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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 ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ 
ತಂದೆ ದಿ. ಎಲ್  ಆರ್  ಹೆಗಡೆಯವರ ಅಪ್ಕಟಿತ ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ಹಗಳ ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳನುನು 
ಗಮನಿಸಬಹುದೆರೀ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದರು. 

ನಾನು 1990-92ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶರಸಿಯಲ್ಲಿದಾ್ದಗ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಶ್ರೀ ಎಲ್  ಆರ್  
ಹೆಗಡೆಯವರನುನು ಬಸ್  ನಿಲಾ್ದಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ್ದ. ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಧೆೈಯ್ಷ ಇರದವನಾಗಿದೆ್ದ. 
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 
ಪ್ಕಟಿಸಿದ್ದವರು. ಆದರೋ ಇಷೆ್ಟಲಲಿ ಉಳಿದುಕೆೋಂಡಿದ್ದವು! 

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

ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕಾಕಾರದ `ಭಾರತವಾಣಿ’ ಯ�ಜನ�, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರದ 
`ಕಣಜ’ ಯ�ಜನ�ಗ�, ಇನಾನಾವುದ�� ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಜಾಲತಾಣಕ�್ಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ 
ಪ್ರತಿಗಳನುನಾ ನ�ಡಲಾಗುತಿ್ತದ�. 

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

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅಕ್ಷರಜ�ೋ�ಡಣ�ಗ� ಸಹಕರಿಸ್ತದ, ಮುಖಪುಟ ರಚಿಸ್ತಕ�ೋಟ್ಟ ಫ��ಸ್ ಬುಕ್  
ಮಿತ್ರಲ�ೋ�ಕಕ�್ಕ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದ ಅನಂತ ವಂದನ�ಗಳು. ಡಿಜಿಟಲ್  ಜನಪದವು 
ಪರಂಪರಾಗತ ಜನಪದವನುನಾ ಉಳಿಸ್ತಕ�ೋಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು, ಅದರಲೋಲಿ ಹಲವು 
ಯುವ ವಯಸ್ಕರ�� ಈ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಕ�ೋಂಚ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ 
ಜಿ�ವನುಮುಖಿ ಯುವಸಮುದಾಯ ವಿಸಾ್ತರವಾಗಲ್ ಎಂದು ಹಾರ�ೈಸುತ�್ತ�ವ�. 

ಮುಕ್ತಮಾಹಿತಿಗ� ಪುಟ್ಟ ಹ�ಜ�ಜೆ ಇಡುವ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದ ಘೋ�ಷವಾಕ್ಯವನುನಾ 
ಬ�ಂಬಲ್ಸುವ ಎಲಲಿರಿಗೋ ವಂದನ�ಗಳು. 

- ಬ��ಳೂರು 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 ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡಿದ್ದರು. 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 ಪಡೆದುಕೆೋಂಡಿದ್ದರು. 
ಸಾವಿರಾರು ರೆೋರೀಗಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭವನುನು ಪಡೆದುಕೆೋಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ 
ಔಷಧಿಗಳನುನು ಕೆೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 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 ಸಂಗ್ಹಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ 
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 
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ, ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷೆೋ್ಟಂದು ಶ್ಮ ವಹಸದಿದಾ್ದರೆ. ಸಂಗ್ಹಸಿದೆ್ದಲಲಿವೂ 
ನಶಸಿಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದವೆಂಬ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ದೋರದೃಷಿ್ಟ ಮೆಚುಚಾವಂಥದು್ದ. ಬಹುಶಃ 
ನಿರೋಪಕರಾರೋ ಈಗಿಲಲಿ. ಅವರ ಸಂಗ್ಹಗಳೂ ಅವರ ಜೆೋತೆಯರೀ ಆಧುನಿಕತೆಯ 
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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 
ಹೆರೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಹವ್ಯಕ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮುಂಜಗಳಲ್ಲಿ, 
ಮುಂಜಾನೆ, ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಡುಗಳನುನು ಹೆರೀಳುವ ಪರಿಪಾಠವಿತು್ತ. 
ಹರೀಗಾಗಿ ಅರಿವಿಲಲಿದಂತೆ ಜಾನಪದದತ್ತ ವಾಲ್ದ್ದರು. 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 ಮಿರೀಸಲ್ಟಿ್ಟದ್ದರು. ಉತ್ತರ 
ಕನನುಡದ ಬಹುತೆರೀಕ ಎಲಲಿ ಹಳಿಳುಗಳನುನು ತಿರುಗಿ ಸಾಕಷು್ಟ ವೆೈವಿಧ್ಯಪೂಣ್ಷ ಜಾನಪದ 
ಸಾಹತ್ಯವನುನು ಸಂಗ್ಹಸಿದ್ದರು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಪ್ಕಟಣೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಈ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಳ ಗೆೆಯನುನು ಕಂಡು ಪ್ಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ತೆೋಡಕನುನು ತಂದು 
ಒಡುಡುವವರೋ ಇದ್ದರು. ಗಮನಕೆಕಿ ಬಂದರೋ ಅಷಾ್ಟಗಿ ಹಚಿಚಾಕೆೋಳಳುದೆ ತಮ್ಮ ಕೆೈಯಿಂದ ಖಚು್ಷ 
ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಪ್ಕಟಿಸಿದ್ದರು. 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 ಅತ್ಯಮೋಲ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. 
ಎಷು್ಟ ಪ್ಯತಿನುಸಿದರೋ ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಮಾತು-- ಪರಿಷಕಿರಿಸಿ, 
ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಎರಡು-ಮೋರು ಮೋಲಪ್ತಿಗಳು ಇರುತಿ್ತದ್ದವು. 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 ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದವು. ಅನೆರೀಕ ಜಾನಪದ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿದ್ದವರ 
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 ಜೆೋರೀಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. ತಂದೆಯವರೆರೀ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಂಡಂತೆ ೧೫ 
ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಸಂಗ್ಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಲಪಾ ಭಾಗವನುನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ಯತನು ಸಾಗಿದೆ. ಇಷು್ಟ 
ಉಳಿದರೋ ನಮೆ್ಮಲಲಿರ ಪ್ಯತನು ಸಾಥ್ಷಕವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯುತೆ್ತರೀನೆ. ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ (ಪ್ತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಅಪ್ತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ) ಎಲಲಿರಿಗೋ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳು.

ಶ್ರ�ಮತಿ ರ��ಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

9535192074 / 8660421309
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ಡಾ|| ಎಲ್ ಆರ್  ಹ�ಗಡ� 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 

ಮೈಸೋರು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ

೧೨ ತಿಮ್ಮಕಕಿನ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೩ ಕೆಲವು ಲಾವಣಿಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೪ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೫ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೆರಗಿನ ಕಥೆಗಳು  (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

ಬ�ಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ

೧೬ ಹಾಡುಂಟೆರೀ ನನನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ (ತಿ್ಪದಿ ಸಂಕಲನ)

೧೭ ಗುಮಟೆಯ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೮ ಮುಕ್್ ಮತು್ತ ಹೆೋಲೆಯರ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

ಗಾ್ರಮಜಿ�ವನ ಕಾರಾಕಾಲಯ ಕುಮಟಾ

೧೯ ಬಾಳ ದಿರೀಪಾವಳಿ (ಕವನ ಸಂಕಲನ)

ವಿವ��ಕ�ೋ�ದಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲ�, ಗುಡಿಬಂಡ�

೨೦ ಜೆೈನಭಾರತ ಕಥೆಗಳು 
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ಕನನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತು್ತ, ಬ�ಂಗಳೂರು

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, ಬ�ಂಗಳೂರು

೩೧ ಕನಾ್ಷಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು 

೩೨ ಕನಾ್ಷಟಕ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು 

೩೩ ಗೆರೀಣುಗುಡಡುದ ಕುಳಳು (ಮಕಕಿಳ ಕಥೆಗಳು)

೩೪ ಉತ್ತರ ಕನನುಡದ ಗೆೋಂಡರು 

೩೫ ಉತ್ತರ ಕನನುಡದ ಸಿದಿ್ದಯರು (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 ಗ್ರಂಥಮಾಲ� ಹ�ಗ�ಡ�, ಕುಮಟಾ/ಸ್ತದಾದಾಪುರ

೪೪ ಹಕ್ಕಿ ನರಸಣ್ಣ (ಕಥಾ ಸಂಕಲನ)

೪೫ ಸಿದಿ್ದಯರ 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, ಸ್ತಸ್ತಕಾ

೫೭ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಹೆಂಗಸರ ಮದುವೆ ಹಾಡುಗಳು  

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ�ಮಿ, ನವದ�ಹಲ್

೫೮ ಜಾನಪದ ಗಿರಿಜನರ ಕಥೆಗಳು 

ಶ್ರ� ರಾಜು ಶ�ಟ್್ಟ, ಕುಮಟಾ

೫೯ ಆಹಾರ ಉಪಾಹಾರ 

೬೦ ಆರೆೋರೀಗ್ಯವೆರೀ ಭಾಗ್ಯ 

ಜ್ಾನಜ�ೋ್ಯ�ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸ್ತದಾದಾಪುರ (ಉ.ಕ)

೬೧ ಊರೌಷಧಿಗಳ ಚಿಕ್ತೆಸ್ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ

೬೨ ಪಶುವೆೈದ್ಯ ರತಾನುಕರ 
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ಜ್ಾನಸಾಧನ ಗ್ರಂಥಮಾಲ�, ಸ್ತದಾದಾಪುರ (ಉ.ಕ)

೬೩ ಕನನುಡ ಗಾದೆಗಳು 

೬೪ ಹಳಗನನುಡದ ಕವಿಗಳು 

೬೫ When The Indicated Remedy Fails in Homeopathic Practice 
೬೬ ಗರ್್ಷಣಿ, ಬಾಣಂತಿ ಉಪಚಾರ ಸಂಗಾ್ಹಕ್ ಸೌ. ರೆರೀಣುಕಾ ಭಟ್ಟ

೬೭ ಮಧುರ ಗಿರೀತಗಳು ಸಂಗಾ್ಹಕ್ ಸೌ. ರೆರೀಣುಕಾ ಭಟ್ಟ

ಡಾ. ಎಲ್. ಆರ್. ಹ�ಗಡ� ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ, ಸ್ತಸ್ತಕಾ

೬೮ ಡಾ. ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿ ಸೋಚಿ 

೬೯ ಬಿಂಬ ಪ್ತಿಬಿಂಬ  

೭೦ ಗಾದೆ ಕಥೆಗಳು 

೭೧ ಹೆೋನನುಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಕಥೆಗಳು 

೭೨ ಮಾತಿನರಗಿಣಿಯರೀ ನುಡಿದಾವರೀ 

೭೩ ನಾಡ ಮದು್ದ 

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 ಕ�ರೈಸ್ತ ಕಾಲ��ಜು, ಬ�ಂಗಳೂರು

೭೯ ಅವರಿವರು ಹೆರೀಳಿದ ಕಥೆಗಳು 

ರಂಗಕಲ�ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕ��ಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ, ೨೦೦೨

೮೦ ಲೆೋರೀಕಗಿರೀತ ಮಂಜರಿ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆರೀಂದ್  
  ಉಡುಪಿ, ೨೦೦೨

೮೧ ಸಾಂಪ್ದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳು ಸಂಗಾ್ಹಕ್ ಸೌ.ರೆರೀಣುಕಾ ಭಟ್ಟ

ಕನಾಕಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತು್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡ�ಮಿ, ಬ�ಂಗಳೂರು

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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೧. ಗುರುವಿನ ಸಿರಿಪಾದಕೆ ಶರಣೆನಿನುರೆೋ

ಜೆೈ ತನನುನೆನುರೀ ತಂದಾನೆೋರೀ ತಾನೆೋರೀ ತಂದಾನೆೋರೀ ತಂದಾನಲೆೋರೀ

ತಂದಾನೆೋರೀ ತಂದಾನೆೋರೀ ದೆರೀವರ ತಂದೆೋರೀ ನಾನು

ಗುರುವೆರೀ ಗುರುವೆರೀ ಮತೆ್ತ ಗುರುಪಾದ ಯಣು್ಣವರೀ

ಗುರುನ ಸಿರಪಾದಕೆ ಶರಣೆನಿನುರೆೋರೀ   || ೧ || 

ಹಾಲುಂಡ ಹಾ್ಯಲುಂಡ ಬೆರೀಡುಂದು ದೆರೀವಳಿಳುಗನೆೋರೀ

ದೆರೀವರ ವಳ ಳೆುರೀದು ನಮ್ಮ ಸಿದುರಾಮಾ

ದೆರೀವರ ವಳ ಳೆುರೀದು ನಮ್ಮ ಸಿದುರಾಮಾ ವಡೆಯನ ಪೂಜೆರೀಲೆೋರೀ

ಪೂಜೆರೀಲೆರೀ ವಳಿಳುರೀದ ನಮ್ಮ ಗಣಪಾನೆೋರೀ   || ೨ || 

ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಕುದರಿಗೆ ಹಸರವ ಹಲಾ್ಯನೆೋರೀ

ಸಿದುರಾಮ ವಡಿಯರ ಬಡಿಪಾದ 

ಏ ಕುಳಾಳು ಅಂದರೆ ಭೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರವ ಇಂದರೆ ಗಿಡವೂಲಲಿ   || ೩ || 

ನಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಗರುಡ ಪಕ್ಷ ನಿರೀ ಕೆರೀಳ  ೆಗರುಡ

ಮೋರೆಂಬ ಮೊಟೆ್ಟವನು ಹಾಕಬರುರೆೋ

ಏ ಈಸ್ವರ ವೆರೀನು ಮಾಡ್ಯ ಈಸ್ವರ ಲೆರೀನು ಮಾಡಾ್ಯ?   || ೪ || 

ವಂದು ಮೊಟೆ್ಟ ತೆಗದಿ ವಡೋದಾನ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಭೋಮಿ ಮಂಡಲವನುನು ಪಡುದಾನ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಏ ಈಸ್ವರ ಲೆರೀನು ಮಾಡ್ಯ ಈಸ್ವರ ಲೆರೀನು ಮಾಡಾ್ಯ   || ೫ || 

ಸುತೆ್ತರೀಳು ಸಮುದಿರ ಪಡುದಾನ ಈಸ್ವರ ದೆರೀವ

ಮಾರನ ಮೆರೀಟವನ ಪಡುದಾನ ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಈಸ್ವರ ದೆರೀವಾ

ಈಸೋರ ದೆರೀವೆರೀನು ಮಾಡ್ಯ ಈಸೋರ ದೆರೀವೆರೀನು ಮಾಡ್ಯ   || ೬ || 

ಬಸವೆರೀಸರಗಾದರೆ ಪಡುದಾನು ಕೆೋರೀಲೆ

ನಿನಗಿನುನು ದೆೋಡಡುವನು ಯಾರೋ ಯಲಾಲಿದೆ ನಿರೀನು

ನಿರೀನೆರೀ ಸಿವನಾ ದೆೋಡಡುವ ಕೆೋರೀಲು   || ೭ || 

ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರ� ಬುದಾ್ಯ ಗುಣನಾಯ್ಕ, ಅರಗಾ ತಾ: ಕಾರವಾರ
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೨. ವಂದು ನವಿಲ್ಂದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಶವ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಗಂಗಿಗೆ ಶವ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಗೌರಿಗೆರೀ

ಶವ ಕೆೋರೀಲೆೋರೀ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬಸವಗೆಯಾ್ಯ ಕೆೋರೀಲೆರೀ   || ೧ || 

ವಂದು ಮುದಿನಾ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೀತು ಸುಮಗಳು

ವಂದು ಮೊಕ್ನಾ ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟ ಕೆೋರೀಲೆರೀ   || ೨ || 

ಶವ ಕೆೋರೀಲೆರೀನನು ಗಂಗಿಗೆರೀ ಶವ ಕೆೋರೀಲೆರೀನನು ಗವರಿಗೆ

ವಳ ಳೆು ಬೆನನುಂತ ನೆೋರೀಗೆ ವಂದು ನವಲ್ಂದ ಕೆೋರೀಲೆರೀ   || ೩ || 

ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರ� ಬುದಾ್ಯ ಗುಣ ನಾಯ್ಕ, ಅರಗಾ ತಾ: ಕಾರವಾರ

v

೩. ವಲೆೋಲೆಲಿ ಕೆರೀದಿಗೆ

ವಲೆೋಲಿಲೆಲಿ ಕೆರೀದಿಗೆರೀ ವಲೆಲಿ ಮೆರೀನೆ ಮೋಡಿತು

ಯಲ್ಲಿ ನೆೋರೀಡಿದೆ್ರೀ ಪರಿಮಾಲಾ | ಮಾಲೆ ಕೆರೀದಿ ಹೋವಾ

ನೆೋರೀಡಿ ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ತುರವಿರೀಗೆ

ವಲೆೋಲಿಲೆಲಿ ಮಲುಲಿಗಿರೀ ವಲೆಲಿ ಮೆರೀಳ  ೆಮೋಡಿತು

ಯಲ್ಲಿ ನೆೋರೀಡಿದೆ್ರೀ ಪರಿಮಾಲಾ

ಪರಿಮಾಲ ಮಲ್ಲಿ ಹೋವಾ

ವಡಿ ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ತುರವಿರೀಗೆ || 

ಹೆರೀಳಿದವರು: ಹುಲ್ರಾ ಗೌಡ, ಕೋಡೆಲಿ ತಾ || ಕುಮಟಾ (೦೨.೧೧.೧೯೭೭)

v
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೪. ನಮೊರೀ ನಮೊರೀ

ವಿಷು್ಣ ಭಕ್ತರಿಗೆಲಲಿ ಸಲಹಬೆರೀಕೆನುನುತಾ

ಮುದೆ್ರೀಯ ಮಾಡಿರೀದಾ ಮಾತ್ಮರಾ || ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಕಲ್ಯುಗದಲ್ಲಿರೀ ಕಾಸೆರೀಯ ಧರಿಸಿದ 

ರಾಮನೆಂಬಾ ದೋತಗೆ ಸರುಣಂಬೆರೀ  || ೧ || 

ಕಾಮನನು ಚರಿತ್ವ ಚಂದಾಗಿ ವಬಲ್ಸಿರೀ

ಸಂತೆೋರೀಸ ಹೆೋಂದುವಾ | ಸವ್ಷದಾ | ಸವ್ಷದಾ

ಯತಿರುಕಕಿ ಸಮನವ ಮಾಡುವಗೆೋರೀಸಕಿರ

ಪ್ದು್ಯಮನುನವತಾರ ಮಾಡಿದಾ | ಕಾಮ  || ೨ || 

ಜಾನಿರೀನಿರೀ ಜಾನಿರೀಸಿ ವಾರಂಬ ದಿನದಲ್ಲಿರೀ

ತಾಳ ಗೆೋಮ್ಮಟಿಗಾ ಕುಣಿಸಾಡು ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಗಜಮೋಕನಾ ನಿನನು ಪಾದಾವ ಬಜಸುವೆ

ತಿ್ಜಗವಂದಿತನಾ ಕೆೋಡು ಮತಿಯಾ  || ೩ || 

ಉತು್ತಮ ಹೆಗಡೆಯ ಸಿ್ತರವಾಗಿ ನೆಲಸಿದ

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿಕಾಂಬಾ ನಮೊರೀ ನಮೊರೀ  || ೪ || 

v

೫. ಪರಮೆರೀಶ್ವರಗೆ ವಲವಾದೆೋರೀ (ಕೆೋರೀಲಾಟ)

ಶವನೆರೀ ನೆನೆಯರೀ ಶವನೆರೀ ನೆನೆಯರೀ

ಈ ಊರಾ ರಾಮದೆರೀವರ ನೆನೆಯರೀ

ಈ ಊರ ಹತ ಕಾಯರೀರ ನೆನೆಯರೀ

ಕಾಲ್ಗೆ ಕ್ರುಗೆಜೆಜೆ ಕಟಿ್ಟ ಹೋವಿನಂತಾ ತೆರೀರಕಟಿ್ಟ

ತೆರೀರೆೋರೀ ತೆರೀರೆೋರೀ ಹೋವಿನ ತೆರೀರೆೋರೀ  || ೧ || 
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ಬಾಗಿಲಲೆ ಬಲ್ಯಾರಿ ದಂಡು

ಮೆರೀನೆ ಗುರಗುಂಜರೀ ಶೆಂಡೋ

ನಾರಿರೀ ಬಂದಾನೆರೀ ನಲಾಲಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆರೀ

ತಾನ ನಾನಾ ತಂದಾನೆೋರೀ ತಾನಿರೀನೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೨ || 

