಳೂೆ ಳು = ಅನುವಾಗು ದಾಬು = ಪಶುವನುನು ಕಟು್ಟವ ಹಗಗೆ  

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಮಾದೆೀವಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕೆ, ಗೆರೀರಸೆೋಪೆಪಾ.
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ಕಾಳಿಂಗರಾಯ
ಕತ್ತಲರಾಯನೆರೀ ಚಿತೆೋ್ಳಾಳು ಬಿನುಮಣಾ್ಣ

ಮುಪಿಪಾನ ಕಾಲಕ್ವಂದೋ ಪಲವಿಲಾಲಿ || ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಸೋಲ್ರೀಸಕುರಮನಾ ಪುರೋಕೆೋರೀದ ಸುವೆ್ವ  || 1 || 

“ಕೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳಿ ಯಲುಸಾ್ವಮಿರೀ, ನಿರೀವ್ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಯಲುಸಾ್ವಮಿರೀ

ಮಕಕಿಳ ಪಲವೆರೀ ನನಗಿಲಾಲಿ ಸುವೆ್ವರೀ || 

ಮಕಕಿಳ ಪಲವೆರೀ ನನುಗೆಲಾಲಿ ಯಲು ಸಾ್ವಮಿರೀ  || 2 || 

ಮಕಕಿಳ್ ಪಲವಾ ಕೆೋಡು ಸಾ್ವಮಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ, 

ಕೆೋಡುಬೆರೀಕು ” ಲಂದೆರೀಳಿರೀ ||

ಕತ್ತಲರಾಯಾ ನುಡದೆನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ   || 3 || 

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರೀದಾ ಯಲುಸಾ್ವಮಿರೀ

ಮಾವಿರೀನ ಹಣಾ್ಣ ಕೆೋಡೋವನೆ ಸುವೆ್ವರೀ

“ಕೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ಕತ್ತಲರಾಯಾ ನಿರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ಕತ್ತಲ ರಾಯಾ

ಮಡುದಿರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆ ಕೆೋಡುಬೆರೀಕೆೋರೀ ಸುವೆ್ವ  || 4 || 

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿದ ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಹಂತಿರುಗಿರೀ ಮನಿಗೆರೀ ಬರೋವನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಬರುವ ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಮಡುದಿ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ ಕರೋದನೆ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕರುದ ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಮಡದಿರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆ ಕೆೋಡುವನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 6 || 

ವಂದಂಬು ತಿಂಗಳಾ ಲಾಗಿತ್ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆರೀ

ವಂದೆಲೆರೀ ಗೆೋಂಡಾ ರಸಬಾಳಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ವಂದಲೆರೀ ಗೆೋಂಡಾ ರಸಬಾಳಿ ಹಣಿ್ಣನೆನುರೀ

ತಿನನುಬೆರೀಕಂಬೋ ಬಯಕ್ಯರೀ ಸುವೆ್ವ  || 7 || 

ಯಯಡುಂಬ್ ತಿಂಗಳಾs ಲಾಗಿತ್ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆರೀ

ಯಯದೆಲೆರೀ ಗೆೋಂಡಾ ರಸಬೆೋಕೆಕಿ ಸುವೆ್ವ || ರಸಬೆೋಕೆಕಿ ಹಣಾ್ಣನೆರೀ 

ತಿನನುಬೆರೀಕಂಬೋ ಬಯಕ್ರೀಯರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 8 || 
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ಮೋರಂಬು ತಿಂಗಳಾ ಲಾಗಿತು ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆರೀ

ಮೋರ್ ಹಣವಿಗೆ ಕೆೋಂಡಾ ಹರಿಯಳಾ ಸುವೆ್ವರೀ

ಮೋರ್ ಹೆೋನಿನುಗೆ ಕೆೋಂಡಾ, ಹರಿಯಳಾದೆೋಳಗಿನೆನುರೀ

ತಾ ಉಣು್ಣವೆಲೆಂಬಾ ಬಯಾಕ್ಯರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 9 || 

ನಾಕಂಬ್ ತಿಂಗಳಾ ಲಾಗಿತ್ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆರೀ

ನಾಕ್ ಹಣವಿಗೆ ಕೆೋಂಡ ಹೆೋಸಪಟಿ್ಟರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಹೆೋಸಪಟಿ್ಟರೀ ಸೆರೀರಿರೀಯ

ತಾ ಉಡೆ್ವರೀನೆಂಬಾ ಬಯಕ್ರೀಯರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 1೦ || 

ಐದಂಬು ತಿಂಗಳಾ, ಲಾಗಿತು ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆರೀ

ಐದ್ ಹಣವಿಗೆ ಕೆೋಂಡಾ ಹೆೋಸಚಿನನು ಸುವೆ್ವರೀ || ಲೆರೀಗಿನೆನು

ತಾ ನಿಡೆ್ವನಂಬಾ ಬಯಾಕ್ರೀಯರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 11 || 

ಆರಂಬು ತಿಂಗಳಾ ಲಾಗಿತು ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆರೀ

ಹಾಲು ಚಣ್ಣಕ್ಕಿರೀ ಉಣಬೆರೀಕೆೋರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ಹಾಲು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೀ ಉಣಬೆರೀಕುಲಂದೆರೀಳಿರೀ

ಮತೆ್ತ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ ಬಯಕ್ಯರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 12 || 

ಯರೀಳಂಬು ತಿಂಗಳಾ ಲಾಗಿತು ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆರೀ

ಯರೀಳೆಲೆಗೆೋಂಡಾ ರಸಬಾಳಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಯಲ್ಮೆರೀನನು

ಉಣ್ಣಬಿರೀಕಂಬೋ ಬಯಕ್ಯರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 13 || 

ಯಂಟಂಬು ತಿಂಗಳಾ ಲಾಗಿತು ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆರೀ

ಯಂಟಹಣವಿಗೆ ಕೆೋಂಡಾ ರಸಮಲುಗಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಹೋಗನೆನುರೀ

ತಾಮುಡೆ್ವನಂದಿರೀ ಬಯಕ್ಯರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 14 || 

ವಂಬತ್ ತಿಂಗಳಾ ತುಂಬಿತೆ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆ

ಬೆರೀಸರಕ್ರೀ ಬಾಳೂ ದಣೋಬಾಳೂ ಸುವೆ್ವರೀ || ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀಗೆರೀ

ಗಂಡು ಸಂತನವಾ ಹಡಿದಳ ರೆೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಹಡುದಳ ರೆೀ ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಜೆೋರೀಯಿಸರ ಮನಿಗೆರೀ ನೆಡೆದನು ಸುವೆ್ವರೀ || ಕತ್ತಲರಾಯ  || 15 || 

“ಬಾಲೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗುಳುಗಿರೀ ನನಗೆರೀಳಿರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ

“ದೆನವೂ ವಳಳುದೆೋರೀ ಗಳಗಿರೀನೋ ವಳಳುದೆೋರೀ
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ಕಾಳಿಂಗನಂಬೋ ಹೆಸುರಲೆೋಲಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಹನೆೈಡ್ ವರಸಿರೀನಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕತ್ತಲರಾಯಾ  || 16 || 

ಹುಲ್ರೋಪಾ ಕಂಡಿರೀ ಮಡುದೆೋರೀತ” ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತ ಕೆರೀಳಿದ ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಹಂತಿರುಗಿರೀ ಮನಿಗೆರೀ ಬರೋವನೆ ಸುವೆ್ವರೀ | ಬರುವ ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಮಡುದಿ ಕೋಡೆ್ಯರೀನಾ ನುಡೋದನೆ? ಸುವೆ್ವರೀ  || 17 || 

“ದೆನವು ವಳಳುದೆರೀ ಗಳುಗಿನೋ ವಳಳುದೆರೀ

ಕಾಳಿಂಗನಂಬೋ ಹೆಸೋರಲ್ಲಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಹೆಸರಲೆಲಿರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ

ಹನೆನುೈಡ ವರುಸಿರೀನಾ ಲಾಯಿಸ್ವಂತೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಆಯಿಸ್ವಂತೆರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ

ಹುಲ್ರೋವಾ ನೆೋರೀಡಿರೀ ಮಡಿದೆೋರೀಗಾ್ವ” ಸುವೆ್ವರೀ  || 18 || 

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿತೋ್ತ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ

ಮತೆ್ತರೀ ಕಡುದುಕಾಕಿ ಬಿಡೋವದೋ ಸುವೆ್ವರೀ || ಬಿಡುವದೆರೀ ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ

ಆರು ಮೋರು ವರುಸಾ ಗಳೂತನುಕಾ ಸುವೆ್ವರೀ 

ಆರು ಮೋರ್ ವರುಸಾ ಗಳುದವೆರೀ ಲ್ರೀಗಿನೆನುರೀ

ಹನೆನುೈಡ್ ವರುಸಿರೀನಾ ಪರಾಯಕೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 19 || 

“ಕೆರೀಳು ಕೆರೀಳ  ೆನನು ತಾಯರೀ, ನಿರೀಕೆರೀಳ ರೆೀ ನನು ತಾಯರೀ

ಅಂಬು ಬಿಲ್ ಯಯಾಡು, ಮಾಡಿಕೆೋಡೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ ಲಂಬಾಗೆರೀ

ಮಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀ ಮಾಡಿರೀ, ಕೆೋಡೋವದೋ ಸುವೆ್ವರೀ ಲಾಗಿನೆನುರೀ

ಊರ ಮಕಕಿಳಾ ಕುರಕಂಡಾ, ಸುವೆ್ವರೀ || ಕರಕಂಡಾ ಕಾಳಿಂಗಾ

ಹಕ್ಕಿಬೆರೀಟೆಗೆರೀ ನೆಡಿರೀದನೆ ಸುವೆ್ವರೀ || ನೆಡದನೆ ಕಾಳಿಂಗಾ

ವಂದಂಬೋ ಬಿಲಾಲಿ ಯಸೋದನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಯಸದನೆರೀ ಕಾಳಿಂಗಾ  || 2೦ ||

ಹುತಿ್ತನಾ ಗುಡಿಡುರೀ ಕೆಳುಗಿನೆನುರೀ ಸುವೆ್ವರೀ ||

ವಂದಂಬೋ ಬಾಣಾ ಹೆೋಡುದಾನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಲೆರೀಗಿನೆನುರೀ

ಇನೆೋನುಂದು ಬಾಣಾ ಲೆಸದಾನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಯಸ್ವರೆೋಳಗಿನೆನುರೀ

ಹುಲ್ರೋವಾ ಕಂಡಿರೀ ಮಡದಾನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕಾಳಿಂಗಾ  || 21 ||
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ಮಕಕಿಳ ್ೆಯರೀಗೆ ಮನಿಗೆ ಬರುವರು ಸುವೆ್ವರೀ ||

“ಕೆರೀಳಿರೆೋರೀ ಕೆರೀಳೂೆ್ಯರೀ ಕೆರೀರಿಯಾ ಹುಡುಗಾರಾ

ಕಾಳಿಂಗ ಯಲ್ಲಿಗೆೋರೀಗಿರೀ, ಬರಲ್ಲಾಲಿ ಸುವೆ್ವರೀ || ಲೆರೀಗಿನೆನುರೀ

ಕಾಳಿಂಗಾನಾ ತಂದಿರೀ ನಿರೀವ್ ಕೆೋಡುಬೆರೀಕೋ’’ ಸುವೆ್ವರೀ  || 22 |||

“ಕೆರೀಳಿಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನಿರೀಕೆರೀಳ ರೆೀ ಯಲು ಹೆಣೆ್ಣರೀ

ನಿನ ಕಾಳಿಂಗಾ ಹುತಿ್ತನಾ ಕೆಳಗೆರೀ ಮಡದಾನೆರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ, ಹೆರೀಳುವ ತನುಕ್ನೆನುರೀ

ಮತೆ್ತರೀ ದೋಕಾಕಿವಾ ಬಿಡುತದೆ್ಯರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಬಿಡ್ವಂತಾ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿರೀ  || 23 || 

ಕತ್ತಲರಾಯ ವರೀಡ ಹೆೋರೀಗಿರೀ, ತರೋವನೆ ಸುವೆ್ವರೀ ||

ಕತ್ತಲರಾಯ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ತರ್ ವಂತಾ ಸಮಿದಲ್ಲಿರೀ

ಹಾಳ್ ಬಿದ್ ದೆರೀವಸಾ್ತನದಾ ವಳುಗಿಟಾ್ಟ ಸುವೆ್ವರೀ ||

ಹಾಳ್ ಬಿದ್ ದೆರೀವಸಾ್ತನಾದ ವಳುಗಿಟಾ್ಟ ಕತ್ತಲರಾಯ   || 24 || 

ಕದ್ವಮಿರೀಡವಾ ಜಡದನೆರೀ ಸುವೆ್ವ ||

ಹಂತಿರಗಿರೀ ಮನಿಗೆರೀ ಬರವನೆರೀ ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಕೆರೀರಿರೀ ಮೆರೀನಿನೋನು ನೆಡೋದನೆ ಸುವೆ್ವರೀ  || 25 || 