ಕಾಲ್ಗೆ ಕ್ರುಗೆಜೆಜೆ ಕಟಿ್ಟರೀ ಹೋವಿನಂತಾ ತೆರೀರಕಟಿ್ಟ

ಜನಾಮೆನು ಶಾ್ವಮಿ ಭೋಮಿಗೆೋ್ವಂದ ನೆನೆಯರೀ

ಶವನೆರೀ ನಿನಗಾ್ಯತರ ಗಂದನೆೋರೀ  || ೩ || 

ಊರ ಶುತೆ್ತರೀಲ್ ಮುತೆ್ತರೀಯರೀ

ಪರುವತ ದೆೋಡಾಡು ಗುಡೆಡು ಹೆೋರೀ

ಗುಡೆಡು ವಂದು ತಲ್ಯಾ ಮಾ್ಯಲ್ನೆನುರೀ

ನಾಕ ಮೋಲೆ ಕಾಕಾದಾ ಕೆರೆಯರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

ಕೆರವಲಗೆ ನಿರೀರಿನಾ ಮಘನಾನೆೋರೀ

ಆವಾ ನಿರೀರಿನೆೋರೀಳಗೆ ಯಾತರ ಮುಗುಲಂದೆೋರೀ

ನೆಲ್ಲಿರೀದೆೋಂದು ತಾಂಬಾರ ಹುಟಿ್ಟರೀಲೆರೀ  || ೫ || 

ಅವಾ ಹೋಗಿಗೆೋಂದ್ ಯಾತರ ಕದುರಾದೆೋರೀ

ತಾಂಬಕೆೋಲ್ಲಿದು ನೆಲ್ಲಿಯು ಹುಟೆ್ಟರೀಗೆ

ಯಾವದೆೋಂದು ತಾಂಬಾರ ಹುಟಿ್ಟರೀಲೆರೀ

ಅವಾ ಹುಟಿ್ಟಗೆ ಯಂತಾ ಯಶುಲಾದೆೋರೀ  || ೬ || 

ಯಂಟೋ ದಿಕೆಕಿರೀ ಯಂಟೆರೀಲೆಯರೀ

ನೆಡುಗೆೋಂದು ಶನಾನುದಾ ಕದುರಾಗೆೋರೀ

ಅವಾ ಕದು್ ಯರಿರೀಸಿ ವಲುಪಾ್ಯದೆೋರೀ

ಪರಮತ ಪರಮೆರೀಸ್ಗೆ ವಲುವಾದೆೋರೀ  || ೭ || 

ಹೆರೀಳಿದವರು : ಕುಪುಪು ಮಾರು ಗೌಡ, ಕೋಜಳಿಳು

v
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೬. ತಂದಾನ ತೆೈದಾನೆೋರೀ

ತಾನನಂದ್ ನಾನೆೋರೀ ತಾನತಂದ್ ನಾನೆೋರೀ

ತಂದಾನ ತೆೈದಾನೆೋರೀ ತಾನಾನಾ  || ೧ || 

ಶಾ್ವಮಿ ಇಂದ್ ಮೆರೀನೆೋರೀ ಭೋಮಿಯ ನೆನೆದಾನೆೋರೀ

ಶಾ್ವಮಿ ಶಂಕರನಾ ನೆನೆವೆರೀನೆೋರೀ  || ೨ || 

ಶಾ್ವಮಿ ಶಂಕರನಾ ನೆನವ ಗುಂಬಳತಾಯರೀ ಭೋಮಿ

ಬಲಲಿವರೆರೀ ಹಾಡಾ ತೆೋಡಗಿರುವಾ  || ೩ || 

ಬಲಲಿವ್ ಹೆರೀಳಿದ ಹಾಡೋ ಬಣ್ಣನೆ ವರಮುಂದಾ

ಯಣೆ್ಣರೀಶರೀ ಕೆರೀಳಿ ಜನರೆಲಾಲಿ

ಯಣೆ್ಣರೀಶರೀ ಕೆರೀಳಿ ಜನ್ರೆಪೊಗೆಡು ಹೋಡಿರೀ  || ೪ || 

ಜನ್ ಕಟಿ್ಟರೋ ಯರ್ ಡು ಯತಾ್ತ 

ಯರಡ ಯತಿ್ತನ ಮೆರೀಲೆರೀ ಹೆರೀರಿ ಬರುತದೆರೀ ಬೆಲ್ಯಲೆರೀ  || ೫ || 

ಹೆರೀರಿ ಬರುತದೆರೀ ಬೆಲ್ಯಲ್ ಗೆೋರೀಕನ ಶೋಲೆರೆರೀ

ದುಡಿಡುಗೆ ವಂದು ವಿರೀಲೆ ಮೆಲುವಾರೆರೀ? ಮೆಲೋ್ದಕ್ ಗೆೋರೀಕನ ಶೋಲೆರೀರೋ

ತಾಶಗೆೋ್ವಂದು ಪತಾ್ ಬರೆವರೀರೋ... ಬರೆವರೀರೆೋ  || ೬ || 

ಗಾಲಲ್ರೀ ಮೊಲೆ್ಯರೀ ಬೆಲೆವರೀಲೆರೀ... ಬೆಲವರೆ ಗೆೋಕನ್ ಶೋಲೆರೋ

ತೆೋರೀಲೆರೀ ಗಾಲ್ರೀ ಬಿರೀಶೋವರೀರೆರೀ  || ೭ || 

ಹೆರೀಳಿದವರು: ಕುಪಪು ಮಾರುಗೌಡ, ಕೋಜಳಿಳು, ೫೫ ವಷ್ಷ, ೧/೩/೭೭.

v
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೭. ಯರೀ ಬಸವಾ ಬಸವನಂದಿರೆರೀ

ಯರೀ ಬಸವಾ ಬಸವನಂದಿರೆರೀ ಬಸವನ

ಪಾದಕೆ ಸರಣನಿನುರೆರೀ

ಮೆರೀಲೆ ಮುತಿ್ತನ ಸರಿ (ರ) ಯರೀ (ವರೀ) ಅದು ನಮ್ಮ

ಕಡಲೆರೀ ಪಾಂಡ್ಯದ ಬಸುವಾ  || ೧ || 

ಯರೀ ಕರಿಯ ಕೆೋರೀಲು ಕದ್ದವನೆರೀ ಜಾಣಾ

ಸುಗಿಗೆಯ ಕೆೋರೀಲ್ ಶವ ಭಕ್ತರಾಡೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಹೋವಿನಾ ಕೆೋರೀಲು ಹುಡಗರಾಡಾ್ವ ಕೆೋರೀಲು

ರನನುದೋ ಕೆೋರೀಲು ಶಣ್ಣ ಮಕಕಿಳಾಡು ಕೆೋರೀಲೋ  || ೨ || 

ಅತೆ್ತ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆರೀ ಮುತಿ್ತರೀನ ಬಾಚಿಂಗ

ಮುತು್ತ ವಂದು ಲಾಡೋ ಬಿಣಾ ಬಿಣಾ

ಬಾಗಲಿಲ್ಲಿದಾ್ದ ಮುದಿಕಿರೀ ಯರೀನ ನೆೋರೀಡೆ್ತರೀ

ಯರೀನಲೆೋಲಿ ಮೊಮ್ಮಗೆನು ಕೆೋರೀಲ್ ನೆೋರೀಡೆ್ತರೀ  || ೩ || 

ಏ ಮೋಗಾಳಿ ಬಿನ ಬಿನ ಶೆೋರೀಬಾಲೆರೀ ತನ 

ತನ ಸೆೋರೀಬಿಗಾಲೆರೀ ರಣದೆೋಳು ಬಿಣಾ ಬಿಣಾ  || ೪ || 

ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲಾಟಾ ಮೆರೀಲೆರೀ ತೆಂಗಿನ ತೆೋರೀಟಾ

ನಾರಿರೀ ನಿನಾನುಟಾ ಪಡುಪಾಟಾ  || ೫ || 

ಹಣಿ ಬಡಿಗೆ ಕಾಯ್ ಬಡಿಗೆ ವಂದೋ ಬಿಡಬೆರೀಡಿರೀ

ದೆರೀವ ವಡಾ್ಯ ದೆರೀವ್ ವಡತಿರೀ ನಮೆನುರೀ ನೆೋರೀಡತೋ್  || ೬ ||

v
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೮. ಹರವಣ ಗುರುವಣ ಬಲಗೆೋಂಬೆ
(ಶುಗಿಗೆ ಕಟೆ್ಟರೀಲ್ ಸುಗಿಗೆ ಯರೀಳಿಸುವಾಗ, ಮುಗಿಸುವಾಗ ಹೆರೀಳೂೆ ಪದ)

ಹರವಣ ಗುರುವಣ ಬಲಗೆೋಂಬೆ

ಗುರವಣ ಗುರಪಾದಕೆ ಸರಣು  || ೧ || 

ನನಮುನಗಮು ಮಾನೆೋರೀಗೆಲಾಲಿ

ನಂದಾಸೆರೀತಿ ಪುಣಿ್ಣದಿಂದ  || ೨ || 

ಹುಟ್ಟಪಾಪ ಪರಿಹಾರಂದ

ಸಲವನ ದೆರೀವನೆ ಸಿಲವನಗೆೋಂಬ  || ೩ || 

ಸಾರಂದೆರೀವು್ ಕಾರನದಿಂದ

ಬಂದಾನಾಯೈನ ಕಾರನದಿಂದ  || ೪ || 

ಚೆನ ಮೆನ ನನ ಮೆರೀನ್ ಉಂಡೆಲಿ ಕೆೋರೀಳು

ಶವೂರ ಮಗಬೆರೀನ್ ಕೆೋಳಬೆೈನಂದಾ  || ೫ || 

ನಂದಾಸಿರೀತಿ ಪುಣಾನುದಿಂದಾ

ಹುಟ್ದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರೆಂದ  || ೬ || 

ಕೆೋರೀಳೂೆಂದೆರಡು ಕಡದಿರೀ ತಂದಿರೀ

ಹಾಸರಬಿರೀಸರ ಕೆಲೆಗೆ ಕೆೋರೀಲುಲ್ ಹೆೋಯಾ್ದರೆ  || ೭ || 

ಪಾಂಡವ್ ಮಕಲು ಕುಂಚವಲೆೈ

ನಾರಂದೆರೀವ್ ಕಾರಣದಿಂದಾ  || ೮ || 

ಬಂದಾನಾಯಕಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾ

ಚೆನ ಮನ ನನ ಮೆರೀನ್ ಉಂಡೆಲಿ ಕೆೋರೀಳು  || ೯ || 

ದೆರೀವದೆರೀವರೋ ಹರಗಿರ ಕೆೋರೀಳು

ನಂದಾಸಿರೀತೆ ಪುಣ್ಯದಿಂದಾ  || ೧೦ || 
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ಹುಟಾ್ದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಂದಾ 

ಶರೀತಾರಾಮನ ಪುಣಾ್ಯದಿಂದಾ  || ೧೧ || 

ಹಾಸರಬಿರೀಸರ ಗಿರಿಯಲ್ ಕಟಿ್ಟ

ಹುಟ್ದಲ್ ಮೆಟ್ದಲ್ ಸಪ್ಷನ ಬಾನ  || ೧೨ || 

ಯತ್ತರ ಸತ್ತರ ಕಾಕ್ರೀ ನಿನಾನು

ಕಾಕ್ರೀ ನಂದಾ ನಾಡನಂದಾ  || ೧೩ || 

ಬಾಡದ ಕಾಕೆರೀ ಕಣಿಮನ ಕಪುಪಾ

ಹನಮಂತ ಹನ್ಮದ ರಕಾಸ್ನಂದ  || ೧೪ || 

ಹೆೋಣಾ್ಣರ ಹನಮನ ತೆರೀಮಾನಂದಾ

ವಂದಂಬ ಗೆರಿಯ ಬರದೆರೀ ನಂದಾ  || ೧೫ || 

ಗೆರಿಯ ದಾಟಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡಂದಾ

ಯರಡಂಬ ಸೆರಿಯ ಬರದೆರೀನಂದಾ  || ೧೬ || 

ಮೋರಂಬ ಗೆರಿಯ ಬರದೆರೀನಂದಾ

ಗೆರಿಯ ದಾಟಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡಂದಾ  || ೧೭ || 

ಯರಡಂಬ ಸೆರಿಯ ಬರದೆರೀನಂದಾ

ಮೋರೆಂಬ ಗೆರಿಯ ಬರದೆರೀನಂದಾ  || ೧೮ || 

ಗೆರಿಯ ದಾಟಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡಾಂದಾ

ಬೆರೀವರೀನಾಗಿ ಬಿದೆೋ್ ಬಾವಾ  || ೧೯ || 

ಬಿಲ್ಮನ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಹೆೋಡೆದಾ ನೆೋರೀಡು

ಮಿಗನ ಬನಕೆರೀ ಹೆೋರೀದೆೋರೀ ನೆೋರೀಡೋ  || ೨೦ || 

ವಂದೆಂಬ ಬಾನ್ದಲ್ ಹೆೋಡದೆೋನುರೀ ನೆೋರೀಡು

ಆ ಬಾನವಿಲಾ ಆಕಾಸೆಕಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ || ೨೧ || 

ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಬಾನಾ ಹೆೋಡಾ್ದ ನೆೋರೀಡೋ

ಲಾ ಬಾನಾ ಪಾತಾಲೆಕಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ  || ೨೨ || 

ಮತ್ತಂದ ಬಾನಾ ಹೆೋರೀಡಾ್ದ ನೆೋರೀಡು

ಕೆೋರೀಡನು ಮಗ್ಷಗಲು ಬಿದೆೋ್ದರೀ ನೆೋರೀಡು 
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ಪಕಕಿರ ಪಕಕಿರ ಆಮಟ್ಟಗಾರಗೆ

ಪಕಕಿರ ಪಕಕಿರ ಹರದೋ ಬಾಣಾ  || ೨೪ || 

ಕಲೋಲಿ ಹಾಂದಿಗಳು ಹಯದೆೋರೀ ನೆೋರೀಡು

ಹೆೋಣಾ್ಣರ ಹನ್ಮಂತ ತೆರೀಮಾನಂದಾ  || ೨೫ || 

ಕಲಲಿದ ಕೆೈಕರ ಬಲವೆನಂದಾ

ಕಲಲಿರ ಗುತಾ್ತ ಬಲೆಲಿರೀನಂದಾ  || ೨೬ || 

ಊಸಡುಂಗಲಿ ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಟ್ಟ

ದಬೆ್ಷವಳ ಮಂತ್ನೆ ಕಂಡಿರೀ 

ಒಡಲಿಕೆಕಿರೀ ಪಡಲಿಕೆಕಿರೀನಂದಾ  || ೨೭ || 

ಶರೀತೆರೀರಾಮರ ಪಾಳಗದಿಂದಾ 

ಶರೀತೆರೀ ಕಟಕಿಂಡ ಕಡಿಬೆರೀಕಂದ  || ೨೮ || 

ಹೆರೀಲ ಸಂಗ್ ಮಾಡಬೆರೀಕಂದಾ 

ಕೆೋರೀಜ ಬುತಿ್ತರೀ ಕಟೆ್ಟನಂದಾ  || ೨೯ || 

ಕೆೈಲ ಕತಿ್ತ ತಾರೆರೀನಂದಾ 

ಶರೀತೆ ಕಟಕಿಂದ ಕಡೆ್ದರೀನಂದಾ  || ೩೦ || 

ಶರೀತೆರೀ ತಕಕಿಂಡ ಇಲೆಲಿರೀ ಬಂದಾ 

ಹೆೋರೀ ರಾಮಣಾ್ಣ ರಾಯರ ಪಾದಕ ಬಿದ್ದಣ್ಣ  || ೩೧ || 

ಹೆರೀಳಿದವರು: ನಾಗಪಪು ಶವಪಪು ಗೌಡ, ತಲಗೆೋಡು

v



ಕ�ೋ�ಲಾಟದ ಪದಗಳು/ ಪುಟ   28  

೯. ದೆರೀವತೆಗಳ ಕೆೋರೀಲಾಟ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನನುದು ಕೆೋರೀಲು

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ಕಯ್ಯಲೆೋರೆಗೆ ಕಂಚಿನ ಕೆೋರೀಲು

ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬೆಳಿಳು ಕೆೋರೀಲು  || ೨ || 

ಶತ ಕಟ್ಟ ಶರಿರಾಮರಿಗೆ ಚಿನನುದ ಕೆೋರೀಲು

ಶನನುದ ಕೆೋರೀಲ ತಡದೆರೀಕಂಡೆರೀ  || ೩ || 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಸತಾಪವಾನೆೋರೀ ಗೆೈದಾರೆೋರೀ

ಶರಿದೆರೀವ ತಗೆೋರೀಳ ರೆೀ ನೆಡೆದಾರೆೋರೀ  || ೪ || 

ಬಾಳೆಯಂಬ ಬಯಳಲ್ರೀಗೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಬಾಳೆಯಂಬ ಬಯಲ್ಗೆ ನೆಡೆದರಲೆೋಲಿರೀ ಶರಿದೆರೀವತೆಗೆೋಳುಳು  || ೫ || 

ತಳದಿಂದ ರಾಯರ ತಾಳೂೆವಾ ತಳದರಲೆೋಲಿರೀ

ದುರದಿಂದ ರಾಯರ ಮದಲ್ಗೆರೀ ನಿಲುವರೆರೀಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೬ || 

ದುರದಿಂದ ರಾಯರ ಮದಲ್ಗೆರೀ ನಿಂತರೆರೀಲೆೋರೀ ಶರಿದೆರೀವತೆಗೆೋರೀಳು

ಆರಜಣ ರಾಯರ ಹಾದಿಗೆೋರೀ ನಿಲುವಾರ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೭ || 

ಅರಜಣ ರಾಯರ ಹಾದಿಗೆೋರೀ ನಿಂತರೆರೀಲೆೋರೀ ಶರಿದೆರೀವತೆಗೆೋರೀಳು

ಯಾವಂದೆರೀ ಹಾಡ ತೆೋಡಗಿದನೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೮ || 

ಯಾವಂದೆರೀ ಹಾಡ ತೆೋಡಗಿದ ಅಂಜೋಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಶರಣೆಂಬ ಹಾಡ ತೆೋಡಗಿದನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೯ || 

ಶರಣೆಂಬ ಹಾಡ ತೆೋಡಗಿದನು ಅಂಜೋಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಹಾಡ ಹೆರೀಳಿ ಹಾಡೆರೀಳಿ ಕೆೋರೀಲ ಮುರವನೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೦ || 

ಹಾಡ ಹೆರೀಳಿ ಕೆೋರೀಲ ಮರವಟ್ಟ ಹೆೋತಿ್ತನ ವಳಗೆ
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ಬೋಮಂಡಳ ಹೆೋರೀಡಿಯರೀ ಯದಿ್ದ ಹರವರೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೧ || 

ಬೋಮಂಡಳ ಹೆೋಡಿಯರೀ ಯದಿ್ದ ಹೆೋತಿ್ತನ ವಳಗೆ

(ದೆರೀವತೆಗಳ ಒಡತಿ)

ಬೋಮಿಯಳಗಿನ ಸರಸತಿಯರೀ ಎರುವಳಲೆೋಲಿರೀ ಕೆೋರೀಲೆ  || ೧೨ || 

ದೆರೀವತೆಯಳಗೆ ಒಡತಿಯಾಗೆ ಕೆೋರೀಲೆ

ಹೆೋನಿನುನ ತಳೂೆಗಿರೀ ತರವಾಳ  ೆಸಿರಿಯಳ ದೆರೀಮಮ್ಮ  || ೧೩ || 

ದೆರೀವತೆಗೆೋಳಿಗೆ ಕೆೋಡವರೀರೆ ತೆೈದಳಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆ

“ಕೆರೀಳಿರೆೋರೀ ಕೆರೀಳಿರೆೋರೀ ದೆರೀವತೆಗೆೋರೀಳ ರೆೀ, ನಿರೀವೆರೀ ಕೆರೀಳಿರೀ  || ೧೪ || 

ಈ ಆಟ ನಿಮಗೆಂದು ತರವಲಲಿವರೀ’’ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಆ ಆಟ ನಿಮಗೆ ತರವಲಲಿ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ  || ೧೫ || 

ಈ ಆಟ ನಿಮಗೆ ತರವಲಲಿವರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಈ ಆಟ ನಿಮಗೆ ಬೆರೀಡಂದಳ ಶರಿಯಾಳಮ್ಮ  || ೧೬ || 

ನೆಡದಳೂೆರೀ ಪಾತಾಳಲೆೋರೀಕಕೆ ಕೆೋರೀಲೆ

ಸಿರಿಯಳ ದೆರೀವಮ್ಮ ಪಾತಾಳಲೆೋರೀಕಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆ  || ೧೭ || 

ಮತೆೋ್ತಂದಲಾಟ ಆಡವಾರೆೋರೀ ದೆರೀವತೆಗೆೋರೀಳ ರೆೀ

ಯಾವಂದು ಲಾಟಾವ ಆಡುವಾರೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ 

ತಾತೆೈಯಂಬುಲಾಟಾವಾ ಆಡವಾರೆೋರೀ ಶರಿದೆರೀವತೆಗೆೋರೀಳ ರೆೀ  || ೧೮ || 

ಹಾಡ್ಹಳ ರೆೀ ಕೆೋರೀಲನು ಮರುವಾರ ಕೆೋರೀಲೆರೀ 

ಹಾಡಳ ರೆೀ ಕೆೋರೀಲನು ಮರುವಟ್ಟ ಹೆೋತಿ್ತನವಳಗೆ  || ೧೯ || 

ವಜಜೆರದ ಹನುಮ ವದಗಿದನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ 

ಜಜಜೆರದ ಹನುಮ ಒದಗಿದನು ವದನೆ ವದನೆ ಕೆೋರೀಲ ಹೆೋರೀಡೆವಾನೆ  || ೨೦ || 

ಕಂಚಿನ ಕೆೋರೀಲು ಶಣಗುಟ್ಟವು ಕೆೋರೀಲೆರೀ 

ಕಂಚಿನ ಕೆೋರೀಲು ಶಣಗುಟು್ಟ ಬೆಳಿಳುಕೆೋರೀಲು ಬೆಗಳೂೆಡದೆೋರೀ  || ೨೧ || 

ಚಿನನುದ ಕೆೋರೀಲು ಶಗುರೆೋಡೆದು ಕೆೋರೀಲೆ 

ಚಿನನುದ ಕೆೋರೀಲು ಶಗರೆದಿ್ದ ಅರಬರಕೆರೀ ಹರದು  || ೨೨ || 

ಹೆೋರೀಗರಗೆೈಲೆಲಿ ಕಡಲೆರೀಳು ಶಮುದುರಕೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ
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ಹೆೋರೀಗರಗೆೈಲೆಲಿ ಕಡಲೆರೀಳು ಶಮುದುರಕೆಕಿ ಶನನುದ ಕೆೋರೀಲು  || ೨೩ || 

ಹುಟೆ್ಟ ಬಂದವಲೆೋರೀ ಬಂಕ್ರೀಯ ಮಣಿ್ಣನ ಗೋಡೆಮನೆ ಕೆೋರೀಲೆ

ಹುಟೆ್ಟ ಬಂದವರೆೋರೀ ಬಂಕ್ರೀಯ ಮಣಿ್ಣನ ಗುಡೆತಲೆ ಮೆೈನ ಕೆೋರೀಲೆ  || ೨೪ || 

ತಾಯಿಲಲಿದ ಮಗನೆರೀ ತಂದೆಯು ಇಲಲಿದ ಮಗನು

ಯಾರು ಇಲಲಿದ ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನು ಕೆೋರೀಲೆ  || ೨೫ || 

ಮಿರೀರಾಶರೀ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವಳೂವನು ಕೆೋರೀಲೆ

ಮಿರೀರಾಶರೀ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವಳುವನು ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನೆರೀ  || ೨೬ || 

ಹೆೋತ್ತರ ಹೆೋರೆಯ ಮುನನು ವಳೂವನು ಕೆೋರೀಲೆ

ಗಂಜವಂದು ಊಟವಾ ಉಣು್ಣವಾನು ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನೆರೀ  || ೨೭ || 