“ಅಚಿಕೆರೀರಿ ಅಕಕಿದಿರೀರಾ, ಇಚಿಕೆರೀರಿರೀ ತಂಗದಿರೀರಾ

ಹತ ಹೆರೀರೋ ಹೆೋನಾನು ಕೆೋಡುತೆರೀನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕೆೋಡುತೆರೀನಕಾಕಿದಿರಾ,

ಸತ ಹಣಕೆ ಹೆಣಾ್ಣ ನಿರೀವ್ ಕೆೋಡಿರೀ” ಸುವೆ್ವರೀ  || 28 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳೂವ ತನಕ್ನೆನುರೀ

ಅಕಕಿದಿರೀರ್ ಯರೀನಾ ನುಡುದಾರೆರೀ? ಸುವೆ್ವರೀ || 

“ಕೆರೀಳಿರಿ ಕೆರೀಳಿ ಪುರಿಸಾರೆ, ನಿರೀವೆರೀ ಕೆರೀಳಿರೀ

ಆರಂಬೋ ಹೆಣು್ಣ ನಮಗಂಟೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ನಮಗುಂಟು ಯಲಸಾ್ವಮಿ  || 29 ||

ಚೆನನುಮಾ್ಮ ಮಗಳೂ ಕೆೋಡುವಾನಿ ಸುವೆ್ವರೀ || ಪುರಿಸಾರೆರೀ

ಹತೆ್ತರೀರೋ ಹೆೋನಾನು ಲಳುಕಂಬಾ” ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ, ಕೆರೀಳಿತೋ ಲಾಜಾಣೆರೀ 

ಹತ್ ಹೆರೀರು ಹೆೋನಾನು ಲಳುಕಂಡಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಲೆ್ಯರೀಗಿನೆನುರೀ  || 3೦ || 
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ಚನನುಮ್ಮ ಮಗಳಾ ಕೆೋಡುವಾರೆ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕರಕಂಡಿರೀ ಬಂದನೋ

ಹಾಳಬಿದ್ ದೆರೀವಸಾ್ತನದಾ ಒಳಗಿಟು್ಟ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕತ್ತಲರಾಯ

ಕದ್ವ ಮೆಡವಾ ಜಡುದಿದಾದೆ ಸುವೆ್ವರೀ || ಜಡದನೆ ಕತ್ತಲರಾಯ

ತನನು ಅರಮನಿಗೆ ತಾ ನಡದನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ  || 31 ||

ಮೋರು ಯಳುಳುಂಡಿರೀ ತಾಯಮ್ಮ ಕೆೋಟಿ್ಟದಾಳೆ

ಅದ್ಕಟಿ್ಟಲೆ್ಯರೀಗೆರೀ ಬರುತಾಳ  ೆಸುವೆ್ವರೀ || ಬರ್ ವದು ಚೆನನುಮ್ಮ

ಕತ್ತಲರಾಯ ಹೆೋರೀಗ್ವಂತಾ ಸಮಿದಲ್ಲಿರೀ

ಮೋರು ಯಳುಳುಂಡಿರೀ ಮುರಿರೀತಾಳ  ೆಕಟು್ಟತಾಳ  ೆ || 32 ||

ಮತೆ್ತ ಲ್ರೀಗೆ್ಯರೀನಾ ನುಡಿತಾಳ ರೆೀ ಸುವೆ್ವರೀ ಚೆನನುಮಾ್ಮ

“ಮತೆ್ತಲ್ದುವೆರೀನೋ ವಿಪುರಿರೀತಾ” ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳೂವ ತನುಕ್ನೆನುರೀ

ಪಾವ್ಷತಿ ಪರುಮೆರೀಸ ಆಲ್ ಬರುತಾರೆ ಸುವೆ್ವರೀ || ಬಂದುಲೆ್ಯರೀನಂಬೋರೆ  || 23 ||

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ನಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಯಲು ಮಗುವೆ,

ಅಲ್ ಮಲಗಿದರಾತು? ಅವನಾ್ಯರೆರೀ? ಸುವೆ್ವರೀ

ಮಲಗಿದಾರಾತು ಅವನಾ್ಯರೆ” ಲಂಬಾಗೆರೀ  || 34 || 

“ನನಗೆ ಯರೀನಿರೀಗೆ ಗುರುತಿಲಲಿ ಸುವೆ್ವ ||

ಮತೆ್ತ ಯಾರಂದಿರೀ ಗುರುತಿಲಲಿ ಯಲು ಸಾ್ವಮಿರೀ”

ಅಟ್ಟಂಬು ಮಾತಾ, ನುಡುದಳು ಸುವೆ್ವರೀ || ನುಡ್ವರೆೋಳಗೆ ಲ್ರೀಗೆರೀ 

ಮತೆ್ತಲ್ರೀಗೆ್ಯರೀನಾ ನುಡುದರೆರೀ? ಸುವೆ್ವ  || 35||

‘‘ಕೆರೀಳಲೆಲಿ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಯರೀ ಮಗುವೆ, ನಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ

ಅವನುಕಯ್ಯನೆರೀ ಹಡದಿರೀ ಕೆೋಳಸ್ಬೆರೀಕೆರೀ’’ ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳುವ ತನಕ್ಲ್ಲಿ

ಯಯುದೆ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿರೀ ನೆಗೆದೆ ಕುಳುಸದೆ್ಯರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕುಳೂಸ್ವ ಸಮಿರೀದಲ್ಲಿರೀ  || 36 ||

ಸಾ್ವಮಿರೀ ಮಾಯಾಗಿರೀ ನೆಡುದಿರೆ ಸುವೆ್ವರೀ || ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆ ಲ್ರೀಗಿನೆನುರೀ

ಬಿಳುಳುಮೋಡಿನೋನು ಬೆಳುಗಾಗಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಬೆಳೂಗಾಗೋ ಸಮಯಕೆಕಿರೀ

ಕತ್ತಲರಾಯರೀನಾ ಮಾಡುವನೆರೀ? ಸುವೆ್ವರೀ || ಮಾಡಿದಾ ಲೆರೀಗಿನೆನುರೀ

ಬೆಂಕ್ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ತಡದನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ತಡದನೆ ಕತ್ತಲರಾಯಾ  || 38 ||
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ಸೌದಿಕೆೋರೀಲ್ಟೋ್ಟ ಹಡುಕಂಡಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಹಾಳ್ ಬಿದ್ ದೆರೀವಸಾ್ತನಕೆರೀ ಬರುವನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಬರ್ ವಂತಾ ಸಮಿದಲ್ಲಿ