ಗೆೋರೀವಿನ ಹಟಿ್ಟಗೆ ನಡೆದಾನ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ನೋರೆೋಂದು ಗೆೋರೀವಾ ವಿಡಿವಾನು ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನೆರೀ  || ೨೮ || 

ಹೆದು್ದಂಚಿ ಕೆೋರಳಾನೋ ಹಡುವಾನ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಹಕ್ಷವಂದು ಕಂಬಳಿ ಗಪೆಪಾ ಹಡಿದಾನ ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನೆರೀ  || ೨೯ || 

ಗೆೋರೀವಿನ ಬೆನಿನುಗೆ ನಡದಾನ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ನಡದಾ ಕಡಲೆರೀಳ ಬಾ್ಯಣಕೆ ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನೆರೀ  || ೩೦ || 

ಹೆದು್ದಂಬೆ ಕೆೋರುಳ ನುಡುವಾನು ಕೆೋರೀಲೆ

ತಾವಂದು ಕಲಲಿಮೆರೀನೆ ಕುಳಸಾನು ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನೆ  || ೩೧ || 

ಗೆೋರೀವೆಲಾಲಿ ಹರಗಾಡಿರೀ ಮೆರೀವೂತ ಐದವಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಅತ್ತ ಇತ್ತಲೆರೀ ನೆೋರೀಡುತೆೈದನಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ 

ಅತ್ತ ಇತ್ತಲೆರೀ ನೆೋರೀಡುತೆೈದನು ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನೆರೀ  || ೩೨ || 

ಬಂಕ್ರೀ ಮಣಿನ ಗುಹೆಯಾನೆರೀ ನೆೋರೀಡುವಾನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ 

ಶನನುದ ಸೋರಿ ದೆರೀವರೆರೀ ಉರಿವಾಂಗೆರೀ ಉರಿದಾವರೀ ಆವಾಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲು  || ೩೩ || 

ಬೆಳುದೆರೀವರೆ ಬೆಳಗಿರೀ ದಂಗೆರೀ ಬೆಳು ಶವನೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ 

ದುರಡಪುತ್ ನಾಗೆರೀ ಹಾಲುಂಡ ಕೆೋರೀಲು ನೆರದಿವಲೆೋರೀ ಆವಾಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆ  || ೩೪ || 

ವಂದ ಹುಟೆಗೆ ಯರಡಾಗೆರೀ ನಿರೀಲತವಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ 

ಅಸ್ತದಿಂದೆರೀ ಹುಟಿ್ಟದೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲ ಪುಸ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳದೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲು  || ೩೫ || 
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ರಾಮ ಲಕ್ಷಷ್ಮಣರಾಗೆರೀ ನಿರೀಲತವಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ 

ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನ ಕಾಣಿಗೆರೀ ದೆೋರಕ್ರೀವಲೆೋರೀ ಆವಾಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲು  || ೩೬ || 

ಕರಗಾಗಿರೀ ದನಗೆೋರೀಳ ಹೆೋಡಕಂಡು ಬರುವನಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ 

ಗೆೋರೀವ ಕಟೆ್ದ ಗೆೋರೀವಿರೀಗೆ ಹುಲಲಿ ದರಸಿದನೆೋರೀ ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನೆರೀ  || ೩೭ || 

ಎಡೆಯನು ರಾಮುನಾಗೆರೀ ನಡೆದನಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆ 

(ದನಿಗೆೋರೀಗಿ ಬಂದ ಮೆರೀಲೆ)

ಕೆೈಕಾಲ ಶರಿಮೊಕವನು ತೆೋಳದಾನ ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನೆರೀ  || ೩೮ || 

ವಹಯರಿದ್ದಲ್ ಆವಾನು ನಡೆದನಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆರೀಳಲೆೋರೀ ಕೆರೀಳಲೆೋರೀ ವಡೆಯನೆೋರೀರೆರೀ ನಿರೀಮೆರೀಲೆ ಕೆರೀಳಿರೀ  || ೩೯ || 

ಇಂದ ಯರಡಾ ಕೆೋರೀಲಾ ಕಂಡೆರೀ ಬಂದನೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆರೀಳಲೆೋರೀ ಕೆರೀಳಲೆೋರೀ ಆಕಾಲ್ರೀ ಮಗನೆರೀ ನಿರೀನೆರೀ ಕೆರೀಳು  || ೪೦ || 

ಇಂತಾ ಸುಳಳು ಯಾಕೆರೀ ಕಲತೆರೀಯರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆರೀಳಲೆೋರೀ ಕೆರೀಳಲೆೋರೀ ವಡೆಯನೆೋರೀರೆರೀ ನಿರೀವ ಕೆರೀಳ ರೆೀಳಿ  || ೪೧ || 

ನಿಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕೆೋರುಳಾನೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ನಿಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕೆೋರುಳಾನೆರೀ ಸಾ್ವಮೊ್ಯರೀರೆರೀ ಕೆರೀಳಿರೀ  || ೪೨ || 

ನಿನನಾನುಣಿ ನಿನನು ಕೆೋರಳಾಣಿ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಸಾ್ವಮೊ್ಯರೀರೆರೀ ಕೆರೀಳಿ  || ೪೩ || 

v
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೧೦. ಸುಗಿಗೆ ಪದ - ಜಾಗಡಿ ಪದ

ಅತಾಳ ಪಾತಾಳ ಸಾತಾಳ ರಸತಾಳ

ಭೋತಾಳದೆೋಳಗೆೋಂದು ಶಶ ಹುಟಿ್ಟ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ಭೋತಾಳದೆೋಳಗೆೋಂದು ಶಶ ಹುಟಿ್ಟ

ಪಾತಾಳಕೆ ಬೆರೀರೋ ಜಗಿದಾವೂ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಪಾತಾಳಕೆ ಬೆರೀರೋ ಜಗಿದಾವಾ ಶಶಯಲ್ಲಿ 

ಆಕಾಶಕೆ ಸೆೈವಾಗಿ ನೆಗುದಾವೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩ || 

ಆಕಾಶಕೆ ಸೆೈವಾಗಿ ನೆಗುದಿರೀತಾ ಶಶರೀ 

ವೃಕ್ಷವೆಂಬ ಹೆಸರೋ ಬಂದಿರೀತು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

ವೃಕ್ಷವೆಂಬ ಹೆಸರೋ ಬಂದಿರೀತಾ ಶಶರೀಗೆರೀ

ಕಾಯಿ ಹಣಾ್ಣಗಿ ಬೆಳುಗಿರೀತು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೫ || 

ಕಾಯಿ ಹಣಾ್ಣಗಿ ಬೆಳುಗಿತಾ ವೃಕ್ಷಕೆಕಿ 

ನೋವ್ಷಂದು ಕಪಿಗಳು ಯರುಗಾವೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೬ || 

ನೋವ್ಷಂದು ಕಪಿಗಳು ಯರುಗಾವಾ ವೃಕ್ಷಕೆಕಿ

ಭೋಮಿರೀಗೆೋ್ವಂದು ಹೆಗಲೋ ಯರುಗಾವೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೭ || 

ಭೋಮಿರೀಗೆೋ್ವಂದು ಹೆಗಲೋ ಯರುಗಾವಾ ವೃಕ್ಷಕೆಕಿ

ಆಚೆರೀರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕಡುತಂದಾ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೮ || 

ಆಚೆರೀರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕಡುತಂದಾ ಹೆಗಲಾ

ಗುಡುಗಾರ ಬೆೋಮ್ಮಣ್ಣ ಪಡತಿಕೆತಿ್ತದ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೯ || 

ಪಡತಿಕೆತಿ್ತ ಬೆಳಗಿಟ್ಟ ಕೆೋರೀಲ್ಗೆ

ಹೆೋನೆ ಮಾಣ ದೆರೀವ್ ಮುಂದೆ ಮಡುಗಿದರು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೦ || 
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ಹೆೋನೆ ಮಾಣ ದೆರೀವ್ ಮುಂದೆ ಮಡಗಿರೀದಾ ಕೆೋರೀಲ್ಗೆ

ಗಂದಾ ಹೋವನೆನು ಪೂಸಿದರು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೧ || 

ಗಂದಾ ಹೋವನೆನು ಪೂಸಿದಾ ಕೆೋರೀಲ್ಗೆ 

ಹಣು್ಣ ವಿರೀಳಾ್ಯವಾ ಇಟಿ್ಟದರು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೨ || 

ಹಣು್ಣ ವಿರೀಳಾ್ಯವಾ ಇಟಿ್ಟದಾ ಕೆೋರೀಲ್ಗೆ

ಕಾಯಡದಿ ಕಯಾ್ಯ ಮುಗಿದಾರೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೩ ||

ಕಾಯಡದಿ ಕಯಾ್ಯ ಮುಗಿದಾರಾ ಕೆೋರೀಲ್ಗೆ 

ಮಂಗಳಾರತಿಯಾ ಬೆಳಗಿದರು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೪ || 

ಮಲವಯ್ಯನೆಂಬವ ಮಾದೆೋಡ್ ಶೋರ

ಮಲವಯ್ಯನೆಂಬವ ಮಾದೆೋಡ್ ಶೋರನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೫ || 

ಉಟಾ್ಟ ಮೆೈಲ್ಗೆಯಾ ತೆಗೆಯನು ತೆೋಳೆಯಾನು ಮಲವಯ್ಯ 

ಉಂಡಾ ಯಂಳಳುಕೆ ಅಂಜನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೬ || 

ಮಲವಯಾ್ಯ ನೆಂಬವ ಮರಕೆ ಹಬಿ್ಬದ ಬಳಿಳುರೀ

ಎಂದಿರೀಗೋ ಬಳಿಳು ಹರಿಯಾವು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೭ || 

ಇಂದಿರೀಗಾ ಬಳಿಳು ಹರಿಯಾವು ಹುಸಿಯಾವು 

ಇಂದಿರೀಗಾ ಮರನಾ ಬಿಡಲಾರೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೮ || 

ಮಲವಯ್ಯ ಮಲಗೋವ ಮಂಚಾದ ಕೆೋರೀಲ್ಗೆ

ಜಂತಾದವೆಂಬೋ ಬೆೋಂಬೆರೀಗಳು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೯ || 

ಜಂತಾದವೆಂಬೋ ಬೆೋಂಬೆರೀಗಳು ಮಂಚಕೆಕಿ

ಇಂದಿಗಾ ಮರನಾ ಬಿಡಲಾರೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨೦ || 

ಕೆೋರೀಲಣ್ಣ ಗಂಗಿರೀಗೋ ಕೆೋರೀಲಣ್ಣ ಗೌರಿಗೋ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀನಾ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨೧ || 

ಕಾಲೋ ಬಾಲಾ ಚಂದಾ ಮೆರೀಲೆರೀ ಹೆಗಲೋ ಚಂದಾ

ಬಾಲದಲ್ಲಿರೀ ಚಂದಾ ಬಸುವಯಾ್ಯ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨೨ || 

ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದಾ ಬಸವಯಾ್ಯನಾ ಪಾದಕೆಕಿ  

ಹಣು್ಣ ವಿರೀಳಾ್ಯ ಇಟು್ಟ ಶರಣೆಂಬೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨೩ || 
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ಹಣು್ಣ ವಿರೀಳಾ್ಯ ಇಟು್ಟ ಏನಂದಿ ಶರಣಂಬೆರೀ 

ನಾವ ಮಾಡುವಾ ಕಾಯ್ಷ ಜರೀಯ ಎಂದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨೪ || 

ಕಾಲು ಬಾಲಾ ಚಂದಾ ಮೆರೀಲೆ ಪಾವಾಡು ಚಂದಾ

ಬಾಲಾದಲ್ಲಿ ಚಂದಾ ಬಸುವಯ್ಯನ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨೫ || 

ಹಾಲಗಾಯಿರೀ ವಡೋದೋ ಬಸವಯ್ಯನ ಪಾದಕೆಕಿ

ಹಾಲಗಾಯಿರೀ ವಡುದೋ ಶರಣಂಬೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨೬ || 

ಹಾಲಗಾಯಿರೀ ವಡುದೋ ಏನಂದಿ ಶರಣಂಬೆರೀ?

ನಾವ ಮಾಡೋವಾ ಕಾಯಕ ಜಂಬುವೆಂದೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨೭ || 

ಕಾಲೋ ಬಾಲಾ ಚಂದಾ ಮೆರೀಲೆರೀ ಶೆೋಂಬೋ ಚಂದಾ

ಬಾಲಾದಲ್ಲಿ ಚಂದಾ ಬಸುವಯನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨೮ ||

ಬಾಲಾದಲ್ಲಿ ಚಂದಾ ಬಸುವಯನು ಪಾದಕೆಕಿ 

ಮಂಗಲಾರತಿಯಾ ಬೆಳಗಿರೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨೯ || 

ಮಂಗಲಾರತಿಯಾ ಬೆಳಗಿರೆರೀ ಬಸುವಯ್ಯಗೆರೀ 

ನಾವು ಮಾಡುವಾ ಕಾಯಾ್ಷ ಜಯವೆಂದೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩೦ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರ� ಮಂಜು ಬಡವ ನಾಯ್ಕ, ಹೆೋನಾನುಕುಳಿ, ೨೪/೧೦/೭೨.

v

೧೧. ತಂದಾನೆೋರೀ (ಸುಗಿಗೆ ಆಲಾಪ)  
(ಮೃದಂಗ ಹೆೋಡೆಯುವ ಆಲಾಪ)

ಶಾತಗಲ್ ಶಣ್ಣ ತಂಗಿ

‘ವಲಗೆರೀನ ಮಾಡೆ್ತರೀ?’ ‘ಕಡೆಲಿ ಹೋರಿತೆ’

‘ಕಡೆಲಿ ಹೋರದೆ್ ನಂಗೆೈಯ್ಡು ಕೆೋಡು’

‘ನಿಂಗೆೈಯ್ಡು ಕೆೋಟ್ ನಮ್ಮತೆ್ತ ಬಯ್ಯರೀದೆೋರೀ’  || ೧ || 
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‘ನಿಮ್ಮತೆ್ತ ಯಲ್ ಹೆೋರೀಗಿದೆ?’

‘ಅತೆ್ತ ಹತಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದು’

‘ಮಾವೆಲ್ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ?’

‘ಮಾವ ಮಾಲೆಕಿ ಹೆೋರೀಗ್ಯ’

‘ಗಂಡೆಲ್ ಹೆೋರೀಗಿನೆರೀ?’

‘ದಂಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ಯ’ || ೨ || 

‘ಮೆೈದಯಲ್ ಹೆೋರೀಗಿನೆರೀ?’

‘ಮೆೈದ ಶೋಲ್ ಗಾರ್ ಕ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ಯ’

‘ನಿರೀ ಬಶು್ ಯಾಕಂಡಿ? ಹೌದೆ?’

‘ನ ಬಶ್ಂದಿ ನಿಂಗೆ ಯಾರೆ ಹೆರೀಳಿದು್ದ’

‘ಕೆೋಟ್ಟಕ ಮನೆ ಕೆೋರೀಲ್ ಹೆರೀಳು್ತ’  || ೩ ||

‘ನಾ ಬಶಾ್ಗಿದೆ್ ಕಾಗೆನ ಶರೀರಿ ಉಡಿ್ತದೆ,

ಕಣೆಗೆ ಕಪಪಾ ಇಡಿ್ತದೆ

ನೆತಿ್ತ ತುಂಬ ಹೋಂಗೆ ಮುಡಕಿಂತಿದೆ

ಗೆಜೆಜೆ ಕಾಲ ಮಗನು ಚಚಕಿಂಡಿ 

ಆಚೆಮನೆಗೆ ಈಚಿಮನೆಗೆ

ವರೀಡಾಡ್ತ ಇರ್ ತಿದ್ಯಯಾ್ಯ ತಂದೆೋರೀನಾನ’  || ೪ || 

v
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೧೨. ಕೆೋರೀಟೆ ಸುತಿ್ತನ ಮೆರೀನೆ (ಆಲಾಪ)

ಕೆೋರೀಟೆ ಶುತ್ತಲ ಮೆರೀನೆ

ಹುಟಿ್ಟದೆೋಂದ ಬೆದು್ || ಹುಟಿ್ಟದೆೋಂದ ಬೆದ್ಗೆ

ತಪಪಾದೆೋಂದು ಬೆದರು

ಕಡ್ದದೆೋಂದು ಬೆದರಿಗೆ  || ೧ || 

ಶಗ್ದರೆಂದು ಶಲಗೆ || ಶಗ್ಧರೆೋಂದು ಶಲನೆಗೆರೀ 

ನೆಯ್ದರೆೋಂದು ಕಡತ | ನೆಯ್ದರೆೋಂದು ಕಡಕ್ಗೆರೀ

ಗೆೋರೀದ್ಯಂತಾ ಕಲುಲಿ || ಗೆೋರೀದ್ಯಂತಾ ಕಲ್ಲಿಗೆರೀ  || ೨ || 

ಕಣಪಿರೀನಂತಾ ಹಟ್ಟಗೆ || ಕಣಪಿರೀನಂತಾ ಹಟಿ್ಟಗೆ

ಬಂಗಲಿಗಾಲ್ ಬೆರೀಳ  ೆ|| ಬಂಗಲಿ ಗಾಲ್ ಬಿರೀಲಗೆರೀ (ರಾಗಿ ಅಂಬಲ್)

ಬಂದ್್ ಮೋರ್ ಆಲ್ ಶೋಲೆರು | ಮೋರ್ ಆಲ್ ಶೋಲೆರ್ ಗೆ  || ೩ || 

ಗೆಯ್ದಯಂತಾ ಮೊಳ  ೆ(ಮೊಲೆ) | ಗೆಯ್ದಯಂತಾ ಮೊಲೆಗೆ

ಕನಿನುಜಟಿ್ಟ ಲಾಲು | ಕನಿನುಜಟಿ್ಟ ಹಾಲ್ಗೆ

ಕುನ್ ಮರ್ ಯಂತಾ ಮಕುಲಿ | ಕುನ್ ಮರ್ ಯಂತಾ ಮಕ್ಲಿಗೆ  || ೪ || 

ಹೆಡಗೆಬಲ್ಲಿ ತೆೋಟುಲಿ | ಹೆಡಗೆ ಬಲಲಿ ತೆೋಟಿಲಿಗೆ

ಆಶಲ್ ತೆೋರೀಟ್ | ಇಶೆರೀಲ್ ತೆೋರೀಟ್

ಜೆೈಲೆೋರೀ ಜೆೈಲೆೋರೀ  || ೫ || 

v
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೧೩. ಸುಗಿಗೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗೆಂಡೆಕೆೋರೀಲು ಕಡಕಿ ಬರುದು

ವಂದಂಬೋ ದೆರೀನೆರೀ ಕಡನಾ ಕಂಳಕದಾನೆರೀ

ಬಲಲಿದವರೆರೀಲ್ರೀ ಲರೋತಾವೆರೀ  || ೧ || 

ಯಯಡುಂಬೋದೆರೀನೆರೀ ಕಣ್ಣ ಕಂಗಲ ಕಾಣಿರೀ

ಮೋರಂಬುದೆರೀನೆರೀ ಕಾಯಿನ ಕಣಾ್ಣ ಕಾಣಿರೀ  || ೨ || 

ನಾಕಂಬೋದೆರೀನೆರೀ ಲಾಕಲ ಮೊಲ್ಯೋ ಕಾಣಿರೀ

ಐದಂಬೋದೆರೀನೆರೀ ಕಯ್ಯನಯತಾ್ಷ ಕಾಣಿರೀ

ಆರಂಬೋದೆರೀನೆರೀ ಆಲದ ಮರನಾ ಕಾಣಿರೀ  || ೩ || 

v

೧೪. ಸುಗಿಗೆ ತಳನಲ್ಲಿ ಪದ (ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ)

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ವರನಿಗೆ ತಳಕ

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೀಲು ಹೆೋಲನುರಿಗೆರೀ  || ೧ || 

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಲಕೆ ನಾಗೆರೀಂದ್ಗೆರೀ

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುಲಕೆ ಪಾಂಡವಿ್ರೀಗೆರೀ  || ೨ || 

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಮಿ ತಾಯಿಗೆರೀ

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಟುಗೆ ರಾಯಗೆರೀ  || ೩ || 

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಳು ಪರಿವಾರದರಿಗೆರೀ

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ಉರವಾ ಜೆೋರೀತಿಗೆರೀ  || ೪ || 

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಾ ತುಂಬಿಗೆರೀ

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಾ ಚೌಡಮ್ಮಗೆರೀ  || ೫ || 

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ಷಗೆೋ್ವಂದು ಲಬ್ಬ

ದುಮಸೆೋರೀಲಣಿ್ಣರಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಡು ತಿಂಬ ಮಕಕಿಳ ರೆೀ  || ೬ || 
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ಹಬ್ಬದ ಮೋರುದಿನ ಲಾಡು ತಿನಿನು ಮಕಕಿಳ ರೆೀ 

ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಬೆರೀಡು ತಿನಿನು ಮಕಕಿಳ ರೆೀ || ೭ || 

ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಮಾ ದೆೋಡಡು ಬಳಗವರೀ 

ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಕಾಮನ ಬಳಗವರೀ || ೮ || 

ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಬಿರೀಮ ದೆೋಡಡು ಬಳಗವರೀ 

ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಕಾಮಗು ಬಿರೀಮಗು ಕತನುವು ಬಿದೆೋ್ದರೀ || ೯ || 

ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಕಾಮನೆ ಬಿದಾ್ದ ಬಿರೀಮನೆ ಗೆದಾ್ದ 

ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಬಿರೀಮನೆ ಬಿದಾ್ದ ಕಾಮನೆ ಗೆದಾ್ದ || ೧೦ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಸಣಕೋಸ ಉಪಾಪುರ, ಹಳದಿಪುರ

v

೧೫.  ಹಮದ ಗಾಳಿ ಬಿರೀಸುವಾಗ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  
(ಸುಗಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದ ಕೋಡಲೆ ಹೆರೀಳುವುದು)