ಮಕಕಿಳ ಪಗಡಿಯಾ ಹೋಡರೆ ಸುವೆ್ವರೀ ||

ದೆರೀವರ ಮನಿ ಕದವಾ ತೆಗುದೆ ಕತ್ತಲರಾಯ  || 39 ||

ಪಗಡಿಯಲಾಟ ಲಾಡ್ವದ ನೆೋರೀಡಿನೆನುರೀ

ಯದಿದೆ ಹೆರಗಿನನು ನೆಡದನೆ ಸುವೆ್ವರೀ ||

ಹಕ್ಕಿ ಬೆರೀಟೆಯ ಮಾಡಿದನೆ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಬೆಂಕ್ಪೆಟಿಗೆ ಹೆೋಡಿದೆರೀ ಕತ್ತಸಿದ ಸುವೆ್ವರೀ  || 4೦ || 

ಬೆಂಕ್ಪೆಟಿಗೆ ಹೆೋಡಿದೆರೀ ಕತ್ತಸಿದಾ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕತ್ತಸಿದಾಲ್ರೀಗಿನೆನುರೀ

ದವಸದ ಮೆರೀನೆರೀ ಹೆಕ್ಕಿ ಗರುದನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಗರುದಿದಾದೆ ಲೆರೀಗಿನೆನುರೀ

ಮತೆ್ತರೀ ದೆರೀವಸಾ್ತನಕೆರೀ ಬರುವನೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಬವ್ಷ ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ಚನನುಮ್ಮ ಸೆೋಸಾ್ಯ ಮೆಚಿಚಾಕಂಡಾ ಸುವೆ್ವರೀ  || ಕರೆಕಂಡ ಕತ್ತಲರಾಯಾ  || 41 || 

ಮಗನು ಕೆೈಹಡದಿರೀ ಕರಕಂಡಾ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕತ್ತಲರಾಯಾ

ತನನುಲರಮನೆಗೆರೀ ತರುವನೆ ಸುವೆ್ವರೀ?

ತನನುಲರಮನಿಗೆರೀ ಬಂದಿರೀ ಲೆ್ಯರೀನಂಬೋವಾ?

“ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಮನಿಮಡದಿರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ನಿರೀನಿರೀಗೆರೀ  || 42 || 

ನಿನ ನೆೋಸಿಯು ಚೆನನುಮಾ್ಮನಾ ಕರುಕೆೋಳ ರೆೀ’’ ಸುವೆ್ವರೀ

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿತು್ತ ಮನಿಮಡುದಿರೀ

ವರೀಡೆೋರೀಡಿರೀ ಸೆೋಸಾ್ಯ ಕರಕಂಡೆ್ತರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || ಕರಕಂಡಿರೀ ಲೆ್ಯರೀಗಿನೆನುರೀ

ಪಟೆ್ಟಮಂಚದಲ್ಲಿರೀ ಕುಳುಸದೆ್ಯರೀ ಸುವೆ್ವರೀ

ಮುತಾ್ತ ಕಂಡಂತೆರೀ ಸಲುಗೋದೆರೀ ಸುವೆ್ವರೀ || 43 || 

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಹರಿಯಳಾ = ಹರಿವಾಣ  ಮಡುದೆೋರೀತ = ಸತು್ತ ಹೆೋರೀಗುತಾ್ತನೆ

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದ್. ನಾಗಮಮಾ ನರಸ ನಾಯಕೆ, ಮಿಜಾ್ಷನ, ದಿನಾಂಕ: ೦5-೦4-72.
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ಸೋಯ್ಷಚಕ್
(ಪ್ತಿ ಸಾಲ್ನ ಕೆೋನೆಗೆ ‘ತಂದಾನಂದಾನಾವೆರೀ’ ಅನನುಬೆರೀಕು)

ಸೋಲ್ ಚಕಕಿರಾ ಪರದಾನಿ ತಮಾ್ಮ | ತಂದಾನಂದಾನಾವೆರೀ

ಇಂದ್ಜೆೋ್ಯರೀತ್ಯಂಚೋ ಯರೀ ಅರಸೋ ಅಣಾ್ಣ

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದೋ ರಾಜಾ್ಯದಲೆೋಲಿರೀ

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದೋ ಸಿಮಾ್ಯದಲ್ಲಿರೀ

ಕಾಗತ ಪತು್ತರವೆರೀ ಬಂದಿತೋ ಸಿವನೆರೀ  || 1 ||

ಬಂದಾ ಕಾಗಿತವಾ ವಡದು ವರೀದವನೆರೀ

ಬೋಮಿಗೆ ಮುರಜಾ್ಯಗಿರೀ ಬಿದಿದೆರೀದಾ ಅಣಾ್ಣ

ಅಣ್ಣ ಸಂತರಸಿರೀ ಕುಳಸಿರೀದ ತಮಾ್ಮ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನಾನು ತಮಾ್ಮ  || 2||

ದಂಡಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ಬರಬೆರೀಕು ಲಂದಿರೀ

ಕಾಗತ ಪತ್ತರವೆರೀ ಬಂದಿರೀತು ನೆೋರೀಡೋ

ದಂಡಿರೀ ಗಾದಾರೆ ಬಾರಾದಿದಾದೆರೆರೀ

ನಮ್ಮ ರಾಜಗಳಾ ಬಿಟಿ್ಟರೀಕೆೋಡಬೆರೀಕೋ  || 3 ||

ನಮ್ಮ ರಾಜಗಳಾ ಬಿಟಿ್ಟರೀಕೆೋಡದಿರೀರೆರೀ

ಹೆಣ್ ಹೆಂಗಸ್್ರಕ್ಂದೋ ಕಡಿಯಾಂತೆೋ್ತರೀ ತಮಾ್ಮ

ನಾ ದಂಡಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿನುನು ಬರುತೆರೀ”

ಅಂದೆರೀಳಿ ಲೆರೀಗೆರೀ ನುಡಿದಾನೆರೀ ಲಣಾ್ಣ  || 4 ||

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನಾನುಲು ಅಣಾ್ಣ

ಆಯಿದ್ಯಗಳು ನಿನಗೆರೀ ತಿಳಿಯವ ಲಣ್ಣ

ನಾನೋಲಾದಾರೆರೀ - ಹೆೋರೀಗಿನುನು ಬತೆ್ತ ತಿಳಿಯವಾ ಲಣ್ಣ”

ಅಂದೆರೀಳಿರೀಲ್ನೆನುರೀ ನುಡಿದಾನೆ ತಮಾ್ಮ  || 5 ||

ಲಣ್ಣನಾದಾರೆರೀ ಲೆರೀನ ಹೆರೀಳಿರೀದಾ?