ತಾನತಂದ ತಾನಾ ನಾಽನ ತಂದನಾ

ತಾನ ತಂದಾನಾನೆೋರೀ ತಂನಾನೆರೀಳಾ ತಾನಾ  || ೧ || 

ಮೊಳಾ್ವಲ್ಗೆ ಮಲೆ ಹೆೋರೀಯಕಿರೀಳಿರೀ ಭೋಮಿ ತನಸೆರೀರಲ್ರೀ

ತೆಂಗಲು ಸರೋಗರಕೆರೀ ವಂದೆರೀ ಸಲ ಬಂದೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೨ || 

ತಂಗಲು ಊರೋಗರಕೆರೀ ವಂದೆರೀ ಸಲ ಬಂದೆೋರೀ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಸಾ್ವಮಿರೀ ಮಗಗೆಳಗೆರೀ ಅರಗೆೋಂಡ ತಾನಾ  || ೩ || 

ಸಾ್ವಮಿರೀ ಮಗಗೆಳಗೆರೀ ಅರಗೆೋಂಡ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ 

ದಕಕಿನಾರಲೆರೀ ವಂದ ಕುಲವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೪ || 

ದಕಕಿನಾರಲೆರೀ ವಂದ ಕುಲವರೆೋರೀ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಎದೆೋ್ದಮೆ್ಮ ವಂದ್ ಮೆೈಯಾ ಮುರಿವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೫ || 
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ಎದೆೋ್ದಮೆ್ಮ ವಂದ್ ಮೆೈಯಾ ಮೋರ್ ದಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಸರಳ ಸಂಡುಕ್ರೀ ವಂದೆ ಸರ ಗೆಂಟು ತಾನಾ  || ೬ || 

ಸರಳ ಸಂಡುಕ್ರೀ ವಂದೆರೀ ಸರ ಲ್ಟಲಿಕಂಡೆರೀ

ಹಾರುಸೆರೀ ಬಂದೆ ಪೊರೀಗಡೆರೀ ವಂದ್ ಹಣ್ದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೭ || 

ಹಾರುಸೆರೀ ಬಂದೆ ಪೊಗಡೆರೀ ವಂದ್ ಹಣ್ದರೆೋರೀ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಕುಂತಮಂಚುಗಳಾ ವಂದೆ ಜಡುದೆದ್ದ ತಾನಾ  || ೮ || 

ಕುಂತಮಂಚುಗಳಾ ವಂದೆ ಜಡುದೆದ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಗಿಂಡಿಯಾರ್ ಸಂಬಾ ವಂದೆ ತಡದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೯ || 

ಗಿಂಡಿಯಾರ್ ಸಂಬಾ ವಂದಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ 

ದೆೋಗೆಗೆಮಾ, ಲುಗಿಗೆರೀ ಹೆರುಟಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೧೦ || 

ದೆೋಗೆಗೆಮಾ, ಲುಗಿಗೆರೀ ಹೆರುಟಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ರಾಜಂಗಲ ಬಿರೀದೆರೀಗಲ್ದಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೧೧ || 

ರಾಜಂಗಲ ಬಿರೀದೆರೀಗಳದಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ರನನುದ್ದಣಪೆರೀನ ವಂದ್ ದಾಟುವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೧೨ || 

ರನನುದ್ದಣಪೆರೀನ ವಂದ್ ದಾಟ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ನೆಟ್ಟ ಸಂಪುಗೆ ವಂದೆರೀ ನೆರುಳಲ್ಲಿ ತಾನಾ  || ೧೩ || 

ನೆಟ್ಟ ಸಂಪುಗೆ ವಂದೆರೀ ನಡಕರದೆ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಮಾವಿನಾ ವಂದು ಬನುಕೆರೀ ನಡೆದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೧೪ || 

ಮಾವಿನಾ ವಂದು ಬನುಕೆರೀ ನಡೆದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಮಾವಿನ ತಿರುಳಾ ವಂದ್ ಮುರಿವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೧೫ || 

ಮಾವಿನ ತಿರುಳಾ ವಂದ್ ಮುಡಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಮೋಡಿಲ ಮೊಕುವಾಗೆ ವಂದ್ ನಡೆದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೧೬ || 

ಮೋಡಿಲ ಮೊಕುವಾಗೆ ವಂದ್ ನಡೆದರ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಮೋಡಿನಾ ಕೆರೆ ಗೆರೀವಾದ ನೆಡೆದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೧೭ || 

ಮೋಡಿನಾ ಕೆರೆ ಗೆರೀವಾದ ನೆಡೆದರ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಗಿಂಡಿದಾಳ್ ವಂದ್ ಮಿಂಚಾ ವಂದಿಡುವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೧೮ || 
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ಗಿಂಡಿದಾಳ್ ವಂದ್ ಮಿಂಚಾ ವಂದಿಟಾ್ಟ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಜಂತಕಾನವಂದ್ ಮಿಂಚಾ ವಂದ್ ವಿಡುವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೧೯ || 

ಜಂತಕಾನವಂದ್ ಮಿಂಚಾ ವಂದ್ ವಿಟಾ್ಟ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ತಿಂಗಳ ಸಿರಿ ಮೊರೆರೀ ವಂದ್ ತೆೋಳೆವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೨೦ || 

ತಿಂಗಳ ಸಿರಿ ಮೊರೆರೀ ವಂದ್ ತೆೋಳ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ತೆೋರೀಕಾಡ್ ಹರಿನೆರೀರಾ ವಂದ್ ಮೊಗೆವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೨೧ || 

ತೆೋರೀಕಾಡ್ ಹರಿನೆರೀರಾ ವಂದ್ ಮೊಗಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ 

ಹಂದೆೋಮೆ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೨೨ || 

ಹಂದೆೋಮೆ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಹೋಗಿನಾ ಬನಕೆರೀ ನಡೆದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೨೩ || 

ಹೋವಿನಾ ಬನಕೆರೀ ನಡೆದಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ 

ಗೆಡವಿಗಾ ನಿರೀರಾ ವಂದ್ ಯರೆವರೆೋ ತಾನಾ  || ೨೪ || 

ಗೆಡವಿಗಾ ನಿರೀರಾ ವಂದ್ ಯರ್ ದಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಹಳೆಯ ಹೋವೆಲಾಲಿ ವಂದಳುದೆೋದೆೋ ತಾನಾ  || ೨೫ || 

ಹಳೆಯ ಹೋವೆಲಾಲಿ ವಂದಅಳತ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಯಣು್ಣವೆ ನೋನುರೆ ಹೋವಾ ವಂದ್ ಕೋಯ್ದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೨೬ || 

ಯಣು್ಣವೆ ನೋನುರೆ ಹೋವಾ ವಂದ್ ಕುಯಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಹಂದೆೋಮೆ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೨೭ || 

ಹಂದೆೋಮೆ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ದೆರೀವರ ಪೆರೀಟಾಕೆ ನಡೆದರೆೋ ತಾನಾ  || ೨೮ || 

ದೆರೀವರ ಪೆರೀಟಾಕೆ ನಡೆದನೆೋ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಪೆರೀಟದ ಮೆರೀಳ್ ಹೋವಾ ವಂದ್ ಮಡುಗಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೨೯ || 

ಪೆರೀಟದ ಮೆರೀಳ್ ಹೋವಾ ವಂದ್ ಮಡುಗಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಹದು್ದಂಬೆ ವಿಡಿಯಾ ವಂದ್ ತಡೆದರೆೋ ತಾನಾ  || ೩೦ || 

ಹದು್ದಂಬೆ ವಿಡಿಯಾ ವಂದ್ ತಡಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ 

ಪಿರೀಟದಾ ಕಸವಾ ವಂದ್ ಹೆೋಡೆದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೩೧ || 
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ಪಿರೀಟದಾ ಕಸವಾ ವಂದ್ ಹೆೋಡಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಬೆೋಂಬೆರೀ ತೆೋರೀರಣಕೆ ವಂದ ಜಳಕಂದೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೩೨ || 

ಬೆೋಂಬೆರೀ ತೆೋರೀರಣಕೆ ವಂದ ಜಳಕಂಡ ನಮ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಅಂಗೆೈ ತುಂಬ್ ನಾದೋಳಾ ವಂದ್ ತಡೆದಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೩೩ || 

ಅಂಗೆೈ ತುಂಬ್ ನಾದೋಳಾ ವಂದ್ ತಡು್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಈ ರಣ ತುಂಬೆ ನಾಮಾ ವಂದಿಡುವಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೩೪ || 

ಈ ರಣ ತುಂಬೆ ನಾಮಾ ವಂದಿಟಾ್ಟ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ತಾನಿಟಾ್ಟ ರನೆನುೈಡ ವಂದ್ ಮಂಚತುಂಬೆ ತಾನಾ  || ೩೫ || 

ತಾನಿಟಾ್ಟ ರನೆನುೈಡ ವಂದ್ ಮಂಚತುಂಬ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಲಂಗೆೈ ತೆೋಳದ ನಿರೀರಾ ವಂದ್ ಕೆೋಂಡುವಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೩೬ || 

ಲಂಗೆೈ ತೆೋಳದ ನಿರೀರಾ ವಂದ್ ಕೆೋಂಡಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ತೆೋರೀರಣ ತುಂಬಾ ಹೋವಾ ವಂದ್ ಮುಡಿಸಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೩೭ || 

ತೆೋರೀರಣ ತುಂಬಾ ಹೋವಾ ವಂದ್ ಮುಡಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ತೆೋಳಸಿ ತೆರೀರೋ ತಾ ವಂದ್ ಕೆೋಂಡುವಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೩೮ || 

ತೆೋಳಸಿ ತೆರೀರೋ ತಾ ವಂದ್ ಕೆೋಂಡಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ದೆರೀವರ ಪೂಜೆಯಾ ವಂದೆ ಮುಗಿಸಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೩೯ || 

ದೆರೀವರ ಪೂಜೆಯಾ ವಂದ್ ಮುಗಿಸಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ದೆೋಗೆಗೆ ಮಾಳಾಗಿಗೆರೀ ನಡೆದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೪೦ || 

ದೆೋಗೆಗೆ ಮಾಳಾಗಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗ್ವಂತಾ ಹೆೋತಿ್ತರೀಗೆ

ಕೆೋಡಿ ಬಾಳ ರೆೀಲೆರೀ ವಂದ್ ಎಡೆಯಾದೆ್ದ ತಾನಾ  || ೪೧ || 

ಕೆೋಡಿ ಬಾಳ ರೆೀಲೆರೀ ವಂದ್ ಎಡೆಯಾ ನೆಲಾಗುವಾಗೆರೀ

ಉಪುಪಾ ಉಪಿಪಾಕಾಯಿ ವಂದ್ ಯರೀಡೆಯಾದೆೋ ತಾನಾ  || ೪೨ || 

ಉಪುಪಾ ಉಪಿಪಾಕಾಯಿ ವಂದ್ ಯಡೆಯಾಲಾಗ್ದರೆೋರೀ

ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೀ ಬೆೋರೀನಾ ವಂದ್ ಎಡೆಯಾದೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೪೩ || 

ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೀ ಬೆೋರೀನಾ ವಂದ್ ಎಡೆಯನೆಲಾಗುವಾಗೆರೀ

ತಣ್ಣನನು ತಣ್ಣನೆ ಮೊಸರೆರೀ ವಂದ್ ಎಡೆಯಾದೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೪೪ || 
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ತಣ್ಣನನು ತಣ್ಣನೆ ಮೊಸರೆರೀ ಎಡೆಯನೆಲಾಗುವಾಗೆ

ಉಪ್ ಹಾಕ್ ಅನನು ವಂದ್ ಸುರಿದಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೪೫ || 

ಉಪ್ ಹಾಕ್ ಅನನು ವಂದ್ ಸುರಿವಂತಾ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ 

ಕಳಸಿರೀ ಯರಡು ತುತಾ್ತ ವಂದುಣಿ್ಣವಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೪೬ || 

ಕಳಸಿರೀ ಯರಡು ತುತಾ್ತ ಉಂಬಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಮೋರಂಬ ತುತಾ್ತಗೆ ವಂದ್ ಮುಗುದೆದ ತಾನಾ  || ೪೭ || 

ಮೋರಂಬ ತುತಾ್ತಗೆ ವಂದ್ ಮುಗೆೈದ್ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ನೆಂಜಲ ಕೆೈ ಬಾಯಾ ವಂದ್ ತೆೋಲೆವರೆೋ ತಾನಾ  || ೪೮ || 

ನೆಂಜಲ ಕೆೈ ಬಾಯಾ ವಂದ್ ತೆೋಳಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ತೋಗೋ ಹೋಗಿಲಗೆರೀ ವಂದ್ ನಡೆದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೪೯ || 

ತೋಗೋ ಹೋಗಿಲಗೆರೀ ವಂದ್ ನಡಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ತೋಗಿಲ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗ್ ಕುಲುಲಿವರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೫೦ || 

ತೋಗು ಹೋಗಿಲ ಮೆರೀಲೆ ಕುಲ್ತ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಪಟೆ್ಟರೀದಾರ್ ಸಂಚಿರೀ ಬಿಡಿಸಾರೋ ತಾನಾ  || ೫೧ || 

ಪಟೆ್ಟರೀದಾರ್ ಸಂಚಿರೀ ತೆಗದಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಹಶ್ಯ ಹಣ್ಣಡಕೆ ತೆಗೆದರೆೋ ತಾನಾ  || ೫೨ || 

ಹಶ್ಯ ಹಣ್ಣಡಕೆ ತೆಗದಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ 

ವಡದೆೋರಡಕೆ ಹೆೋರೀಳಾ ಮೆಳುಳುವಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೫೩ || 

ವಡದೆೋರಡಕೆ ಹೆೋರೀಳಾ ಮೆಲದಾ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ 

ಹೆೋಸ ಕುಲ್ಲಿರೀಯಾ ವಂದ್ ಬೆಲ್ಯಲೆ ತಾನಾ  || ೫೪ || 

ಹೆೋಸ ಕುಲ್ಲಿರೀಯಾ ವಂದ್ ಬೆಲ್ಯಲೆ ಮೆಂದಕಿಂಡಿ

ಯಾನದಾ ವಂದೋ ಕಳಸುನನು ತಾನಾ  || ೫೫ || 

ಯಾನದಾ ವಂದೋ ಕಳಸುನನು ಮೆದಕಿಂಡಿ

ರಾಯರಂಗುಡೆ ವಂದ್ ಹೆೋಗೆಸಪಾಪಾ ತಾನಾ  || ೫೬ || 

ರಾಯರಂಗುಡೆ ವಂದ್ ಹೆೋಗೆಸಪಾಪಾ ಮೆದಕಿಂಡಿ

ಕತ್ತರಸಿಕೆೋಂಡಾ ವಂದುಗಿದರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೫೭ || 
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ಕತ್ತರಸಿಕೆೋಂಡಾ ವಂದು ಉಗಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಹತಿ್ತ ಹಾಸುಗೆ ವಂದ್ ಬಿಡುಸಾರೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೫೮ || 

ಹತಿ್ತ ಹಾಸುಗೆ ವಂದ್ ಬಿಡುಸಾ್ದ ನಾರಾಣಸಾ್ವಮಿರೀ

ಶನನುದಾರ್ ಕೆೋಳಗಾ ವಂದ್ ತಳದಿಂಬು ತಾನಾ  || ೫೯ || 

ಶನನುದಾರ್ ಕೆೋಳಗಾ ವಂದ್ ತಳದಿಂಬು ಲ್ಟಕಿಂಡಿ

ಶಲೆಲಿರೀದಾ ರೆೋರೀಳಿಳುರೀ ಹೆೋದಕಂಡಿ ತಾನಾ  || ೬೦ || 

ಶಲೆಲಿರೀದಾ ರೆೋರೀಳಿಳುರೀ ಹೆೋದಕೆಯು ಬಿಟು್ಟಕಂಡಿರೀ

ಹರೀಮದಾ ಗಾಳಿರೀ ವಂದ್ ಬಿರೀಸುವಾಗ ತಾನಾ  || ೬೧ || 

ಹರೀಮದಾ ಗಾಳಿರೀ ವಂದ್ ಬಿರೀಸ್ವಂತಾ ಹೆೋತಿ್ತರೀಗೆ

ಮಾಯದಾ ನಿದುರಿರೀ ವಂದ್ ವರುಗಾ್ಯರೆ ತಾನಾ  || ೬೨ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರ� ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕಲವ��

v

೧೬. ಹೆೋರೀಯುಲಿ
೧.  ವರೀಹೆೋರೀ ಸೆೋರೀ (ತೆೋರೀ) ವರೀ ಹೆೋರೀಯ (ಶುರುವಲ್ಲಿ)

೨.   ವರೀಹೆೋರೀತೆೋರೀಯ್ ವರೀಹೆೋರೀಯ್

೩.   ವರೀಹೆೋರೀತೆೋರೀ ವರೀಯ್

೪.   ವರೀಹೆೋರೀಚೆೋರೀಯ್ ವರೀ ಹೆೈ 

೫.   ವರೀಹೆೋರೀೈ ವರೀಹೆೋರೀತೆೋರೀ ವರೀಹೆೋರೀೈ ವರೀ ಹೆೋರೀ ತೆೋರೀ

೬.   ವರೀಹೆೋರೀ ಚೆೋರೀ

೭.   ವರೀ ಹೆೋರೀ ಚೆೋ, ವರೀ ಹೆೋರೀ ಚೆೋ, ವರೀ ಹೆೋರೀ ಚೆೋ

೮.   ಚೆೋರೀಯ್

೯.   ಚಾವರೀ ಚೆೋರೀ ಸೆೋರೀಸೆೋರೀ ಸೆೋರೀ ಸೆೋರೀ (ಕುಂಚ ಎತಿ್ತ ಬಾಗಿ ಸುತು್ತತ್ತ)

೧೦. ವರೀ ಹೆೋರೀ ತೆೋರೀ ವರೀೈ  (ಎಂದಾಗ ಕುಂಚ ತಲೆಗಿಂತ ಮೆರೀಲೆ) ವರೀಹೆೋರೀ ಚೆೋರೀೈ 
(ಒಂದು ಸುತು್ತ ತಿರುಗುತಾ್ತ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ತಾವೆರೀ)
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೧೭.  ಅಡಡುಗೆೋಂಡ ಪದ  

(ಸಾ್ವಮೆರೀರಾ ಬೋಮಿಗೆೋಂದು ನೆನೆಯರೀ)

ಸಾ್ವಮೆರೀರಾ ಭೋಮಿಗೆೋರೀಂದು ನೆನೆಯರೀ
ಈ ಊರ ಗಾ್ಮದೆರೀವರ ನೆನೆಯರೀ
ಸಾವನಾ ನಿನಗಾ್ಯಕಂದ ಚರಣಾ
ಕಾಲೆಗೆ ಕ್ರುಗೆಜೆಜೆ ಕಟಿ್ಟ ಹೋವಿನಂತಾ ತೆರೀರ ಕಟಿ್ಟ
ತೆರೀರೆೋರೀ ತೆರೀರು ಹೋವಿನ ತೆರೀರಾ
ಇಂಕರಾಯರ ಮನೆಗಾ ಬಂದರಿಬ್ಬರ ಕಣಿ್ಣರೀರೋ
ಏನಂತೆ ಕಣಿ್ಣರೀರೋ ದೆರೀವ ಕಣಿ್ಣರೀರೋ
ಹಾಳಬಿತು್ತ ಹಾಳ ರೆೀ ಕೆಲಗೆ ಜೆೋರೀಡಿಬಿತು್ತ ಬಯಲಲ್ಲಿರೀ
ಉಳಳುಲ್ಲಿ ಬಾವರೀರಾ ಬಿದು್ ಮೊರೀಡ ಬಯಲಲ್ಲಿರೀ

v

೧೮.  ಸುಗಿಗೆ ನಿಂತ ಮೆರೀಲೆ ಹೆರೀಳುವ ಪದ   

(ಅಂಗಳವಾರ ಆರತಿಯಾಗಿಲಿ)

ಅಂಗಳವಾರ ಆರತಿಯಾಗಿಲಿರೀ ಅಂಗಳವಾರ ಸಿರೀತಾನಗಿಲಿರೀ

ಳಿಂಗವಂತನಾಗಿಲಿರೀ ಲ್ಂಗ ಪೂವ್ಷಂತನಾಗಿಲಿರೀ  || ೧ || 

ಕೆತಾ್ಯರೋರ ಮೆೈಲಾಗಿ ಕೆೋಕುಮದಿರೀ ತಲ್ಯಾಗಲ್ರೀ

ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಕೋಡಿಲಿರೀ ಜಾತ್ಯವ್ ಅಪಪಾಣಿ ಮಾಡಿಲಿ  || ೨ || 

ನಮೋ್ಮರ ಗಾ್ಮದೆರೀವರ ಅಪಪಾಣಿಯಾಗಿಲಿ

ವಡೆಯಾವಕ್ಲಿ ಹುಕುಮಾಗಿಲಿರೀ  || ೩ || 

ಊರ ಗೌಡರ ಕೋಡಲ್

ಸಣ್ಣವರ ದೆೋಡಡುರ ಕೋಡಲ್ರೀ  || ೪ || 

ಯರೀಳೂಸ್ ಕೋತಂತಾ ಕಾಯಾ್ಷ ಯರೀಲ್ಸಿಕೆೋಟ್ಟಂತಾ ಕಾಯ್ಷ

ಊರ ಮೆರೀಲೆ ಸುಬನಾಗ ಬರಳಯಾ್ಯ  || ೫ || 
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೧೯. ಪಾಂಡರೋ ಕಡನ ಹೆೋಡೆದಾರೆರೀ

ಹೆೋಲಕೆ ಹೆೋರೀಗವಾಂದಲೆರೀ ಮೆರೀಲ್ನ ಹೆೋಲಕೆಕಿ

ಕಣಗಲ ಮರ ಸೆರೀರೆರೀ ಪಾಂಡರೋ ಕಡಾನ ಹೆೋಡಿದಾರೆರೀ  || ೧ || 

ಕಡೋ ಬಿತು್ತ ಕಡೆಲಿರೀ ಬಯಲಿಲ್ಲಿ ಅಲೆಲಿರೀ ಐನೋರ

ಹೆೋರೀಲಕೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ಪಾಂಡರೆರೀ ಮಗನ ಹೆೋಲವಾಕೆರೀ  || ೨ || 

ಮಿಡಜೆರೀಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿ ಪಾಂಡರೋ ಮಿಗಾನ ಹೆೋಡೆದಾರೋ