“ನಿನಾನುಲು ಮಡದಿರೀ ಚಿಕಕಿವುಳು ತಮಾ್ಮ
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ನನಾನುಲು ಮಡದಿರೀ ಸಮುರಂತಿ ತಮಾ್ಮ

ನಾ ದಂಡಿರೀ ಗೆೋರೀಗಿರೀ ಬರುತೆರೀ” ನಂದಾ  || 6 ||

ಯರೀನೆರೀನ್ ಹೆರೀಳಿದರೋ ಕೆರೀಳುದೆಲಾಲಿ ತಮಾ್ಮ

“ತಾನೆರೀ ಲಾದಾರೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿನೆನು ಬರುತೆರೀ”

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಿರೀದರು ಯರೀಗೆರೀ

ವಳಗಿದದೆ ತಾಯಾ ಹೆರುಗೆರೀ ಕರುದಾರೆರೀ  || 7 ||

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ತಾಯರೀ

ಗಾಡಾದಿಂದಡಗಿರೀ ಮಾಡಾಬೆರೀಕಂ”ದಾ

“ದಂಡಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ಸವನುವೆನುರೀ ನಾನೋ”

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರೀತು ತಾಯಿರೀ  || 8 ||

ಮುತಿ್ತರೀನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಶಡದಾಳೂ ತಾಯಿರೀ

ಬಚಚಾಲಕೆರೀ ಕ್ಚಾಚಾ ನುರುದಿರೀತು ತಾಯಿರೀ

ಮಿಂದಳ ರೆೀ ವಗುದಾಳ ರೆೀ ಚಂದ್ ಬಟಿ್ಟಟಿ್ಟರೀ

ಮಿಂದೆಲ್ಲಿರೀ ಮಡಿಯಾ ವಗೋದುಟಿ್ಟರೀ  || 9 ||

ಮಾಳೂಗಿರೀ ವಳಗೆರೀ ಬರುವದೋ ತಾಯಿರೀ

ಗಾಡಾದಿಂದಡಗಿರೀ ಮಾಡಿರೀತೋ ತಾಯಿರೀ

ಮಾಳೂಗಿರೀ ಹೆರಗೆರೀ ಬಂದಿರೀತೋ ತಾಯಿರೀ

“ಆಯಿರೀತೋ ಅಡಗಿರೀ ಕಾದಿರೀತು ಬಿಸಿನಿರೀರೋ || 1೦ ||

ವರೀಟಾಕಾದಾರೆರೀ ಬರಬವ್ ದೆೋರೀ ಮಗನೆರೀ”

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರು ಮಗದಿರೀರೋ

ಮಿಂದರೆ ವಗೆದಾರೆರೀ ಚಂಡೋಕ್ ಸಳದಿರೀ

ಮಿಂದಲೆಲಿರೀ ಮಡಿಯಾ ವಗೋದುಟಿ್ಟರೀ  || 11 ||

ದೆ್ಯರೀವರ ಪುರಕ್ನಿನುರೀ ಬಂದರೆ ಮಗದಿರೀರೋ

ದೆ್ಯರೀವರ ಪರೀಜರೀಯಾ ಮಾಡವೆ್ರೀ ಲೆರೀಗೆರೀ

ಮಾಳೂಗಿರೀ ವಳಗೆರೀ ನೆಡವರೆ ಮಗದಿರೀರೋ

ಯರೀಯಡು ಜನ ಅಣ್ಣದಿರೀರೋ ವರೀಟಕ್ ಕೋತಾರೆರೀ  || 12 ||
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ತಂಗಿನು ತಾಯಿನೋ ವರೀಟಕ್ ಕೋತಾರೆರೀ

ವರೀಟಾನಾದಾರೆರೀ ಮಾಡವೆ್ರೀ ಲೆರೀಗೆರೀ

ಮಾಳೂಗಿರೀ ಹೆರುಗೆರೀ ಬಂದವೆ್ರೀ ಲೆರೀಗೆರೀ

ಕೆೈಬಾಯಾಲ್ನೆನುರೀ ತೆೋಳುದವೆ್ರೀ ಲೆರೀಗೆರೀ  || 13 ||

ಮಾಳೂಗಿ ವಳುಗೆರೀ ನೆಡದಾರು ಯರೀಗೆರೀ 

ಪಟಿ್ಟರೀ ಮಂಚದಲ್ಲಿರೀ ಕುಂತಿರೀಕಂಡವೆ್ರೀ

ಹೆೋಳೂ ಬೆಳಿಯಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ದವೆ್ರೀ ಅವರೋ

“ಕೆರೀಳಲ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನಾನುಲು ಅಣಾ್ಣ  || 14 ||

ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಾ ನೆಡುಗೆರೀ ವಬಾ್ಬಳೂ ತಂಗಿರೀ

ತೆಂಗೋ ಸಿಂಗರವೆರೀ ನಮಗುಂಟು ತಮಾ್ಮ

ನಮ್ಮಲರವಾಸಿರೀ ತಂಗಿರೀನ್ ಬಳುವಳಿರೀ

ಆರೋ ಸಾವಿರದಾ ಗೆೋರೀಪಾದೆರೀವಿರೀ  || 15 ||

ನಮ್ಮಲರವಾಸಿರೀ ತಂಗಿರೀಗ್ ಬಳವಳಿರೀ

ಮೋರು ಸಾವಿರದಾ ಕರಗೆೋರೀಳ್ ಹಂಡೋ

ನಮ್ಮಲರವಾಸಿರೀ ತಂಗಿರೀಗ್ ಬಳುವಳಿರೀ

ಯರೀಳು ಕೆೋಪಪಾರಕ್ರೀ ದುರವಾ್ಯಗಳುಂಟೋ  || 16 ||

ನಮ್ಮಲರವಾಸಿರೀ ತಂಗಿರೀಗ್ ಬಳವಳಿರೀ

ಸೆೋರೀದರತಿ್ತರೀಯಾ ಮಗಗೆರೀ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೆೋ”

ಅದೆರೀಳಿರೀಲ್ನೆನುರೀ ನುಡದಾನೆ ತಮಾ್ಮ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನಾಸಾಕ್ದ ಗಿಳಿಯಾ  || 17 ||

ನಿಮ್ಮಲೋ ವಡಿಯಾ ದಂಡಿರೀಗ್ ಸವನುವೆನುರೀ

ಬಿಂಬಿರೀ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ನಿರೀನೋ 

ವಡತಿರೀಗೆ ಕರಿಯಾ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೆೋರೀ ನಿರೀನೋ 

ದಂಡಿರೀಗಾದರೆರೀ ಸವನುವನು’’ ಅಂದೆರೀಳಿ  || 18 ||

ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿತೋ ಗಿಳಿಯಾ 

ಹಾರಿರೀಕುಂತಳ್ ವಡತಿರೀ ಮನಿಯಾಲು ಮುಂದೆರೀ

“ಮಾಳುಗಿರೀ ವಳುಗೆರೀ ಹಾಲ್ ಕಾಸೋ ವಡತಿರೀ ” || 19 ||
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ಅಟ್ಟಂಬೋ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳಿರೀತೋ ಹೆಣೋ್ಣ

ಮಾಳೂಗಿರೀ ಹೆರಗೆರೀ ಬಂದಿರೀತೋ ಹೆಣೋ್ಣ

ಕೆೋಟಾ್ಟವಾಲ್ರೀಯಾ ತಟಿ್ಟರೀ ವರೀದಿರೀತೋ

ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಬಿಡವದೋ ಮಡದಿರೀ  || 2೦ ||

ಕಟದೆಸಿರಿ ಮೋಡಿಯಾ ಬಿಚಿಚಾರೀ ಬಿರೀರಾಡಿರೀ

ರಾಜಂಗಳ ಮೆಟಾ್ಟ ಇಳುದಾಳ  ೆಹೆಣೋ್ಣ

ಬಿದಾದೆ ಮಾರಿಗವಾ ಹಡಿದಾಳ  ೆಹೆಣೋ್ಣ

ತನನುಲೋ ಮನಿಗೆರೀ ಬಂದಿರೀತೋ ಹೆಣೋ್ಣ  || 21 ||

ಕೆೈಕಾಲು ಸಿರಿಮೊಕವಾ ತೆೋಳದಿರೀತು ಹೆಣೋ್ಣ

ವಳಗೆ ನಾವಾರೆರೀ ಸಿಡದಿರೀತೆರೀ ಹೆಣೋ್ಣ

ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಬಿಡವದು ಹೆಣೋ್ಣ

ಗಂಡಾಲೋ ಲ್ನೆನುರೀ ಯರೀನ ನುಡುದಾನೆರೀ?  || 22 ||

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನಾನುಲು ಮಡದಿರೀ,

ನಾ ದಂಡಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿನುನು ಬತೆ್ತರೀ

ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಾರಂದಿರೀ ಯರೀಳ್ಯ ಕೆೋಡು ಮಡದಿರೀ, ”

“ಹರಹಾರಾ” ಲಂತೋ ‘‘ಶವಶರೀವಾ’’ ಲಂತೋ  || 23 ||

ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾಶಡದಾಳೂ ಹೆಣೋ್ಣ

“ನನನು ತರವಾಗೆರೀ ಚಿಕಕಿವಳಾಗಿದೆದೆ

ಯರೀಗೆ ನಾದಾರೆರೀ ಸಮರಂತಿರೀ ನಾವೂ

ಕೋತೆೋಂದ ಯರೀಳಾ್ಯವಾ ಮೆಲ್ಲ್ಲಲಿ ಸಾ್ವಮಿರೀ  || 24 ||

ವಂದೋ ಚೆಂಬೋದಿಕಾ ಚೆಲಲ್ಲಾಲಿ ಸಾ್ವಮಿರೀ,

ಇಂದೆೋರೀಗೋ ಪಯಣಾ ನಾಳ  ೆಹೆೋರೀಗ ಬಿಡುದೋ

ಇಂದೆೋಂದೋ ದಿವಸೆರೀ ಲುಳದೆೋರೀಗಿರೀ ಸಾ್ವಮಿರೀ’’

‘‘ಇಂದಿರೀನಾದಿವಸಾ ನಾಳಿರೀಕೆ ಶಕಾಕಿ  || 25 ||

ಪೆಟೋ್ಟಗಿರೀ ವಳುಗೆರೀ ಪಟಿ್ಟರೀದೆರೀ ಮಡದಿರೀ

ಲುಟಿ್ಟರೀ ಕಂಡಿನೆನುರೀ ಲ್ರಬವುದೋ ಮಡದಿರೀ”
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“ಪೆಟೋ್ಟಗಿರೀವಳಗೆರೀ ಪಟಿ್ಟರೀಲ್ದಾದೆರೆರೀ

ನಿರೀವಿದೆ್ ನನಾನು ಪಟಿ್ಟರೀಯರೀ ಸಾ್ವಮಿರೀ”

“ಪೆಟೋ್ಟಗೆರೀ ವಳಗೆರೀ ಚೆನಿನುರೀದೆರೀ ಮಡದಿರೀ  || 26 ||

ಇಟಿ್ಟರೀಕಂಡಿನೆನುರೀ ಲ್ರಬವದೋ ಮಡದಿರೀ”

“ಪೆಟೋ್ಟಗಿರೀವಳಗೆರೀ ಚಿನಾನುಲ್ದಾದೆರೆರೀ

ಚಿನಾನುಕೆಕಿರೀ ಬೆಂಕ್ ಹಚಾಚಾರೋ ಹೆೋರೀಗಿರೀ

ನಿರೀವಿದೆ್ ನನಾನು ಚಿನಾನುವೆ ಸಾ್ವಮಿರೀ”  || 27 ||

ಯರೀನೆರೀನ್ ಹೆರೀಳಿದರೋ ಕೆರೀಳೂದಲಾಲಿ

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ಯರೀ ನನನು ತಾಯಿರೀ,

ನಿಂಬಿರೀಕಾಯನುಂತಾ ಬುತಿ್ತರೀನೆರೀ ಕಟೋ್ಟ

ಕಣಬಿರೀ ಕಾಯನುಂತಾ ರೆೋಟಿ್ಟರೀನೆರೀ ಸುಡೋ  || 28 ||

ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನಾನುಲೋ ತಾಯರೀ

ಹೆೋರೀಗಿರೀಬಾರಂದಿರೀ ಯರೀಳ್ಯಕೆೋಡು ತಾಯರೀ”