ಮಿಗ ಹೆೋರೀಗ ಬಿತೋ್ತ ಮಿಡಜಬಯಲಿಲೆಲಿ ಅಲೆಲಿ ಲೆಸೋರು  || ೩ || 

v

೨೦. ಶವರಾತಿ್ ದಿನದಲ್ಲಿ (ಸುಗಿಗೆ ಕೆೋರೀಲಾಟದ ಪದ)

ಪಾಂಡೆೋರೀರೆೋಂದು ಮುರುದಂಗಾ ಲ್ಡಿರೀದಾರೆೋರೀ

ನಾರಾಣ ತಾಲಾವ ಹಡಿದಾನೆೋರೀ  || ೧ || 

ಪಾರಾವತಿ ಲುರುಗೆಜೆಜೆರೀನ ಹಡಿದಾಲೆೋರೀ

ಮೋಡಿನೆೋಂದು ಮುಂದಾಗಿರೀ ನಡೆದಾರೆೋರೀ  || ೨ || 

ಮೋಡಿಗೆೋಂದು ಮೊಕುವಾಕೆರೀ ನಿಂತಾರೆೋರೀ

ಪಾಂಡೆೋರೀರೆೋಂದು ಮುರುದಂಗಾನೆರೀ ಹೆೋಡಿದಾರೆೋರೀ  || ೩ || 

ನಾರಾೈಣ ತಾಲಾನೆರೀ ಹೆೋಡೆದಾನೆೋರೀ

ಪಾರಾವತಿ ಲುರುಗೆಜೆಜೆರೀನ ಕಟ್ಟಗಿಲೆೋರೀ  || ೪ || 

ದೆರೀವತೆಗೆೋರೀಲ ಕುಂಜಾನೆರೀ ಹಡಿದಾರೆೋರೀ

ಬಲ್ಂದರಾಯ ಹೆೋಯಲಿನೆರೀ ಹೆೋಡೆದಾನೆೋರೀ  || ೫ || 

ಯರೀಲೋ ಹಗಲೋ ಯರೀಲು ದಾತರೆರೀ ಕೆೋನಿದಾರೆೋರೀ

ನೆೋರೀಡ ಗುಡೆಡುರೀ ಗುಡೆಡು ಕಲೆಲಿರೀ ಯಲಾಲಿವ ನಡುಸ್ವಾಗೆರೀ  || ೬ || 
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ಗುಡೆಡು ಮೆರೀನೆ ಮರುಗಾದಿ ಗೆೋರೀಳೆಲಾಲಿ

ನೆೋರೀಡೆ ಹುಲೋಲಿ ನಿರೀರು ತಾವೆರೀಯ ಬಿಡುವಾಗೆರೀ  || ೭ || 

ಆಕಾಶಕೆ ದುಗುಲೆರೀಯ ಹಾರುವಾಗೆರೀ

ಪಾರವರೀತಿ ಪರುಮೆರೀಶ್ವರ ಬರೋವಾಗೆರೀ  || ೮ || 

ನೆೋರೀಡಾಕಾಶಕೆ ದುಗುಲೆರೀಯ ಹಾರುವಾಗೆರೀ

ನೆೋರೀಡ ಕಣಿ್ಣರೀಗೆ ಹೆೋಡಿಯಾರು ಶರುವಾಗೆರೀ  || ೯ || 

ನೆೋರೀಡಿದುವೆರೀ ನಮಾ್ಮಗೆ ತರವಲೆೋಲಿರೀ

ನೆೋರೀಡಿದವು ನಮಗೆ ತರವಲೆಲಿರೀ  || ೧೦ || 

ಗೌಡಾರೆೋಂದು ಬೆೋಮ್ಮಣ್ಣನ ಕರೆಬೆರೀಕೋ 

ನಾವ್ ಬಟ್ಟಕೆೋಂದು ಜೆೋರೀಯಿಸಾನ ಕೆರೀಲುಬೆರೀಕೋ  || ೧೧ || 

ನಾವ್ ಕಾಲಾಕೆೋಂದು ಸೋರಾಡುಲೆ ಬರುವಾದೆೋರೀ

ನಾ ಶುಗಿಗೆರೀ ಯರೀಲು ಶವರಾತುರಿ ದಿನುದಲ್ಲಿರೀ  || ೧೨ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದ��ವುಕುಪಪು ಗೌಡ, ನೆಲೆಲಿಕೆರೀರಿ ಮೋರೋರು. ದಿ: ೧೫/೧೧/೧೯೭೧

v

೨೧. ಕಾರಿಕಾಯ ಕಡಜಲ ಕಾಯಾ

ಕಾರಿಕಾಯು ಕಡಜಲಕಾಯೋ ಕಡಾ್ದಟ ವಳ ಳೆುರೀ

ಗಂಡಗ್ ಹೆೋರೀಗೋ ಪುಂಡೆರಗೆಲಾಲಿ ಹೆೋಡಾ್ದಟಾ  || ೧ || 

ಏ ಪಾರಂಬಾ ಪಾರಂಬಾ ಪಾರಂಬಾ ದಿನದಲ್ಲಿ

ತಾಳೂಮದಲ್ರೀ ಕೆೋಣಿದಾಡೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಏ ತಟಾ್ಟನಾ ಕಾ್ಯದುಗಿ ಬುಟಾ್ಟನಾ ಮಲುಲಿಗಿರೀ

ಪಟ್ಟಣಕೆ ಬಾ ನಮ್ಮ ತುರಾಯಕೆರೀ  || ೩ || 

ಏ ಪಾರಂಬಾ ಪಾರಂಬಾ ಪಾರಂಬಾ ದಿನದಲ್

ತಾಳೂಮದಲ್ರೀ ಕೆೋಣಿದಾಡೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 
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ಅಪಪಾನಾಯಕಿನ ಗುಡಿಯಾ ಮೆರೀಲೆೋಂದ್ ಇಪಪಾತೆ್ತರೀಳ್ ನೆರೀಗಿಲಾ

ಆಡಬಂದ್ ಬೆರೀಡಬಂದ್ ಗಿರಿಯಾ ಸಂದಾನಾ  || ೫ || 

ತಾರಕನಾ ಗುದಿ್ದರೀಗ್ ವಸ್ಷಕೆೋಂದ್ ನೆರೀಗಾಲಿ

ಆಡಬಂದ್ ಬೆರೀಡಬಂದ್ ಗಿರಿಯಾ ಸಂದಾನಾ  || ೬ || 

ಏ ಪಾರಂಬಾ ಪಾರಂಬಾ ಪಾರಂಬಾ ದಿನದಲ್

ತಾಳೂಮದಲ್ರೀ ಕೆೋಣಿದಾಡೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೭ || 

ಏ ಜಡನಾ ಜೆೋರೀರ್ ಕಾಯ್ ಗರೋಡಾ

ನಿರೀ ಯರೀನ ಕಂಡಿ ಮಾತಾನಾಡಿ್ದ ಗರೋಡಾ?  || ೮ || 

v

೨೨.  ತಾನಾನಾ ತಂದ್ನಾನಾ   
(ಕೆರ್ ಯಾ ಯರೀರಿಯ ಮೆರೀನೆರೀ)

ಕೆರ್ ಯಾ ಯರೀರಿಯ ಮೆರೀನೆರೀ ಕೆರ್ ಯಯರೀರಿಯ ಮೆರೀನೆರೀ

ಜಡಾ್ಯ ಕೆೋಂಬಿನ ಬಸವ ಹಾದಾಡಿ ಮೆಂದಾ ಹೆೋಡಿ ಹುಲಾಲಿ  || ೧ || 

ಹಾದಾಡಿ ಮೆಂದಾ ಹೆೋಡಿ ಹುಲುಲಿ ಬಸುವಪಪಾ

ಕಡುಜರೀಲ ಬನುಕೆರೀ ನಡದಿರೀದ  || ೨ || 

ಕಡುಜರೀಲ ಬನುದಲ್ಲಿ ಕಡುಜಾಣರ ಕಾವಿರೀಲ

ಅಂಬೋ ಬಿಲ್ಲಿಟೋ್ಟ ಹೆೋಡದಾರೆರೀ ತಾನಽ  || ೩ || 

ಅಂಬೋ ಬಿಲ್ಲಿಟೋ್ಟ ಹೆೋಡಿದವೆ್ ಬಸುವಪಪಾ

ಸಬಾ ಬಿದಿ್ದ ಭೋಮಿ ಮೆರೀನೆರೀ  || ೪ || 

ಕಾಯಾ ಹೆೋರೀಗಿತ ಸಾ್ವಮಿ ಬಳಿಗೆರೀ | ಬಳಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗುತನ

ಸಾ್ವಮ್ಯವು್ ದೆರೀವಾರ ಪೂಜೆಗೆ ನಿಂತಿರೀರೆೋರೀ ತಾನಾನ  || ೫ || 

‘ಯರೀನು ಬಂದೆ ಬಸುವಪಪಾ? ಯಂತು ಬಂದೆ ಬಸುವಪಪಾ

ಬಂದಾ ಕಾರಣ ನನುಗೆರೀಳು’ ತಾನಾನಾ  || ೬ || 
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‘ಯರೀನು ಅಲಲಿ ಯರೀಲು ಸಾ್ವಮಿ, ಯಂತು ಅಲಲಿ ಯರೀಲು ಸಾ್ವಮಿರೀ

ನರುಲೆೋರೀಕ ನಾನೋ ನಲುಗಾಲಿರೆರೀ’ ತಾನಾನಾ  || ೭ || 

‘ಜಡಾ್ಯಕೆೋಂಬಿನ ಬಸವ ಕೆಯಾ್ಷ ಯರೀರಿಯ ಮೆರೀನೆರೀ

ಹಾರಾಡಿ ಮೆಂದೆರೀ ಹೋಡಿಹುಲಾಲಿ ತಾನಾನಾ | ಹೋಡಿಹುಲಲಿ ಯರೀಲು ಸಾ್ವಮಿ’

ಕಡುಜರೀಲ ಬನುಕೆರೀ ನಡುದಿರೀನೆರೀ  || ೮ || 

ಕಡುಜರೀಲ ಬನುದಲ್ಲಿ ಕಡುಜಾಣರು ಕಾವಿರೀಲ 

ಅಂಬೋ ಬಿಲಲಿಟಿ್ಟರೀ ಹೆೋಡುದಾರೋ  || ೯ || 

ಅಂಬೋ ಬಿಲ್ಲಿಟಿ್ಟ ಹೆೋರೀಡುದಾರೋ 

‘ಅಂಬೋ ಬಿಲ್ಲಿಟೆ್ಟರೀ ಹೆೋರೀಡುದಾರು ಯಲುಸಾ್ವಮಿರೀ

ನನ ಸಬಾ ಬಿದಿ್ದತು ಭೋಮಿ ಮೆರೀನೆರೀ  || ೧೦ || 

ಕಾಯಾ ಬಂದಿದೆ ಸಾ್ವಮಿ ಬಳಿಗೆ ಯಲು ಸಾ್ವಮಿರೀ’

‘ನಿನನು ಮಾತಿರೀಗ್ ನಾ ಮರುಳಾದನಲಲಿ ಗರೋಡಾ

ವಳ ಳೆುರೀ ದೆರೀವರ ಕೆೋರೀಲೋ ಉಳಿವನ ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೋ’  || ೧೧ || 

‘ಬಚವನಾ ಬಚವನಿನುರೆರೀ ಬಚವನಾ ಪಾದಕೆ ಚರಣನಿನುರೆರೀ

ಮೆರೀಲೆ ಮುತಿ್ತನ ಚತು್ತಗೆರೀ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲಾಲಿ ಪಾಂಡವರಾ ಬಚುವಾ  || ೧೨ ||

ನರಲೆೋರೀಕ ನಾನೋ ಸಲಗೆನಾರೆರೀ ತಾನಾನಾ’ | ಎಂದೆರೀಳಿ 

ಬಸಪಪಾ ಬಿದಿ್ದ ಬಿದಿ್ದ ಹೆೋರುಳಾ್ತನೆೋರೀ  || ೧೩ || 

ಯಟೆೋ್ಟಂದು ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಿರೀರು ಸಾ್ವಮ್ಯವು್ 

ಬಸಪಪಾ ಯಬಿಸ್ ಕುಳ್ ಸಿರೀರು ತಾನಾ  || ೧೪ || 

‘ಕೆರೀಳು ಕೆರೀಳೂ ಬಸುವಪಪಾ, ನಿರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ಬಸುವಪಪಾ 

ನರಲೆೋರೀಕ ನಿರೀನೋ ಸಲಗೆಬೆರೀಕೋ ತಾನಾನಾ  || ೧೫ || 

ಕಾಮಕೆಕಿ ಜನಾ ಕೆೋಡುತೆರೀ, ಮೆರೀವುಕೆ ಹೆೋಲನಾ ಕೆೋಡುತೆರೀ 

ಇಂದೆರೀ ತೆೋರೀಡಿದ ಬಾವಿರೀ, ಇಂದೆರೀ ನಿರೀರು ಬಂದಿರೀ  || ೧೬ || 

ರಂಬಾ್ಯರು ಮಿಂದೋ ಮಡಿಯುಟೋ್ಟ ಉಟಿ್ಟ | ಮಡಿಯಾ ಕಟಿ್ಟರೀ 

ಗೆೋರೀವಿರೀನಡುಗಿರೀಗೆರೀ ಅನುಕೋಲ’ || ೧೭ || 
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‘ಗಂದಾಲಕ್ಷತ ತನಿನು ಗಿಂಡಿರೀಲುದಕವ ತನಿನುರೀ 

ಬಾಳ ರೆೀಯ ಹಣಾ್ಣ ಸೆೋರೀಲು ತನಿನು | ಸೆೋರೀಲು ತನಿನುರೀ ನಮ್ಮನಿರೀಯಾ  || ೧೮ || 

ಬಸವಿರೀನ ಪೂಜಾ್ಯ ಕನುಕೋಲ’ 

‘ಕೆೋಟುಗಿರೀಲ್ ಕೆಸುರಂದಿರೀ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುಬೆರೀಡ  || ೧೯ || 

ಲಲೆಲಿೈದದೆ ನಿನಾನು ದುಸುಮಾನಾ 

ಅಲೆಲಿರೀದರೆ ನಿನಾನು ದುಸುಮಾನ ಸಿರಿಕೌಲ್ರೀ  || ೨೦ || 

ಹೆೋತು್ತಳಳುರೆ ಬಾರೆರೀ ಕೆೋಟುಗಿರೀಗೆರೀ’

‘ಕಾಳಿರೀಗ್ ಗಂದಾ ಸಿರೀಡಿರೀ ಬೆೋರೀಳಿರೀಗಕಸ್ತ ನಿರೀಡಿರೀ  || ೨೧ || 

ಹಾಳಿರೀಯಾ ಕರುವೆರೀನ ಬಲುವಿಂದಾ್ ಲಪಪಾಯಾ್ಯ 

ಚಿನನುದ ಬಟಾ್ಟ ಇಡೋಬಾರೆೋರೀ’ || ೨೨ || 

‘ಹತ್ತಲ ಕಡುಗಿರೀನಾ ಮೊಟು್ಟತಿರೀ ಹುಲಲಿನೆ 

ಮೆಟ್ಟದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಸಿರೀರಿಕೌಲ್ ನಿನೆೋನುಡತಿರೀ  || ೨೩ || 

ಕಟ್ಟದೆರೀ ಹಾಲಾ ಕರವದೋ

ಕೆಂದಲಾಕಳ  ೆನಿನಾನು ಭಾರಾ ಕೆಚಚಾಲ ಕಂಡೋ  || ೨೪ || 

ಕಂಡವರಾ ದೃಷಿ್ಟ ತರವಲಲಿ | ತರುವಲಲಿ ವಸುತಾಯರೀ

ಹಂಡಿನ ಮರು ಸೆರೀರಿರೀ ಬರೋಬೆರೀಕೆರೀ  || ೨೫ || 

ಹುಲುಲಿ ಸಾಲವಂದಿ ಕೆೋಟುಗಿರೀಗೆರೀ ಬರುದಿರಬೆರೀಡಾ

ಹೆೋತು್ತಳ ಳೆು ಕೆೋಟು್ಟಗಿರೀಗೆರೀ ಬರೋಬೆರೀಕೆರೀ  || ೨೬ || 

ಬರುಬೆರೀಕು ನಿನೆೋ್ವಡಿಯಾ ಹೆೋನಿನುಗೆ ವಂದ್ ಹೆೋರೀರಿಯಾ ತರುಸೋವಾ

ಇಂದೆರೀ ನಮ್ಮನಿಲ್ರೀ ಗೆೋರೀವಿನಬ್ಬ ಅಂದೆರೀ  || ೨೭ || 

ಗೆೋರೀವಿರೀಗ್ ಹೆೋರೀದ್ ವಡಿಯಾ ತಿರೋಗ್ಬಂದಾ

ಗೆೋರೀವಿರೀಗ್ ಹೆೋರೀದ್ ವಡಿಯಾ ತಿರ್ ಗೆಸುತ ಲಹನು ಸೆೋಂಟಾನಾ  || ೨೮ || 

ವಾ್ಯವಾಳದ ಗುರುತಾ ಅವಗಿಲಾಲಿ

ಅತಿ್ತರೀಯಲಾಲಿ ಮೆರೀನೆರೀ ಹತಕೆೋಳಗೆಕ್ಕಿಯನನು  || ೨೯ || 

ಹತೋ್ತ ನೋರಡಿಕೆರೀ ಕೆೋಡಿರೀಯರೀಲೆರೀ

ಹತೋ್ತ ನೋರಡಿಕೆರೀ ಕೆೋಡಿರೀಯಲೆರೀ ಕೆೋರಳಿಗೆ ದಾಬ  || ೩೦ || 
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ಯರೀಳ ರೆೀ ಸಿರಿ ಕೌಲ್ರೀ ಉಳಿಲಕುಕಿ

ಆಲಾದೆಲೆಮೆರೀಲೆರೀ ಆರ್ ಕೆೋಳಗಕ್ಕಿ ರೆೋಟಿ್ಟರೀ  || ೩೧ || 

ಅರ್ ಹಂಗರ ಕೆೋನೆರೀ ಪಡಿಯಲೆರೀ ಕೆೋರಳಿಗೆ ಚಿನನುದ ಡಾಬಾ

‘ಯರೀಳ ರೆೀ ಪಸು ತಾಯರೀ ಉಣಲಕೋಕಿ  || ೩೨ || 

ನರಲೆೋರೀಕ ನಿರೀನೋ ಸಲ್ಗೆ ಬೆರೀಕೋ’ ತಾನಾನಾ

‘ಕಾವುಕೋ ಜನೋ್ ಬೆರೀಡ ಮೆರೀವಾಕೋ ಹೆೋಲವೂ ಬೆರೀಡ  || ೩೩ || 

ನರಲೆೋರೀಕ ನಾನೋ ಸಲುಗಾನುರೆರೀ’ ತಾನಾನಾ

‘ಕಟು್ಟಕೆ ದಾಬಾ ಕೆೋಡುತೆ ಉಳವಲ್ಲಿರೀ ಕೆೋಟೆ್ಟಗೆಯ ಕೆೋಡುತೆರೀ  || ೩೪ || 

ವರಸಕೆ ವಂದು ಹಬ್ಬ ನಿನುಗ್ ಕೆೋಡುತೆರೀ’ ತಾನಾನಾ

‘ಕಟು್ಟಕೆ ದಾಬಾ ಬೆರೀಡ, ಉಳುಕೆ ಕೆೋಟುಗಿರೀ ಬೆರೀಡ  || ೩೫ || 

ವರುಸಕೆ ವಂದೆ ಹಬ್ಬ ನನಗು ಬೆರೀಡ’ ತಾನಾನಾ

ಲಟೆೋ್ಟಂದು ಮಾತಾ ಹೆರೀಳೂವಾ ತಾಕ್ನೆನುರೀ  || ೩೬ || 

ಸಾ್ವಮ್ಯವಿ್ಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬರುವದೋ ತಾನಾನಾ

ಸಾ್ವಮ್ಯವಿ್ಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂದಿಲ ಯರೀನು ಮಾಡಿರು  || ೩೭ || 

ಬೆಳಿಳುಯ ಬೆತ್ತ ತಡುದವೆ್ರೀ | ಸಾ್ವಮ್ಯವು್

ಬಸಪಪಾಗೆ ಯಯುಡು ಹೆೋಡುದಿರೀರೋ ತಾನಾನಾ  || ೩೮ || 

“ಕೆರೀಳು ಕೆರೀಳೂ ಬಸುವಪಪಾ, ನಿರೀ ಕೆರೀಳೂೆ

ಬಸುವಪಪಾ, ನಾ ಹೆರೀಳಿರೀದ ಮಾತಾ ಕೆರೀಳೂಬೆರೀಕೋ’ ತಾನಾನಾ  || ೩೯ || 

‘ಕೆರೀಳು ಕೆರೀಳಿ ನನು ಸಾ್ವಮಿರೀ, ನಿರೀವೆರೀ ಕೆರೀಳಿ ನನು ಸಾ್ವಮಿ

ನರುಲೆೋರೀಕ ನಾನೋ ಸಲುಗ್ ಬತೆ್ತರೀ’ ತಾನಾನಾ  || ೪೦ || 

ಅಟೆೋ್ಟಂದು ಮಾತ ಹೆರೀಳಿರೀರು ಸಾ್ವಮಿರೀರು

‘ವಾಲ್ ಇಟ್ಟ ಅಕಕಿ, ಕರಿಬಾರೆರೀ ತಾನಾನಾ | ಬಸುವಪಪಾ  || ೪೧ || 

ಶರೀರಿರೀ ಉಟ್ಟ ಅಕಕಿ ಕಟುನಾರೆರೀ’ ತಾನಾನಾ

ಅಟೆೋ್ಟಂದ್ ಮಾತಾ ಹೆರೀಳಿಲರು ಸಾ್ವಮಾ್ಯವು್

‘ನರಲೆೋರೀಕ ಸಲುಗಿರೀ ಬರುಬೆರೀಕೋ’ ತಾನನಾ  || ೪೨ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಸೌ. ನಾಗಮಮು ಮಾಸ್ತ್ತ ನಾಯ್ಕ, ಹೆಗಡೆಯೋರು
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೨೩. ಗುಡಿಯಾ ಸೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದಾ

ಬೆಟ್ಟದ ಮೆರೀಲೆ ಬೆನನುವಿಟು್ಟ ಬೆರೀಲ್ಮೆರೀಲ್ನ ಸೆೋರೀರೆಬುರುಡೆ

ಯಾವ ಮರ ಮಾಡಾನಪಾಪಾ ಲೆೋರೀಲಕ್ನುನುರಿಯಾ  || ೧ || 

ಚೆಲುವಯ್ಯ ಚೆಲುವರೀ ತಾನ ತಾನಿ ತನನುನಾನು

ನಿನನು ಮಾಯಾರಿ ಪೆರೀಳಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಆಚಿಗೆ ಆಲದ ಮರ ಈಚಿರೀಗೆ ಗೆೋರೀಳಿರೀಮರ

ಸುತಾ್ತಕ್ ಬಾರೆೋರೀ ಬಳಿಗಾರಾ  || ೩ || 

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೋವಿನಲ್ ಹೆಣಿದಿದ್ದ ಮಂಚ

ಅದು ನಮ ಗುರುಗಳು ವರಗುವ ಮಂಚ  || ೪ || 

ದೆರೀವ ಸೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದಾ ಬಸವಣ್ಣ

ಗುಡಿಯಾ ಸೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದಾ  || ೫ || 

ಕಾ್ಯದಿರೀಗೆ ಹೋವಿನಲ್ ಹೆಣದಿರೀದ ಮಂಚ

ಅದು ನಮ ಸರಸ್ವತಿ ವರಗೋವ ಮಂಚ  || ೬ || 

ದೆರೀವ ಸೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದಾ ಬಸವಣ್ಣ

ಗುಡಿಯಾ ಸೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದಾ  || ೭ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಲಕ್ಷಷ್ಮಣ ರಾಮ ನಾಯ್ಕ, ಮಾಬ�ಲಿ�ಶ್ವರ ಕರಿರಾ ನಾಯ್ಕ, ಮೆಣಸಿ  
೦೨/೧೧/೭೦

v



ಕ�ೋ�ಲಾಟದ ಪದಗಳು/ ಪುಟ   52  

೨೪. ಮದುವೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಗೆೈದ  

(ಕೆೋರೀಲಾಟದ ಪದ)

ತಾನತನನುನಾಲೆೋರೀ ತಂದನಾನುನಾ

ತನನ ತಂದನಾನುಲೆೋರೀ ತಂದನಾನುನಾ  || ಪಲಲಿವಿ || 

ಯಜಮನ ಗೌಡಾ ರಾಯನಲೆೋಲಿರೀ (ಲಂಬೆೋ ರಾಯ)

ಮಗನಿಗೆ ಮದಿಯ ಮಾಡಬೆರೀಕಂದ  || ೧ || 

ಮಗನಿಗೆ ಮದಿಯ ಮಾಡಬೆರೀಕಂದ

ಬಾಜರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗವನಲೆೋಲಿರೀ

ಬಾಜರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗವನಲೆೋಲಿರೀ

ಬಾಜರ ಹೆಣ್ಣ ಕೆರೀಳವನಲೆೋಲಿರೀ  || ೨ || 

ಬಾಜರ ಹೆಣ್ಣ ಕೆರೀಳವಾಗೆ

ಹೆಣ್ಣ ಕೆರೀಳಿ ಭರವಸೆ ಮಾಡಿ

ಹೆಣ್ಣ ಕೆರೀಳಿ ಭರವಸೆ ಮಾಡಿ

ತಿರಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾನಲೆೋಲಿರೀ  || ೩ || 

ತಿರಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆಕಂಡೆರೀ

ಹೆರೀಳುಲೋರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿಕೆ ಮಾಡಿ

ಹೆರೀಳುಲೋರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿಕೆ ಮಾಡಿ

ಹೆರೀಳದಿದ್ದ ಊರಿಗೆ ಡಂಗರ ಶರದ  || ೪ || 

ದೋರಿನೋರಿಗೆ ಡಂಗರ ಹೆೋರೀಡದಿ

ಕೋಡಿಸೋರಿಗೆ ವಾಲ್ ಬರೆದ

ಕೋಡಿಸೋರಿಗೆ ವಾಲ್ ಬರೆದ

ಬೆರೀಳೆಬೆಲಲಿ ಶಾಮನ ಕೋಡೆರೀ  || ೫ || 

ಬೆರೀಳೆಬೆಲಲಿ ಶಾಮನ ಕೋಡೆರೀ
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ಬಾಕಲ ಮುಂದೆ ತೆೋರೀರಣಗೆೈದ

ಬಾಕಲ ಮುಂದೆ ತೆೋರೀರಣಗೆೈದ

ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಮುತೆ್ತಲಾಲಿ ಸುರದ  || ೬ || 

ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಮುತೆ್ತಲಾಲಿ ಸುರದ

ದೆೋಣಪೆಗೆ ತೆೋರೀರಣವ ಗೆೈದ

ದೆೋಣಪೆಗೆ ತೆೋರೀರಣವ ಗೆೈದ

ಮದಿವಿಗೆ ಶೃಂಗಾರಗೆೈದ (ಶುಂಗಾರ)  || ೭ || 

ಯಜಮಾನಗೌಡ ರಾಜನಲೆೋಲಿರೀ

ಬಾವನೆಂಟರ ಸೆರೀರುವಾಗೆರೀ (ಸೆರೀಯು್ಯ)

ಬಂದು ಬಳಗ ಸೆಯು್ಯವಾಗೆ

ಬಂದು ಬಳಗ ಸೆಯು್ಯವಾಗೆ  || ೮ || 

ಮುತಿ್ತನ ಬಾಸಿಂಗ ಸೋಡೆರೀ

ಯಜಮಾನಗೌಡ ರಾಜನಲೆೋಲಿರೀ

ಯಜಮಾನಗೌಡ ರಾಜನಲೆೋಲಿರೀ

ಮಗನಿಗೆ ಮದಿವೆಯ ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂದೆ

ದಿಬ್ಬಣ ಶೆೋರೀವನ ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆ  || ೯ || 

ದಿಬ್ಬಣ ಶೆೋರೀವನ ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆ

ವಾದಿ ಪೆರೀಪೆ ಹೆೋಡವರಲೆೋಲಿರೀ

ವಾದಿ ಪೆರೀಪೆ ಹೆೋಡವರಲೆೋಲಿರೀ

ಮದು್ದಗುಂಡು ಶುಡುವಾರಲೆೋಲಿರೀ  || ೧೦ || 

ದರಕ್ಕೆ್ರೀದರ ಮುರದಂಗಲೆೋಲಿರೀ

ಆಕಾಶಬಾಣ ಬಿಡುವಾಗ

ದರಕ್ತೆ್ರೀದರ ಮುರದಂಗಲೆೋಲಿರೀ

ಹಗಲುಬತಿ್ತ ನೆೋರೀಡಿದರೆ  || ೧೧ || 

ಹಗಲು ಇರುಳುಲಾದರಲಾಗೆರೀ
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ಕೆೋರೀಣನ ಕೆೋಂಬ ನೆೋರೀಡಿದರೆ

ದರಕ್ತೆ್ರೀದರ ಮುರದಂಗಲೆೋಲಿರೀ

ಯಜಮಾನಗೌಡ ರಾಜನಲೆೋಲಿರೀ  || ೧೨ || 

ದಿಬ್ಬಣ ಶೆೋರೀವನ ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆರೀ

ಪಟ್ಟಣದೆೋಳಗಿನ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ

ದಂಡು ದಾವುಳಿ ಬರತಿದಂದೆರೀ

ಪಟ್ಣ ಬಿಟಾ್ಟಕ್ ಓಡಿಹೆೋರೀದ  || ೧೩ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದ��ವು ನಾಗು ಗುನಗ, ಅಡಲೋರು

v

೨೫. ಕಟಿ್ಟದ ಕಾಲ್ರೀ ಆಣಿರೀ ಪರದಾಣಿರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕಟಿ್ಟದ ಕಾಲ್ರೀ ಆಣಿರೀ ಪರದಾಣಿರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕಟಿ್ಟದ ಕಾಲ್ರೀಯಾ ಪರದಾಣಿರೀ ನನನು ಒಡೆಯ

ಕಂತೋಕೋ ಹೆೋರೀಗೋವಾ ಶೋಲಮ್ಮ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ಊರ ವಂದೆರೀ ಹತು್ತ ಮಂದಿಗೆ ಹೆರೀಳೂಕೆಯಾ ಕೆೋಡುವಾನೆೋರೀ ಮಿರೀರಾಶರೀ ಮಗನೆರೀ

ಊರ ವಂದೆರೀ ಹತು್ತ ಮಂದಿರೀ ಶೆೈವಾಗೆ ಬರುವಾರೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಕೆೋಪಪಾರದಾ ಈಳ ರೆೀಯಾ ತಡದಾನೆೋರೀ ಮಿರೀರಾಶರೀ ಮಗನೆ

ಕಾಯರೀಂದ ಕರಿಯಲೆಯಾನು ತಡದಾನು ಮಿರೀರಾಶರೀ ಮಗನೆರೀ  || ೩ || 

ಗಂಟೆ ದೋಪಾವಾ ತಡದಾನೆೋರೀ ಮಿರೀರಾಶರೀ ಮಗನೆ

ಅಕಲ್ ಮಗ ಮುಂದಾಗಿರೀ ಮಿರೀರಾಶರೀ ಮಗನೆ ಹಂದಾಗಿರೀ  || ೪ || 

ಊರ ಹತ್ ಮಂದಿ ನೆಡಗಾಗಿರೀ ನೆಡದಾರೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ನೆಡದಾರೆೋರೀ ಬರಶರೀಮಣಿ್ಣನಾ ಗುಡೆರೀಗಾಗಿ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೫ || 

ಕಾಯಂದ ಕರಿಯಲೆಯ ಯತವಾನು ಮಿರೀರಾಶರೀ ಮಗನೆ
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ಗೆಂಟೆೋ್ಯಂದು ದೋಪ-ದಿರೀಪವ ತೆೋರೀರ್ ಯಾನು ಮಿರೀರಾಶರೀ ಮಗನೆರೀ  || ೬ || 

ಕರದಿಂಗಳಕ ಕೆೋರೀಲ ಕಡುದರಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕರದಿಂಗಳಕ ಕೆೋರೀಲ ಕಡುದರೆೋರೀ ಆನಾ ಕೆೋರೀಲು  || ೭ || 

ಬೆಳುದಂಗಳಕೆಕಿ ಕೆೋರೀಲ ಬೆಳುಶದರೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಆಸಾರಿರೀ ಮಗನಾ ಕೆೈಯಲ್ ಕೆೋಡುವಾರೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೮ || 

l ಕ�ಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣ�

ಕೆೋಪಪಾರ = ಕಪೂ್ಷರ ಮದ್ದಲೆ = ನವಿಲಕುಂಚ (ಗಿರಿ)

ಮುಸಾ್ತಪಾ = ಬಿರುದು-ದುಸು್ತ ಹುಲ್ಮಿರಗನ ಶೆಲ್ಲಿ (ಚಮ್ಷ) ಮಿಗ = ಮೃಗ.

v

೨೬. ಕೆೋರೀಲೆರೀಂಬುದ ಮೆರೀಲೆನಿನುರೆರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ರನನುದಾ

ಕೆೋರೀಲಂಬುದ ಮೆರೀಲನಿನುರೆರೀ

ಹಡಗು ಹಳಳುಕೆ ಹೆಚುಚಾ ಗುಡುಗು ಮಳೆಗೆ ಹೆಚುಚಾ

ನಕ್ಷತ್ ಹೆಚುಚಾ ಗಗನಕೆಕಿ | ರನನುದಾ ಕೆೋರೀಲು  || ೧ || 

ಆಶೆರೀ ಆಡುವರ ಕಂಡೆ ದೆೋರೀಶೆರೀ ಸುಡುವರ ಕಂಡೆ

ದಾಶಪನು ಕಂಡೆ ಗಿರಿಮೆರೀನೆರೀ  || ೨ || 

ಹಾಡಗೆ ಹಾಡಲಲಲಿ ಬೆರೀಡಗೆ ನಗೆಯಲಲಿ

ಕೆೋರೀಡ ನಿನ ಕೆೈಗೆರೀ ಬಳೆಯಿಲಲಿ | ರನನುದಾ ಕೆೋರೀಲಾ  || ೩ || 

ಹಕ್ಕಿರೀಗೆ ಹಲುಲಿ ಇಲಲಿ ಕಪೆಪಾರೀಗೆ ಕೆಮಿಯಿಲಲಿ

ಹತು್ತ ಕಾಲೆರೀಶಡಿರೀಗೆ ತಲೆಯಿಲಲಿ | ರನನುದಾ ಕೆೋರೀಲು  || ೪ || 

ಬಾಳ ರೆೀಗೆ ಕೆಂಚವಿಲಲಿ ಬಸಳ ರೆೀಗೆ ಮುಳುಳುವಿಲಲಿ

ಶೋಳ  ೆಹೆರೀಳಿದ ಮಾತೋ ನಿಜವಲಲಿ | ರನನುದಾ ಕೆೋರೀಲು  || ೫ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದ��ವು ನಾಗು ಗುನಗ (ಗೌಡ), ಆಡಲೋರು
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೨೭. ವೆೈನಾಸಿ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ದರೆ ಮೆರೀನೆ ಮಿರೀವದೋ ಎತು್ತ  | ಅಲ್ಲಿಗೆರೀ ಜಾರಿರೀ ಬಿತು್ತ

ನೆೋರೀವನುನು ಮೋಗನುಲ್ಲಿ ನತೋ್ತ  | ಬನವಾಸಿರೀ ಕೆರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತೋ್ತ  || ೧ || 

ಬನವಾಸಿರೀ ಕೆರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತೋ್ತ | ವೆೈನಾಸಿ ವೆೈನಾಸಿ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಗಾಳಿರೀ ಬಿರೀರಾನೆೋರೀಂದು ಮೆರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ನಾಮ ನಾಮಕೆರೀ ಬಸವಣ್ಣ | ತೆರೀರೋ ತಂದೆೋರೀ ನಾನಾ

ಕಾಲಕೆ ಮೊಗುದರೆ ಕರತಾವರೀ | ಪಾವು ಬಂಗುದಾ ಬಿರತಾವರೀ  || ೩ || 

ಬತಾ್ತ ಮುಸಲಾ್ಮನರ ತಮಾ್ಮ | ನಾವು ಜರೀವಲರುವಲತಂಟ ಇರುತನಕಾ

ಹಲಾಲಿ ಮೆರೀನೆ ಹೆೋಡಿರೀಸುವೆರೀ ಕೆೋಟೆ್ಟ ಕೆೋಳೂರ್ ಗುಲಲ್ರೀಸುವೆರೀ  || ೪ || 

ಕೆೋರೀಡೆರೀ ಕೆೋಳಗದಲಲಿಳಿರೀಸುವೆರೀ | ಜೆೋರೀಡಿರೀ ಗೆೋರೀಣಿ ತುಂಬಿಸುವೆರೀ

ಜೆೋರೀಡಿರೀ ಗೆೋರೀಣಿರೀ ತುಂಬಿರೀಸುವೆರೀ | ನೆತಿ್ತರೀ ಮೆರೀನೆೋರೀಂದೆರೀರಿಸುವೆರೀ  || ೫ || 

ನೆತಿ್ತರೀ ಮೆರೀನೆೋಂದಿರಿರೀಸುವೆರೀ | ಬೆೋಂಬೆೈಲಾಗಬೆೋರೀಟಿ ತುಂಬಿಸುವೆರೀ

ಬೆೋಂಬೆೈಲಾಗಬೆೋರೀಟಿ ತುಂಬಿಸುವೆ | ಬೆೋಂಬೆೈತಾರನಾ ಓಡಿಸುವೆರೀ  || ೬ || 

ಬೆೋಂಬೆೈತಾರನು ಓಡಿಸುವೆರೀ | ಕುಮಟಿರೀ ಬಂದರದಲ್ ತಾಡಿಸುವೆರೀ

ಕುಮಟಿರೀ ಬಂದರದಲ್ಲಿ ತಾಗಿಸುವೆರೀ | ನೆತಿ್ತರೀ ಮೆರೀನೆೋಂದೆರೀರಿಸುವೆರೀ  || ೭ || 

ನೆತಿ್ತರೀ ಮೆರೀನೆೋರೀಂದೆರೀರಿರೀಸುವೆರೀ | ಬೆೋಂಬೆೈತಾರನು ಓಡಿಸುವೆರೀ

ಬೆೋಂಬೆೈ ತಾರನು ಓಡಿಸುವೆರೀ ತಾರಿನ ಪತ್ನು ಕಳಗಿಸುವೆರೀ  || ೮ || 

 (ಇಲ್ಲಿ ತಾರು ಕಾಗದಪತ್ ಎಂದಿದು್ದ)

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಅಪುಪು ನಾರಾಯಣ ಹರಕಂತ, ಹೆೋಲನಗದೆ್ದ

v
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೨೮. ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ ಸಂಪಿಗಿರೀಯಾ

ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ ಸಂಪುಗಿಯಾ ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ ಮಲುಲಿಗಿರೀಯಾ

ಕೆಂಪೆರೀ ಜೆೋರೀತರದಾ ರಸಬಾಳಿರೀ

ಪೊನಾನುಗನ ಹಬ್ಬಕೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕಯಾ್ಯವಾಗಿನ ಬಳಿಯೋ

ಕರಟೆರೀಗಿಂದೋ ಕೆರೀಳುಗೆರೀ ಕುಂಟೆಮಿಮೀ ಕಾಯುವನೆರೀ

ಕಾದೆರೀ ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗವಾಗೆರೀ ಬಳಿಯಾ ಜರಿದಾನಯಾ್ಯ

ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ ಸಂಪೂಗಿಯೋ ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ ಮಲೋಲಿಗಿಯೋ

ಕೆಂಪಿರೀ ಜೆೋರೀತರದಾ ರಸಬಾಳಿರೀ

ಪೊನಾನುಗನ ಹಬ್ಬಕೆ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ನೆಡದಾ ತುಂಬಿರೀಸಾಲೆನುಟಿ್ಟ

ಯಾವಾಗಿಂದ ಹಕ್ಷಂಡಿಯರೀ ನೆಡವಾ ಮೆರೀಲ್ನ ಸಾಲೆರೀ

ಕಂಟಿಗಿಂದೋ ಕೆಳಗೆರೀ ಕಂಟೆಮೆ್ಮ ಕಾಯುವನೆರೀ

ಕಾದಿರೀ ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆರೀ ಹರದಾನಯಾ್ಯ

ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ ಸಂಪುಗಿಯೋ ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ ಮಲುಲಿಗಿಯೋ

ಕೆಂಪಿರೀ ಜೆೋರೀತಿರದಾ ರಸಬಾಳ ರೆೀ

ಪೊನಾನುಗನ ಹಬ್ಬಕೆ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಹಣಿಯಾ ತುಂಬಾ ಗಂದಾನಿಟು್ಟ

ಯಾತಾರಿಂದಾ ಉದ್ಕಂಡಿಯರೀ ಹಣಾ್ಯಮೆರೀನಿನ ಗಂದಾ?

ಕಂಟೆರೀಗಿಯಾ ಕೆಳಗೆರೀ ಕುಂಟೆಮಿಮೀ ಕಾಯುವಾನೆರೀ

ಕಾದೆರೀ ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆರೀ ವಿದಾ್ಯನಯಾ್ಯ

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಜಟ್ಟಪಪು ಗ�ೋ�ಯದಾಪಪು ನಾಯ್ಕ, ೫೧, ತೆರೀಗಿನಮಕ್ಕಿ,  

ಉಮ�ಶ ಹ�ೋನುನಾಪಟಗಾರ. ದಿನಾಂಕ ೨೬/೩/೦೮
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೨೯. ಕೆೋರೀಲು ಪದ (ವರಾ ಬೆರೀಡತ್ಯಲಾ ದಾರವಾಡಿ)

ವರಾಬೆರೀಡತ್ಯಲಾ ದಾರವಾಡಿ

ವರಾ ಬೆರೀಡಿ್ತರಿ ತರಾಂತುರಿಂದಾ

ಕರಾರೆ ಮಾಡಾ ನೆೋಂದ ಇರಾನೆ ನಿಲ್ ತಿರಿರೀ  || ೧ || 

ಬಡಲಾ ಬಕ್ತರ ಮೆರೀನ್ ಅಂತಃಕರಣ ಇರಬೆರೀಕು

ದೆರೀಸಿಯಾತಿ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು

ಬಡವಾ ಶವಾನಲಾಲಿ ಹಣವಿದ್ದ 

ಸಾವಾಕಿರ ಕೆೈ ಹಾಕಲೆರೀ  || ೨ || 

v

೩೦. ಮತಿಯ ಪಾಲ್ಸು
ಮತಿಯ ಪಾಲ್ಸು ಯಮಗೆ ಶ್ರೀಗಣರಾಯಾ

ರುತಿ ಮಾಡ್ ಉಣಿಸು ಯಮಗೆರೀ  || ೧ || 

ಉದಿ್ದನ ವನದಲ್ಲಿ ಉದಿ್ದನ ಉಂಡೆರೀ

ಎಳದಿಟ್ಟ ಬೆನುಮಯ್ಯ ಯಡಿ ಮಾಡ್ ಉಣಿಸು ಯಮಗೆರೀ  || ೨ || 

ಕಡಲೆಯ ವನದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಯ ಉಂಡೆರೀ

ಕಡದಿಟ್ಟ ಬೆನುಮಯಾ್ಯ ಯಡಿಮಾಡಿ ಉಣಿಸು ಯಮಗೆ  || ೩ || 

ರಾಗಿಯ ವನದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯ ಉಂಡೆರೀ

ಎಡದಿಟ್ಟ ಬೆನುಮಯ್ಯ ಯಡಿ ಮಾಡುಣಿಸು ಯಮಗೆರೀ  || ೪ || 

ಮತಿಯ ಪಾಲ್ಸು ಯಮಗೆರೀ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯಾ

ಗೆೋರೀದಿಯ ವನದಲ್ಲಿ ಗೆೋರೀದಿಯ ಉಂಡೆರೀ

ವಡದಿಟ್ಟ ಬೆನುಮಯ್ಯ ಯಡಿ ಮಾಡುಣಿಸು ಯಮಗೆರೀ  || ೫ || 

ಯಳಿಳುನ ವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಳುನ ಉಂಡೆರೀ

ಯಡದಿಟ್ಟ ಬೆನುಮಯ್ಯ ಯಡಿ ಮಾಡುಣಿಸು ಯಮಗೆರೀ  || ೬ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ತುಂಬಳಿ್ಳ ಮ�ಹನ ನಾಗು ಗೌಡ, ೨೫ ವಷ್ಷ
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೩೧.  ಸುತ್ತ ಗೆೋರೀಟು ಪದ   

(ಜನನಿ ನಿನನು ಸ್ಮರಣೆಯನುನು)

ಜನನಿ ನಿನನು ಸ್ಮರಣೆಯನುನು ಮರೆಯಲಾರೆ

ಕರುಣಾನಿಧಿಗೆ ಕಯ ಮುಗಿದೆ ಹೆರೀಳುವೆ  || ೧ || 

ಕರುಣಾನಿಧಿಗೆ ಸಾ್ವಮಿ ದೆರೀವನಿಗೆ

ಕಾಲು ಕವನ ದಾನ ಧಮ್ಷ ಸೆೋರೀಲು ಸುಂಗರವರೀ  || ೨ || 

ಕಾಲು ಕವನ ದಾನಧಮ್ಷ ಸೆೋರೀಲು ಸುಂಗರವರೀ

ಮಂಗಲಾ ಜಯ ಮಂಗಲಾ ಜಯ  || ೩ || 

ಮಂಗಲಾ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗನಿಗೆರೀ

ಕರುಣಾನಿಧಿಗೆ ಕಯ ಮುಗಿದೆ ಹೆರೀಳುವೆ  || ೪ || 

v

೩೨. ಹೆೋಕಕಿ ಕೆೋರೀಲ ಪದ (ತವರು ನೆೋರೀಡಲ ನಾ ಬಂದೆರೀ)

ತವರೋ ನೆೋರೀಡಾಲ ನಾ ಬಂದೆರೀ

ತಾಯರೀ ನೆನಪಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ ನಿರೀರ ತಂದೆರೀ  || ೧ || 

ಹುಟೆ್ಟರೀಲ್ರೀನೆೋಳಗೆ ಹಾಲ ಕುಡಿಸಿದೆ್ದರೀ

ತೆೋಟಿ್ಟಲೆೋಳಗೆರೀ ಲಾಡಿ ಮೆರೆದಿದೆ್ದ  || ೨ || 

ಅಣಾ್ಣ ನಮ್ಮ ಏನಾದರೋ

ಅತ್ತಗಿ ನಮಾ್ಮವಳಲಾಲಿ  || ೩ || 

ತಾಯಿರೀಯ ಮನೆದೆೋಳಗೆರೀ

ಹಾಲನುನು ಕುಡದು ಬೆಳದಿದೆ್ದರೀ  || ೪ || 

ಅಣಾ್ಣನ ಮನೆಯಳಗೆರೀ

ಹಣಿನಿರೀರು ನಮ್ಮಗೆರೀ ಕೆೋಟಿ್ಟರೋ  || ೫ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಗಣಪ ಸುಬ್ಬ ಗೌಡ, ೨೬ ವಷ್ಷ
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೩೩. ಕಂಡಿ ಕೆೋರೀಲು (೧) (ದೆರೀವರ ಕಾನಲ್ಲಿ) 

ದೆರೀವರ ಕಾನಲ್ಲಿ ಗೆೋರೀರಂಬದೆರೀತಕಾಕಿ?

ನೆರೀಗಲೆರೀ ನೋರು ನೆೋಗನೋರೋ  || ೧ || 

ನೆರೀಗಲೆರೀ ನೋರೋ ನೆೋಗನೋರಾದರೆರೀ

ಹೋಡ ಬಿಟಿ್ಟತೆ್ತರೀ ಲಯನೋರೋ  || ೨ || 

ಹೋಡ ಬಿಟಿ್ಟತೆ್ತರೀ ಲಯನೋರುಲಾದರೆರೀ

ಎತಿ್ತಗೆ ನಿರೀರೆಲ್ಲಿರೀ ಕುಡುಸಿದಿಯರೀ?  || ೩ || 

ಎತಿ್ತಗೆ ನಿರೀರೆಲ್ಲಿರೀ ಕುಡುಸಿರೀದಿರೀಲಾದರೆರೀ

ದೆರೀವರ ಕೆರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಸಿದಿರೀನೆೋರೀ  || ೪ || 

ದೆರೀವರ ಕೆರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಸಿದಿರೀಲಾದರೆರೀ

ನೆೋರೀಡಿರೀ ಕಟ್ಟಣಾ್ಣ ನಮೆ್ಮತಾ್ತ  || ೫ || 

ನೆೋರೀಡಿರೀ ಕಟ್ಟಣಾ್ಣ ನಮೆ್ಮತು್ತಲಾದರೆರೀ 

ತಪಿಪಾರೀ ಬರತಿತೆ್ತರೀ ಮದುಲ್ಂಗಾ  || ೬ || 

ತಪಿಪಾರೀ ಬರತಿತೆ್ತರೀ ಮದುಲ್ಂಗಾಲಾದರೆರೀ 

ಮದಲ್ಂಗ ಜೆೋರೀಕೆೋ್ಯರೀ ಮಗ ಜೆೋರೀಕೆೋ್ಯರೀ  || ೭ || 

ಮದಲ್ಂಗ ಜೆೋರೀಕೆೋ್ಯರೀ ಮಗ ಜೆೋರೀಕೆೋ್ಯರೀಲಾದರೆರೀ 

ಹೆೋರೀರಿರೀ ಕೆೋಳಿಳುನಾ ಸರುಗೆಂಟೆರೀ  || ೮ || 

ಹೆೋರೀರಿರೀ ಕೆೋಳಿಳುರೀನಾ ಸರುನುತೆ್ತಲಾದರೆರೀ

ದೆರೀವರಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಬರತಿರೀವರೀ  || ೯ || 

v
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೩೪. ಕಂಡಿ ಕೆೋರೀಲು (೨) (ಆಡಿರೀ ಮಂಗಲವೆರೀ)

ಆಡಿರೀ ಮಂಗಲವೆರೀ ನಮನಿಮಗೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಆಡಿರೀ ಮಂಗಲವೆರೀ ನಮನಿಮಗೆೋರೀ || ನನ ಗೆಣಿಯಾ  || ೧ || 

ಈ ಊರು ಕ್ತೋ್ತರು ಬೆರೀಲೋರೋ ಬೆಂಕ್ನ ಕೆೋರೀಡು

ಸೆರೀದೋ ಬಾವಿಯ ನಿರೀರು ಮೊಗುತಾರೆೋರೀ || ನನ ಗೆಣಿಯಾ  || ೨ || 

ಆಡೆೋರೀರೋ ನಮಿ್ಮಂದ ನೆೋರೀಡೆೋರೀರೋ ನಿಮಿ್ಮಂದ

ಆಡಿರೀ ಬಿಟು್ಟಂಗಿಲಾ ನಮನಿಮಗೋ || ನನ ಗೆಣಿಯಾ  || ೩ || 

ಕರಿಯಾ ಕಂಬಳಿ ಕೆೋರೀಡು ನಾಗಿರೀನ ಪಟಿ್ಟಯ ಕೆೋರೀಡೋ

ಜರಿಯಾ ಪಾವು ಕೆೋರೀಡು ಬಿಳಿಯಾ ಹಚಚಾಡ ಕೆೋರೀಡೋ || ನನ ಗೆಣಿಯಾ  || ೪ || 

ಕರಿಕಂಬ ಕಟಿ್ಟ ವಳಗೆರೀ ಬರಬೆರೀಕೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಬೆಳುದಿಂಗಳ ಬೆಳಕ್ನೆೋಳಗೆ ಬರುಬೆರೀಕೆೋರೀ || ನನ ಗೆಣಿಯಾ  || ೫ || 

ಉಂಗುಲುಂಗುಲ ನೆೋರೀಡು ಉಂಗಾಲ ಬಪಪಾ ನೆೋರೀಡೋ

ಉಂಬಾಲ್ ಬಂದವಳ ಬಿಡಬಾ್ಯಡೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ || ನನ ಗೆಣಿಯಾ  || ೬ || 

ಕಡಗ ಕಡಗವ ನೆೋರೀಡು ಕಡನಾಡಾಂಬರ ನೆೋರೀಡೋ 

ಕರದಿರೀ ಬಂದವಳ ಕಯಾ್ಯ ಬಿಡಬಾ್ಯಡೆೋರೀ || ನನ ಗೆಣಿಯಾ  || ೭ || 

ಸಿರೀರೆರೀ ಸಿರೀರೆಯ ನೆೋರೀಡು ಸಿರೀರೆಯಾಂಬರ ನೆೋರೀಡೋ

ಸೆರೀರಿರೀ ಬಂದವಳ ಕಯಾ್ಯ ಬಿಡಬಾ್ಯಡೆೋರೀ || ನನ ಗೆಣಿಯಾ  || ೮ || 

ವಲ್ಲಿರೀ ವಲ್ಲಿಯಾ ನೆೋರೀಡು ವಲ್ಲಿರೀಯ ಬರ ನೆೋರೀಡೋ

ವಲ್ದಿರೀ ಬಂದವಳ ಕಯಾ್ಯ ಬಿಡಬಾ್ಯಡೆೋರೀ || ನನ ಗೆಣಿಯಾ  || ೯ || 

ವಲದ ತೆರೀರ ನೆೋರೀಡು ವಲ್ದ ಸತಿಯ ನೆೋರೀಡೋ

ವಲದಿರೀ ಬಂದ ಸತಿಯಾ ಬಿಡಬಾ್ಯಡೆೋರೀ || ನನ ಗೆಣೆಯಾ  || ೧೦ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಗಣಪ ಸುಬ್ಬಗೌಡ, ಕರ�ವಕಲಿ, ೨೬ ವಷ್ಷ, ಜಡಿಡುಗೆದೆ್ದ ತಾ: ಶರಸಿ (ಉ.ಕ.)
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೩೫. ತೆರೀರ ಕೆೋರೀಲು (ಆಕಳು ಕಂಡಿರೆರೀನೆೋಂದ)

ಆಕಳು ಕಂಡಿರೀರೆರೀನೆೋಂದ || ಗೆೋಲಲಿರ 
ಆಕಳ ಕಂಡಿರೆರೀನು?
ಆಕಳ ಪಿರೀಕಳ ಕಾಣಲ್ಲಾಲಿ  || ೧ || 
ಆಕಳ ಮಾರಿ ನೆೋರೀಡಲ್ಲಾಲಿ 
ಮೊಳ ಮೊಳ ಉದ್ದನ ಕೆೋರೀಡವಿತು್ತ  || ೨ || 
ಆಕಳ ಮೊಳ ಉದ್ದನ ಬಾಲವಿತು್ತ
ಅಡವಿ ಹುಲಾಲಿ ಮೆರೀಯೋತಿ್ತತೋ್ತ  || ೩ || 
ಮಡುದಿ ನಿರೀರು ಕುಡಿಯೋತಿತು್ತ
ಸಂಜೆರೀ ಮುಂದೆರೀ ಬರತಿತು್ತ  || ೪ || 
ಆಕಳ ಕಂಡಿರೀರೆರೀನೆೋಂದ || ಗೆೋಲಲಿರ
ಆಕಳ ಕಂಡಿರೀರೆರೀನು?  || ೫ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರ� ಮ�ಹನ ನಾಗು ಗೌಡ

v

೩೬. ತೆರೀರು ಕೆೋರೀಲು (ಎತು್ತ ಕಾಯರೀ ತಮ್ಮ)

ಎತು್ತ ಕಾಯರೀ ತಮ್ಮ ಮುತಿ್ತನ ಬಿಲಲಿವನೆರೀ
ಎತಿ್ತಗೆರೀ ನಿರೀರೆಲ್ಲಿರೀ ಕೆೋಡಿಸಿದಿಯರೀಲಾದರೆರೀ
ದೆರೀವರ ಕೆರೀರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿರೀಯರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ
ಕುಡಿಸಿದಿಯರೀಲಾದಾರೆ ಎತ್ತನು
ಹೆೋಡಿರೀರಣಾ್ಣ ಮಾರಿರೀ ಬೆೈಲ್ಗೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 
ಕೆೋರೀಣಾ ಕಾಯರೀ ತಮ್ಮ ಮುತಿನ್ತ ಬಿಲಲಿವನೆರೀ
ಕೆೋರೀಣಗೆರೀ ನಿರೀರೆಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿದಿಯರೀಲಾದರೆರೀ
ದೆರೀವರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿರೀಯರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ 
ಕೆೋರೀಣಾ ಹೆೋಡಿರೀರಣಾ್ಣ ಮಾರಿರೀ ಬೆೈಲ್ಗೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 
ಕುರಿಯ ಕಾಯರೀ ತಮಾ್ಮ ಮುತಿ್ತನ ಬಿಲಲಿವನೆರೀ
ಕುರಿಗೆ ನಿರೀರೆಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿದಿಯರೀಲಾದರೆರೀ
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ದೆರೀವರ ಕೆರೀರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿರೀಯರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕುರಿಯ ಹೆೋಡಿರೀರಣಾ್ಣ ಮಾರಿರೀ ಬೆೈಲ್ಗೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩ || 

ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಕಾಯರೀ ತಮ್ಮ ಮುತಿ್ತನ ಬಿಲಲಿವನೆರೀ

ಕೆೋರೀಳಿರೀಗೆ ನಿರೀರೆಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿದಿಯರೀಲಾದರೆರೀ

ದೆರೀವರ ಕೆರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿರೀಯರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆೋರೀಳಿರೀ ಹೆೋಡಿರೀರಣಾ್ಣ ಮಾರಿರೀ ದೆರೀವರಿಗೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

ಹಂದಿ ಕಾಯರೀ ತಮ್ಮ ಮುತಿ್ತನ ಬಿಲಲಿವನೆರೀ

ಹಂದಿಗೆರೀ ನಿರೀರೆರೀಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿದಿಯರೀಲಾದರೆರೀ

ದೆರೀವರ ಕೆರೀರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿರೀಯರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಹಂದಿ ಹೆೋಡಿರಣಾ್ಣ ಮಾರಿರೀ ಬಯಲ್ಗೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ || ೫ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಮ�ಹನ ನಾಗು ಗೌಡ, ಮಂಜುಗುಣಿ

v

೩೭. ಹೆಡಗಿ ಕೆೋರೀಲು (ಸಾಲಕೆಕಿ ಕೆೋನೆಯಿಲಲಿ)

ಸಾಲಕೆಕಿ ಕೆೋನೆಯಿಲಲಿ ಆಲಕೆಕಿ ನೆರುಳಲಾಲಿ

ನಾನ್ ಹುಟಿ್ಟ ಮನಿಗೆರೀ ಹೆಸುರಾದೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ತಂದಿದ್ದರೆ ತವರಕ ಹೆಚುಚಾ ತಾಯಿದ್ದರೆ ಬಳಗೆ ಹೆಚುಚಾ

ಸಾವಿರಕೆಕಿ ಹೆಚುಚಾ ಪತಿ ಪುರಷ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಮಾಣಿಕದ ಹರಳು ಮಗ ಹೆಚುಚಾಲಾದರೆ

ಮಾಣಿಕದ ಹರಳು ಮಗ ಹೆಚುಚಾ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩ || 

ಹೆಣು್ಣ ಹುಟ್ಟಲ್ ಬೆರೀಡಾ ಪರರಿರೀಗೆ ಕೆೋರೀಡು ಬೆರೀಡಾ

ಹೆಣು್ಣ ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆರೀ ಅಳುಬೆರೀಡಾ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

ಕೆೋಟಾ್ಟ ಮನೆಗೆ ಹೆಸುರಾದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಪಡಿರೀದಽವಗೆ ಹೆಸುರಾ ತರುಬೆರೀಡಾ

ತವರಿರೀಗೆೋಂದ ಹೆಸುರಾ ತರುಬೆರೀಡಾ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೫ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಗಣಪ ಗೌಡ
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೩೮. ಇಂಗಲ್ರೀಸು

ಬಾಸೆ ಕಲ್ಯದೆರೀ ಮೊರೀಸವಾಯಿತೋ

ಇಂಗಲ್ರೀಸೋ ಬಿಂಗಲ್ರೀಸು  || ೧ || 

ಗೆೋರೀಡೆಗೆ ಇಂಗಲ್ರೀಸೋ ಮಾಡಿಗೆ ಇಂಗಲ್ರೀಸೋ

ಮೊರೀಟರಿಗೆ ಇಂಗಲ್ರೀಸೋ ಬಾ್ಯಟಿ್ಗೆ ಇಂಗಲ್ರೀಸೋ  || ೨ || 

ಬಾಸೆ ಕಲ್ಯದೆರೀ ಮೊರೀಸವಾಯಿತೋ

ಚಕ ಮಾಡವರ ಬಾಜಗೆ ಇಂಗಲ್ರೀಸೋ  || ೩ || 

ಚಕ ಮಾಡವರ ಬಾಜಗೆ ಇಂಗಲ್ರೀಸೋ

ಇಂಗಲ್ರೀಸೋ ಬಿಂಗಲ್ರೀಸು  || ೪ || 

ಬಾಸೆ ಕಲ್ಯದೆರೀ ಮೊರೀಸವಾಯಿತೋ

ಗಣಬಣಂಬೋ ಗೆಂಟೆಗೆ ಇಂಗಲ್ರೀಸೋ

ಬಾಸೆ ಕಲ್ಯದೆರೀ ಮೊರೀಸವಾಯಿತು  || ೫ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಮ�ಹನ ನಾಗು ಗೌಡ, ಮಂಜುಗುಣಿ

v

೩೯. ಕಂಡಿರೀ ಕೆೋರೀಲು (೩) (ಇಂದಿನ ಪುರವದಲ್ಲಿ)

ಇಂದಿನ ಪುರವದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಕಾಣಿರೀ ತಂಗಿರೀ

ಹೆಬೋ್ಬಲ್ ಚಮ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ಕಾಣಿರೀ ತಾನಾ  || ೧ || 

ಊರೋರು ತಿಗು್ಷತಾನೆರೀ ಜೆೋರೀಗಿರೀಯಾಗೆರೀ ತಂಗಿರೀ 

ಮನಿಯಾಗೆ ಕುಳುತಾನೆ ಯರೀಗಿಯಂತೆರೀ ತಾನಾ  || ೨ || 

ನಿರೀರು ಕಂಡಲ್ಲಿರೀ ಸಾನ ಜಪವೆರೀ ತಂಗಿರೀ

ಹೆೋಳಿಯಾ ಕಂಡಲ್ಲಿರೀ ಸಾನ ಜಪವೆರೀ ತಾನ  || ೩ || 
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ಗುಡಿಯ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಶವ ಪೂಜೆ ತಂಗಿರೀ

ಕಯಾ್ಯಗೆ ನಾಗರ ಹೆಡೆ ಬೆತ್ತ ಕಾಣಿರೀ ತಾನಾ  || ೪ || 

ತಲೆ ಮೆರೀನೆರೀ ನಾಗರ ಹೆಡೆ ಬೆತ್ತ ಕಾಣಿರೀ ತಂಗಿರೀ

ಊರೋರು ತಿಗು್ಷತಾನೆರೀ ಜೆೋರೀಗಿಯಂತೆ ತಾನಾ  || ೫ || 

ಮನಿಯಾಗೆ ಕುಳಳುತಾನೆ ಯರೀಗಿಯಂತೆ ತಂಗಿರೀ

ಇಂದಿರೀನ ಪುರವದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಕಾಣಿರೀ ತಂಗಿರೀ

ಹೆಬೋ್ಬಲ್ ಚಮ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ತಾನಾ || ೬ ||

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಊರಬ�ೈಲು ನಾಗು ತಿಮಮು ಗೌಡಾ, ೨೨ ವಷ್ಷ

v

೪೦. ಬಿದುರೆರೀ ನಿರೀನಾ್ಯರಿರೀಗೆೋಲ್ಯುವಳ ರೆೀ

ಹುಟು್ಟತ ಹುಲಲಿನಾದೆರೀ ಬೆಳೆಯೋತ ಬಿದುರನಾದೆರೀ

ಬಿದುರೆರೀ ನಿರೀನಾ್ಯರಿಗೆೋಲ್ಯುವಳ ರೆೀ? ಬಿದುರೆನನು ತಾಯರೀ || ೧ || 

ಊರೋರು ಮುದುಕರಿಗೆಲಾಲಿ ಊರೋವ ದೆೋಣೆ್ಣಯಾದೆರೀ

ಬಿದುರೆರೀ ನಿರೀನಾ್ಯರಿಗೆೋಲ್ಯುವಳ ರೆೀ? ಬಿದುರೆನನು ತಾಯರೀ || ೨ || 

ಊರೋರು ನಾರಿಯರಿಗೆಲಾಲಿ ಗೆರೀರೋ ಗೆರಸೆರೀಯಾದೆರೀ

ಬಿದುರೆರೀ ನಿರೀನಾ್ಯರಿಗೆೋಲ್ಯುವಳ ರೆೀ? ಬಿದುರೆನನು ತಾಯರೀ || ೩ || 

ಮಂಜುಗುಣಿ ದೆರೀವರಿಗೋ ಕಟು್ಟ ಪಾಲುಕ್ಯಾದೆರೀ

ಬಿದುರೆರೀ ನಿರೀನಾ್ಯರಿಗೆೋಲ್ಯುವಳ ರೆೀ? ಬಿದುರೆನಾನು ತಾಯರೀ || ೪ || 

ಹೆೋಲ್ಯು ಬತಾ್ತವ ಕಟ್ಟಲು ಬಿದರು ಕಣಜಾವಾದೆರೀ

ಬಿದುರೆ ನಿರೀನಾ್ಯರಿಗೆೋಲ್ಯುವಳ ರೆೀ? ಬಿದುರೆನಾನು ತಾಯರೀ

ಬಿದುರೆ ನಿರೀನಾ್ಯರಿಗೆೋಲ್ಯುವಳ ರೆೀ ಬಿದುರೆನಾನು ತಾಯರೀ || ೫ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಗಣಪ ಸುಬ್ಬಗೌಡ, ಮೊಳ ರೆೀಸಾಲು