ಬೋಮಿರೀ ಮುರುಚಾ್ಯಗಿರೀ ಬಿದಿದೆರೀತೋ ತಾಯಿರೀ

ತಾಯ ಸಂತರುಸಿರೀ ಕುಳಸಿರೀದಾ ಮಗನೋ  || 29 ||

ಯಡಗೆೈಲ್ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಬಲಗೆೈಲ್ರೀ ಯರೀಳಾ್ಯ

“ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಾರಂದಿರೀ” ಯಳಾ್ಯ ಕೆೋಟಿ್ಟತು

ಆಡೋಕ್ ಹೆೋರೀದಾ ತಂಗಿರೀ ವರೀಡೆರೀ ಬಂದಿರೀತೋ

ಇಬ್ಬರ ನೆಡಗೆರೀ ವಬ್ಬಳೂ ತಂಗಿರೀ  || 3೦ ||

“ನಾ ದಂಡಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿನೆನು ಬತೆ್ತರೀ

ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಾರಂದಿರೀ ಲ್ರೀಳ್ಯಕೆೋಡೆ ತಂಗಿರೀ”

ಬೋಮಿರೀಗ್ ಮುರಚಾಗಿರೀ ಬಿದಿದೆರೀತೋ ತಂಗಿರೀ

ತಂಗಿರೀ ಸಂತುರುಸಿರೀ ಕುಳಸಿರೀದಾ ಲಣ್ಣ  || 31 ||

ಯಡಗೆೈಲ ಕಣಿ್ಣರೀರೋ ಬಲಗೆೈಲ್ ಲ್ಳಾ್ಯ 

“ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಾರಂದಿರೀ” ಲ್ರೀಳಾ್ಯ ಕೆೋಟಿ್ಟತೆರೀ
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“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನನಾನುಲೋಲಣಾ್ಣ 

ನಾ ದಂಡಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿನೋನು ಬರುತೆರೀ  || 32 || 

ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಾರಂದಿರೀ ಲೆರೀಳ್ಯ ಕೆೋಡೋ ಲಣಾ್ಣ” 

ಯಡಗೆೈಲ್ ಕಣಿ್ಣರೀರೋ, ಬಲಗೆೈಲ್ರೀ ಯರೀಳಾ್ಯ 

“ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಾರಂದಿರೀ” ಲೆರೀಳಾ್ಯ ಕೆೋಟ್ಟವೆನುರೀ 

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನಾನುಲೋ ಲತಿಗೆರೀ  || 33 ||

ನಾದಂಡಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿನೆನುರೀ ಬತೆ್ತರೀ 

ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಾರಂದಿರೀ ಲೆರೀಳ್ಯ ಕೆೋಡೆರೀಲತ್ತಗಿರೀ” 

ಯಡಗೆೈಲ್ ಕಣಿ್ಣರೋ ಬಲಗೆೈಲ್ರೀ ಯರೀಳಾ್ಯ 

“ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಾರಂದಿರೀ” ಯರೀಳ್ಯ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀತೋ  || 34 || 

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆಲಿರೀ ನನಾನುಲು ಮಡದಿರೀ, 

ನಾದಂಡಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿನೆನುರೀ ಬತೆ್ತರೀ 

ಹೆೋರೀಗಿರೀಬಾರಂದಿರೀ ಲ್ರೀಳ್ಯ ಕೆೋಡೆ ಮಡುದಿರೀ” 

ಯರೀನೆರೀನೆರೀಳಿದರೋ ಕೆರೀಳೂವದೆಲಾಲಿ  || 35 || 

ಯಡಗೆೈಲ ಕಣಿ್ಣರೀರೋ ಬಲಗೆೈಲ್ ಲೆರೀಳಾ್ಯ 

“ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬಾರಂದಿರೀ” ಲೆರೀಳ್ಯ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀತೋ 

ಬೆರೀಕಾದ್ ವಸತ್ಲೋ ಮೆೈಯಾರ ದರಸಿರೀದ 

ದೆಟಿ್ಟರೀನಾದಾರೆರೀ ಸೆೋಂಟಕೆ ಬಿಗದಿರೀವಾ  || 36 || 

ಪಟವಾನಾದಾರೆರೀ ಜಗಲಾಗಿಟಿ್ಟರೀದಾ 

ರಾಜಂಗಳ ಮೆಟಾ್ಟ ಇಳದವೆನುರೀ ಲ್ರೀಗೆರೀ 

ಕಟೋ್ಟಗಿರೀ ಹೆೋರಿಯಾ ಹೆೋತಿ್ತರೀ ಬಂದವೆ್ರೀ 

“ಹರಹರ” ನಂತೋ “ಶವಶರೀವಾ” ನಂತೋ  || 37 || 

“ಇಂದೆೋರೀಗೋಪಯಣಾ ನಾಳ್ ಹೆೋರೀಗಬವದೋ 

ಇಂದಿರೀನಾ ಸಕಣಾ ಮಾಹಾಳಂ”ತೋ 

ಮುತಿ್ತರೀನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಬಿಡುತಾದೆ ಮಡದಿರೀ 

“ಇಂದಿರೀನ ಸೆೋರಿರೀ ತಾ ನಾಳಿರೀಕೆ ಸಿಕಾಕಿ”  || 38 || 
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ಮತೆೈದೋ ಹೆಜಜೆರೀ ಗಳದಾಲ್ರೀಗೆರೀ 

ಹೆೋಸ ಮಡಕ್ರೀ ಹೆೋರಿಯಾ ಹೆೋತಿ್ತರೀ ಬಂದವೆ್ರೀ 

“ಇಂದ್ ಹೆೋರೀಗೋ ಪೆಯಣಾ ನಾಳ  ೆಹೆೋರೀಗಬವೂದೆ 

ಇಂದಿರೀನಾ- ಸಕಣಾ ಮಾಹಾಳಂ”ತೋ  || 39 ||

ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಬಿಡುತಾದೆ ಮಡದಿರೀ 

“ಇಂದಿನ ಮೊರಿತಾ ನಾಳಿರೀಕೆ ಸಿಕಾಕಿ” 

ಮತೆೈದೋ ಹೆಜೆಜೆ ಗಳದಾ ಲ್ರೀಗೆರೀ 

ಸತಾ್ತಲೋಹೆಣವಾ ಹೆೋತಿ್ತರೀ ಬಂದವೆ್ರೀ  || 4೦ || 

“ಹರಹರಾ” ಲಂತೋ “ಶವಶರೀವಾ” ಲಂತೋ 

ಮುತಿ್ತನ ಕಣಿ್ಣರೀರಾ ಶಡದಿರೀತೋ ಮಡದಿರೀ 

“ಇಂದೆೋರೀಗೋ ಪಯಣಾ ನಾಳ  ೆಹೆೋರೀಗಬವದೋ 

ಇಂದೆೋಂದು ದಿನವೆರೀ ಉಳದೆೋರೀಗಿರೀ ಸಾ್ವಮಿರೀ”  || 41 || 

ಮತೆೈದೋ ಹೆಜಜೆರೀ ಗಳದಾನೆರೀ ಲ್ರೀಗೆರೀ 

ತಾನೆ ಹೆರೀರೋ ಚೆರೀಜರೀ ಹೆರೀರಿದಾನೆೋರೀಡೋ 

ಬಿದಾದೆ ಮಾರಿಗವಾ ಹಡಿದಾ ನೆರೀ ಲ್ರೀಗೆರೀ 

ಮೋರೋ ದಿವಾಸ್ಕೆರೀ ದಾರಿರೀ ತೆೋಳದಿರೀವಾ  || 42 || 

ಮಾನ್ಷಮಿರೀ ಬಯಾಲಿಕ್ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ನಿತಾ್ತನೆರೀ 

ಪಾರ್ ವಾರಾ ದಂಡೆೋಂದ ಹಾರಾಡಿರೀ ಕಡದಾ 

ಮುಗುಲಾರ ದಂಡಾ ಮುಡುಗಾಡಿರೀ ಕಡದಾ 

ದಂಡಂಬೋ ದಂಡ ಸವಾ್ಣಿರೀ ಮಾಡಿ  || 43 ||

ಅಸ್ವಂತಯಳಿಳುರೀಯಾ ಕಟಿ್ಟರೀ ಬುಡದಲ್ಲಿರೀ 

ಗಾಳಿರೀಗಾದಾರೆರೀ ಬಂದಿರೀ ನಿತಿ್ತರೀದಾ 

ಹತೆ್ತರೀವಾ ಜೆರೀಜರೀ ಇಳದಾ ನಿರೀಗೆರೀ 

ಸೆೋಂಟಾನಾ ಹೆಚಿಚಾರೀ ಬಿಡಸಿರೀದಾಲ್ರೀಗೆರೀ  || 44 ||

ಕಳಳುರ ಪರೀಕಾರೋ ಮೊಕ ಸಾರನಿತಿ್ತರೀರೋ 

ಅಳ್ ಹೆೋಟಿ್ಟರೀಮೆನೆ ಗುಂಡಾ ಹೆೋಡದಾರೆೋರೀಲ್ನೆನುರೀ 
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ಅಯ್ಯಯಾ್ಯ ಅಪಾಪಾ - ಸತೆ್ತರೀ ನಂದಾ 

ಬಿಚಿಚಾರೀದಾ ದಟಿ್ಟರೀ ಸುತೆ್ತರೀದಾ ಸೆೋಂಟಾ  || 45 ||

ಇಳಾದೆ ಜೆರೀಜರೀಯಾ ಹತಿ್ತರೀದಾ ನೆೋರೀಡೋ 

“ಕೆರೀಳಲ್ ಕೆರೀಳಲೆೋಲಿರೀ ನಾಸಾಕ್ದ ಜೆರೀಜರೀ 

ನನಗೆರೀ ನಿನಗೆರೀಯಾ ವಂದೆರೀ ನೆೋಡಿಲಿರೀಯರೀ 

ಮೋರೋ ದಿವಸ್ದ ದಾರಿರೀ ಮೋರ ತಾಸಿಗೆ ತುಳಿಯರೀ”  || 46 || 

ಕೆೋದುರಿರೀಗೆರೀ ಚಿಮಕಾ ಹೆೋಡುವಾನೆರೀ ಲ್ರೀಗೆ 

ಮೋರೋ ದಿವಸ್ನ ದಾರಿರೀ ಮೋರ್ ತಾಸಿರೀಗ್ ತುಳಿತೋ 

ಹಂತಿರುಗಿರೀ ಮನಿಗೆರೀ ಬಂದಿರೀ ನಿತಿ್ತರೀದಾ 

ಹನೆನುೈಯಾಡು ಗಂಟೆರೀಯಾ ರಾತೋರಿರೀದಲ್ಲಿರೀ  || 47 ||

“ತಾಯ ತಾಯರೀ” ನಂದಿ ಮೋರ ವಾಕಾ್ಯ ಕರಿದಾ 

ಮರದಿರೀ ಬಿದಿದೆರೀನೆನುರೀ ಸತಾ್ತನೋ ನೆೋರೀಡು  || 48 || 

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಮುರಜಾ್ಯ = ಮೋಚೆ್್ಷ  ಸವನುವೆನುರೀ = ತಯಾರಾಗಿದೆದೆರೀನೆ

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದ್. ನಾಗಮಮಾ ಗೊೀವಿಂದ ನಾಯಕೆ, ತಾರಿಬಾಗಿಲ, ಹೆಗಡೆ ಊರು. 
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 l ¹zÀÞ ¥ÉÇlÖtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è GvÀà£ÀßzÀ ²Ã¶ðPÉ, ªÀiÁ»w ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä 
MvÁÛ¬Ä¹ C©üAiÀiÁ£À. (2016)

 l PÀ£ÀßqÀzÀ N¹Dgï£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀªÁV ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£À 
¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÀÆa¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ MvÁÛAiÀÄ (2016)

 l PÀ£ÀßqÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ Ln E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ gÀÆ¦¹gÀÄªÀ ««zsÀ 
vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÁV ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ®Ä 

MvÁÛAiÀÄ (2016) 

FªÀgÉUÉ PÉÊUÉÆAqÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ
 l ««zsÀ ¸ÉÃªÁPÁAiÀÄðUÀ½UÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ (2016,2018)
 l gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä N¹Dgï PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 
¸ÀAWÀl£É (2015) 

 l QæAiÉÄÃnªïÀ PÁªÀÄ£ïì JA§ ªÀÄÄPÀÛ ºÀPÀÄÌ¸ÁéªÀÄåzÀr PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ̀PÀA¥ÀÇålgï 
ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ’ ¥ÀæPÀluÉ (2014) GavÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw C©üAiÀiÁ£À (freebookculture.
com/ freebookculture.riverthoughts.com) 

 l `EAmÉUÉæÃlqï ¥ÀªÀgï ¥Á°¹’ PÀÄjvÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ ©qÀÄUÀqÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, ¥ÀæZÁgÀ (2013) 
 l JAqÉÆÃ¸À¯Áá£ï ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆqÀÄªÀAvÉ MvÁÛ¬Ä¹ gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ 
ªÀÄ£À«, «±ÉÃµÀ ªÀiÁ»w ¸À¨sÉ (2011) 

 l gÁdåzÀ EAzsÀ£À ¤ÃwAiÀÄ°è ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄªÀjUÉ 
MvÁÛAiÀÄ; PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è »jAiÀÄ ¸Á»w, PÀ¯Á«zÀgÀ ¸À»AiÀÄ 
§»gÀAUÀ ¥ÀvÀæ ¥ÀæPÀluÉ (2010)
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