ಕ�ೋ�ಲಾಟದ ಪದಗಳು/ ಪುಟ   66  

೪೧. ಮಲಕ್ನ ಕೆೋರೀಲು (ಒಬ್ಬರ ಬೆರೀರೆೋರೀಬ್ಬ ಸುತು್ತದು)

ತೆೋರೀಟಾ ತೆೋರೀಟಾ ತಿರಗಿ ನಾನು

ಮೋರ ದುಂಡ ಮಲ್ಗಿರೀ ಹೋವ ತಂದೆರೀ  || ೧ || 

ದುಂಡ ಮಲಗಿರೀ ಹೋವ ಮುಡಿಯರೀ ಜಾಣೆರೀ

ದುಂಡರಿ ಪಾರಾಗಿ ಹೆೋರೀದ (ಮತೆ್ತ ತರಲು ಹೆೋರೀದ)  || ೨ || 

ಈಟಿರೀ ತಿರ್ ಗಿ ತಿರುಗಿ ನಾನು

ಮೋರ ಈಟಿಯ ದಾರೋವ ತಂದೆರೀ  || ೩ || 

ಈಟಿಯ ದಾರ್ ದೋವ ಮುಡಿಯರೀ ಜಾಣೆರೀ

ಈಟರಿ ಪಾರಾಗಿ ಹೆೋರೀದೆರೀ  || ೪ || 

ಕೆರೀರಿರೀ ಕೆರೀರಿರೀ ತಿರ್ ಗಿ ನಾನು

ಮುರು ಕಾ್ವದಿಗಿರೀರ ಹೋವ ತಂದೆರೀ  || ೫ || 

ಕಾ್ವದಿರೀಗಿರೀರ್ ಹೋವ ಮುಡಿಯರೀ ಜಾಣೆರೀ

ಕಾ್ಯದಗಿರೀ ಪಾರಾಗಿ ಹೆೋರೀದೆರೀ  || ೬ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಗಣಪ ಸುಬ್ಬಗೌಡ, ಮೊಳ ರೆೀಸಾಲು

v

೪೨. ಹೆೋಕಕಿ ಕೆೋರೀಲು (ಕಾಗಲೋಲಿ ಕರಿಗಲೋಲಿ)

ಕಾಗಲೋಲಿ ಕರಿಗಲೋಲಿ ಕಟೆ್ಟ ಮಾ್ಯಗಿನ ಕಲೋಲಿ

ಆ ಕಲ್ಲಿರೀನ ಹೆಸರೋ ಹೋಲ್ಯಪಾ್ಯಽ  || ೧ || 

ಹುಲ್ಯಪಪಾನ ತಳವೆರೀ ಗಡಿ ಮೆರೀಲೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಸುಂಗುಳಿರೀ ಮರನಡಿಗೆರೀ ನೆಲ್ಗೆೋಟಾ್ಟ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಜಂಗುಮಾರ್ ಹುಡುಗಿರೀ ಕಾವಲೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕಾಗಲೋಲಿ ಕರಿಗಲೋಲಿ ಕಟೆ್ಟ ಮಾ್ಯಗಿನ ಕಲೋಲಿ  

ಆ ಕಲ್ಲಿರೀನ ಹೆಸರೋ ಹುಲ್ಯಪಾಪಾ || ೩ ||

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಗಣಪ ಸುಬ್ಬಗೌಡ, ಮೊಳ ರೆೀಸಾಲು



ಕ�ೋ�ಲಾಟದ ಪದಗಳು/ ಪುಟ   67  

೪೩. ಕೆೋರೀಲೋ ಸಿಂಗಾರಾಡುವಾ (ಕೆೋರೀಲುಪದ)

ಹಕ್ಕಿರೀ ವರೀಡೋಸ್ ನೆವನಾ ಮಾಡಿ ಕವಣಿರೀ ಬಿರೀಸಿದಾ್ಯ?

ಚಿಕಾಕಿ ಹುಡಗಿರೀ ಮಾತ ಕೆರೀಳಿ ನಾಟಾ ಹೋಡಿದಾ್ಯ?  || ೧ || 

ನವಲಾ ಬಂತೆೋರೀ ನವಲಾ ನಮ ಸೆೋರೀಗಿ ಬಣ್ಣದ ನವಲಾ

ನವಲಾ ಬಂದರೆ ಬರಲ್ರೀ ನಮ್ಮಗೆ ವಜ್ದ ಬಣ್ಣದ ನವಲಾ  || ೨ || 

ಸುಗಿಗೆರೀ ಸವ್ಷತಾ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋವಿನಂತಾ ಪಾರವಾ

ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಿಂದ ಕೆೋರೀಲ ಸಿಂಗಾರಾಡವಾ  || ೩ || 

ಕರಿಯಾ, ಯರೀರಿಯ ಮೆರೀನೆರೀ | ಬಿಳಿಯಾ ಸೆೋರೀಳಿಯ ಕಂಡಾ

ಇಳಿಯಾ ಬೆರೀಕಂದಾ ಕೆೋದುರಿಯಾ | ಲಾ ಜಾಣಾ

ವಲ್ಲಿರೀ ಬಿರೀಸದರಾ ಕರಿಯಂದಾ  || ೪ ||

v 

೪೪. ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ಪಾಂಡೆೋರೀರ ಮಕಕಿಳೂ ಆಡೋವ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆೋಡಚಿರೀನ ಕೆೋರೀಲು ದೆ್ಯರೀವರ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಪಾಂಡೆೋರೀರ ಮಕಕಿಳೂ ಆಡೋವ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩ || 

ಕೆೋಡಚಿರೀನೋ ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

ಮಾನೆೋರೀರ ಮಕಕಿಳೂ ಆಡೋವ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಪಾಂಡೆೋರೀರು ಮಕಕಿಳೂ ಆಡೋವ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೫ || 
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ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಬೆಳಿಳುವಂದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೬ || 

ಕೆೈಲೆೋರೀರಾಡೋವ ಕೆೋರೀಲೆನಾನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕನಸಿರೀಲೆೋಂದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ || ೭ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಬುದುದಾ ಗೌಡ, ಬಿಣಗಾ

v 

೪೫. ಶರಿಯ ರಾಮರಾಡೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ

ಶರಿಯ ರಾಮರಾಡೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ಅದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ  || ೧ || 

ಶನನುದೆೋಂದು ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ಅದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ

ರಾಜದೆರೀವಿಂದಾ್ಡೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ  || ೨ || 

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ

ಹೆೋಂಗಿನೆೋಂದು ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ಅದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ  || ೩ || 

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ

ಕೃಷ್ಣದೆ್ಯರೀವರಾಡೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ  || ೪ || 

ವಜಜೆರೆೋಂದು ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ಅದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ

ದಿರೀವರ ಮಕಕಿಳಾಡೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ  || ೫ || 

ಹಂದಿರೀನೆೋಂದು ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ಅದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ

ಗಾಡಿಗ್ ಮಕಕಿಳಾಡೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆ 

ಕಾರೆವಂದು ಕೆೋರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ ಅದು ಕೆೋರೀಲೆರೀ ದೆ್ಯರೀವರೆರೀ  || ೬ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಬುದುದಾ ಗೌಡ, ಬಿಣಗಾ
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೪೬.  ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ   

(ಅತೆ್ತ ಹೆಸು್ ಹರ್ ಕು ಚಾಪೆ) 

ಅತೆ್ತ ಹೆಸು್ ಹರ್ ಕು ಚಾಪೆ ಮಾವನ ಹೆಸು್ ಮಂಚದ ಕಾಲೋ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ರನನುದಾ ಬಣ್ಣದಾ ಚಿನನುದಾ ಬೆದುರಿನ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಚಿನನುದಾ ರನನುದಾ ಬಣ್ಣದಾ ಬೆದುರಿನ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩ || 

ಸುರಸೋರಂಬು ಹೆಣೆ್ಣ ಸುರಗಿರೀ ಮೊಗ ಮುಚಿಚಾ

ಕೆರೀಳಿದೆಯರೀ ಹೆಣೆ್ಣರೀ ಹೆೋಸ ಸುದಿ್ದರೀ? ರನನುದಾ 

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

ರನನುದಾ ಬಣ್ಣದಾ ಚಿನನುದಾ ಬೆದುರಿನ 

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೫ || 

ಉದಿ್ದರೀನ ಗೆದಿ್ದರೀಯಲ್ಲಿ ಉದಿ್ದರೀಸಿ ಬೆರೀಲ್ಯ ಮಾಡಿ

ವಳೂೆಳುರೀಳ ಳೆು ಪುಂಡಿರ ಏಳು ಮಾಡಿರೀ | ಹೆರು ಮಾಡಿರೀ ಕುಮಟಿಯ

ಕಾಗದ ಬಂದ್ ಹೆೋರ್ ತೋ ಬಿಡುಬೆರೀಡಿರೀ

ರನನುದಾ ಬಣ್ಣದಾ ಚಿನನುದಾ ಬೆದುರಿನ 

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೬ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ಪರಮ�ಶ್ವರಿ ತಂದ� ಯಂಕಣ್ಣ ಅಂಬಿಗ, ೨೭/೧೨/೭೦
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೪೭. ಬಾರೆರೀ ಬಾರೆರೀ ನನನುವಳ ರೆೀ

ಆ ಹೋವ ಈ ಹೋವ ಕೆೋಯು್ಯವಳ ರೆೀ

ಆ ದಂಡಿ ಈ ದಂಡಿರೀ ಕಟು್ಟವಳ ರೆೀ  || ೧ || 

ಆ ಹೋವ ಈ ಹೋವ ಮುಡಿಯುವಳ ರೆೀ

ಆ ಕುಣಿತ ಈ ಕುಣಿತ ಕೆೋಣಿಯುವಳ ರೆೀ  || ೨ || 

ಮಲಕೋ ಮಲಕೋ ನಡಿಯುವಳ ರೆೀ

ಆ ಕುಣಿತ ಈ ಕುಣಿತ ಕೆೋಣಿಯುವಳ ರೆೀ  || ೩ || 

ಅತಾ್ತ ಇತಾ್ತ ನೆೋರೀಡುವಳ ರೆೀ

ಬಾರೆರೀ ಬಾರೆರೀ ನನನುವಳ ರೆೀ  || ೪ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ಸಣಕೋಸ ಆಗ��ರ 

v

೪೮.  ಕೆೋರೀಲಾಟದ ತುಂಡು ಪದಗಳು (೧)   
(ಹೋಂಗಾ ತರೆೋರೀ ಮಲಲಿಗಿರೀರಣಾ್ಣ)

ಹೋಂಗಾ ತರೆೋರೀ ಮಲ್ಲಿಗಿರೀರಣಾ್ಣ

ಹೋಂಗಿನ ಬೆಲ್ಯರೀನೆರೀಲ್ ಕೆರೀಳ್ ಬಾರ್ ಚಿನಾನು

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲನನು ಕೆೋರೀಲ ಕೆೋರೀಲನಾನು

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲನನು  || ೧ || 

ಸಂಪುಗೆ ಸಂಪುಗೆ ಯಾವೂರ ಸಂಪುಗೆರೀ?

ದೆ್ಯರೀವರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ ಸಂಪಿಗೆರೀ

ದೆ್ಯರೀವರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ ಮಿಂದಾ ಮಕಳು

ತುವ್ಷ ನೆೋರೀಡ್ ಸಂಪಿಗೆರೀ

ಕೆ್ಯರೀದುಗೆರೀ ಕೆ್ಯರೀದುಗೆರೀ ಯಾತರ ಕಾ್ಯದುಗೆರೀ

ದೆರೀವರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ವ ಕಾ್ಯದುಗೆರೀ  || ೨ || 
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ಮಲುಲಿಗೆರೀ ಮಲುಲಿಗೆರೀ ಯಾತರ ಮಲುಲಿಗೆರೀ

ದೆರೀವರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ ಮಿಂದಾ ಮಕಳು

ತುರವ ನೆೋರೀಡ್ ಮಲುಲಿಗೆರೀ

ಮಲುಲಿಗೆರೀ ಮಲುಲಿಗೆರೀ ಯಾತರ ಮಲುಲಿಗೆರೀ

ದೆ್ಯರೀವರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ವ ಮಲುಲಿಗೆರೀ

ದೆರೀವರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ವ ಮಲುಲಿಗೆರೀ  || ೩ || 

ಅಳಳುದ ಹೋಗು ಬೆಳಳುಗಾದೆ್ ಮಲ್ಲಿಗೆರೀನ ಮಾಡ್ವದೋ

ಚೆಲ್್ವ ಗಂಡ ಚೆಲ್್ವನಾದೆ್ ಜಾನಕೆರೀನ್ ಸಲ್ವರೆೋರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲನನು ಕೆೋರೀಲ ಕೆೋರೀಲನಾನು

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲನಾನು  || ೪ || 

ರೆೋರೀಟಿ್ಟಯ ತಿಂದೆ ನೆೋರೀಡೋ ತುಪಪಾದಿಂದಾ

ನಾನ ಸೆೋರೀಳಪುಪಾದೋ ನಾನ್ ರೆೋಕಕಿದಿಂದಾ

ಬಚುವನಾ ಬಚುವನಿನುರೆರೀ ಬಚವನಾ 

ಪಾದಕೆ ಚರಣೆನಿನುರೆರೀ || ೫ || 

ಮೆರೀನೆ ಮುತಿ್ತನ ಚತುಗೆರೀ ಆದ ನನನು

ಕಲಾಲಿ ಪಾಂಡೆೋರೀರ ಬಚುವೆರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲನನು ಕೆೋರೀಲ ಕೆೋರೀಲನಾನು

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲನಾನು || ೬ || 

ಕಾರಿಕಾಯು ಕಡಜಲಕಾಯು ಹೆೋಡೆದಾಟ

ವಳ ಳೆು ಗಂಡಗೆ ಹೆೋರೀಗು ಪುಂಡಿಗೆ್ಯಲಲಿ ಹೆೋಡೆದಾಟ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲನನು ಕೆೋರೀಲ ಕೆೋರೀಲನಾನು

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲನಾನು || ೭ || 

v
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೪೯. ಕೆೋರೀಲು ಪದ (ಬೆಂಕ್ಗೆ ಬಂದ)

ಬೆಂಕ್ಗೆ ಬಂದ ನಮನ ಮಾಡ್ದ

ಕಂಚನ ರೆೋಕಕಿ ಕಯ್ಯಲ್ ಕೆೋಟೆ್ಟ

ಡುಂಕ ವೆೈಕೆೋಂಡ ಹೆೋರೀದನೆರೀ  || ೧ || 

ಸೆೋಣ್ಣಕೆಕಿ ಬಂದ ನಮನ ಮಾಡಡು

ಕಂಚನ ರೆೋಕಕಿ ಕಯ್ಯಲ್ ಕೆೋಟೆ್ಟ

ಡುಂಕ ವೆೈಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀದನೆರೀ  || ೨ ||

ನಿರೀರಿಗೆ ಬಂದಾ ನಮನ ಮಾಡ್ದ

ಕಂಚನ ರೆೋಕಕಿ ಕಯ್ಯಲ್ ಕೆೋಟೆ್ಟ

ಡುಂಕ ವೆೈಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀದನೆರೀ  || ೩ || 

ಅಡಕೆೋಳ್ಕಿ ಬಂದಾ ನಮನ ಮಾಡ್ದ

ಕಂಚನ ರೆೋಕಕಿ ಕಯ್ಯಲ್ ಕೆೋಟೆ್ಟ

ಡುಂಕ ವೆೈಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀದನೆರೀ  || ೪ || 

ಕಯ್ಷ ಕಾಗನ ಶರೀರಿರೀ ಉಟಿ್ಟಕೆೋಂಡ್

ಕೆೋಂಡಿ ಮೆರೀನ್ ಶಟು್ಟ ಇಟಿ್ಟಕೆೋಂಡಿ

ಬಂದಳವಾ್ವ ಬಂದಳ ರೆೀ

ಸೋಲಗಿರತಿರೀ ಬಂದಳ ರೆೀ  || ೫ ||

v 

೫೦. ಗಿಡಿಡುರೀ ಗಿಡಿಡುರೀ ವಳಗೆ್ಯರೀನ್ ಮಾಡಿ್ತರೀ

ಗಿಡಿಡುರೀ ಗಿಡಿಡುರೀ ವಳಗೆ್ಯರೀನ್ ಮಾಡಿ್ತರೀ?

ಕಡಿಲಿರೀ ಹೆೋರಿತಿ ನನಗೆ್ಯಯಡು ಕೆೋಡವೆರೀ?  || ೧ || 

ನಮ್ಮತೆ ಬವೆ್ದರೀ ಅತ್ಯಲ್ ಹೆೋರೀಗಿದೆರೀ?

ಹೋಂಗನು ಮಾಳಕೆ ಹೆೋರೀಗಿದೆರೀ  || ೨ || 
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ಗಂಡ ಯಲೆಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ಯ?

ಹೋಂಗನು ಮಾಳಕೆ ಹೆೋರೀಗಿನೆರೀ  || ೩ || 

ಮೆೈದೆನುಲ್ಲಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿನೆ?

ಗೆದಿ್ದರೀಯ ಮಾಳಕೆ ಹೆೋರೀಗಿನೆರೀ  || ೪ || 

v

೫೧. ಕೆೋರೀಲಾಟದ ತುಂಡು ಪದಗಳು   
(ಚಿತಾ್ತರ ಬೆೋಂಬೆ)

ಚಿತಾ್ತರ ಬೆೋಂಬೆ ನಿರೀ ಯತ್ತಲಾಗ್ ಹೆೋರೀದೆರೀ?

ಯತ್ತಲಾಗಿ ಹೆೋರೀದಾರೆರೀನು? ಚಿತ್ತ ನಿನ ಮೆರೀನೆರೀ  || ೧ || 

ಮೊರೀವದಾ ಬೆೋಂಬೆ ನಿರೀ, ಮೊರೀಸ ಮಾಡಿ ಹೆೋರೀದೆರೀ

ಮೊರೀಸ ಮಾಡಿ ಹೆೋರೀದರೆರೀನು? ದೆರೀಸ ನಿನನು ಮೆರೀನೆ  || ೨ || 

ಗೆೋಂಡಿ ಹೋಗಿಂನ ಮಾಲ್ರೀ, ಪುಂಡಿರ ತುರಬಿರೀನ ಮೆರೀನೆರೀ

ನೆೋರೀಡ್ ನನ್ ಕೆೋರೀಲ್ ಪದನಾ ಚಿನನುದ ದುರೋಗದ ಮೆರೀನೆರೀ  || ೩ || 

ಅಲ್ ಬಿತ್ ಮೋಗಿ್ತರೀ ಇಲ್ ಬಿತ್ ಮೋಗಿ್ತರೀ

ಬಾವನೆೋರೀರ ಮೊಕ ನೆೋರೀಡಿ ಬಾವಿಲ್ ಬಿತು್ತ ಮೋಗಿ್ತರೀ  || ೪ || 

ಅಕನುಮಂಡೆ ಸೆೋರೀಗ್ ಮಂಡೆ ನನನು ಮಂಡೆ ಗುಜರ್ ಮಂಡೆ

ಅಕನು ಬಿಟ್ ಹೆೋರೀಗೆೋರೀ ಬಾವಾ ನನ ತಕ ಹೆೋರೀಗೆೋರೀ  || ೫ || 

ಪುಂಡಗಾರ ಹಣೆ್ಣರೀ

ಉದುರಂಗಿರೀ ಹೋಂಗೆರೀ ಉದರೆರೀ ನನನುಂಗಳಕೆರೀ  || ೬ || 

ಚದುರರು ಚೋಡುವರು ಬರುಹೆೋತು್ತ ಮಲುಲಿಗಿ ಹೆೋಂಗೆರೀ

ಉದುರೆರೀ ನನನು ಸಾಲ್ರೀ ಸೆರಗಿರೀಗೆ  || ೭ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ತಿಮುಮು ಮಾರಿ ನಾಯ್ಕ, ತಾರಿಬಾಗಿಲ, ಹೆಗಡೆ ಊರು 
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೫೨. ಕೆೋರೀಲಾಟದ ತುಂಡು ಪದಗಳು   

(ಕೆೋಳೂಲಾಟ ಕೆೋಳೂಲಾಟ)

ಕೆೋಳೂಲಾಟ ಕೆೋಳೂಲಾಟ ಮಾ್ಯಲೆ ತೆಂಗಿನ ತೆೋರೀಟ

ಸಾರಂಗದಾಟ ನವಿಲಾಟ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ಕೆೋಳೂಲಾಟ ಕೆೋಳೂಲಾಟ ಮಾ್ಯಲೆ ಬಾಳೆಯ ತೆೋರೀಟಾ

ಸಾರಂಗದಾಟ ನವಿಲಾಟ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಕೆೋಳೂಲಾಟ ಕೆೋಳೂಲಾಟ ಮಾ್ಯಲೆ ಅಡಕೆಯ ತೆೋರೀಟಾ

ಸಾರಂಗದಾಟ ನವಿಲಾಟ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩ || 

ನವಿಲಾಟ ನವಿಲಾಟ ಮಾ್ಯಲೆ ನಿಂಬೆಯ ತೆೋರೀಟಾ

ಸಾರಂಗದಾಟ ಸಾರಂಗದಾಟ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

v

೫೩. ಸುಳಿದೆೋಡೆದು ಹುಳಿದೆೋಡೆದು ದಿಟಿ್ಟ

ಸುಳಿದೆೋಡೆದೋ ದಿಟಿ್ಟ ಹೆಽರುಽಗಾಽಗಽಲ್ರೀಽಽ ತಾನಾ

ದಿಟಿ್ಟ ಹೆರೀರುಗಾಗಲ್ ಹಡೆದಳ ರೆೀ ತಾಯಿರೀ  || ೧ || 

ಹೆೋರೀದರ್ ಬಂದರ ದಿಟಿ್ಟ ವಽಲಽಗಾಗಲ್ರೀ ತಂದಾ ತಾನಾ

ಆಚೆಮನೆ ಲಕಕಿದಿರು ಇಚೆಮನೆ ತಂಗದಿರೀರು ಓಡೆೋರೀಡಿ ಬನಿನುರೀರೆೋರೀ  || ೨ || 

ನಮ್ಮ ತಂಗಿರೀ ಬಂದಾದಂದಿ ಹಾನಾ ತನಿನುರೆೋರೀ

ಹಾನ ತನಿನುರೀರಮ್ಮ ಬೆೋರೀಕಳ ತನಿನುರೀರೆೋರೀ  || ೩ || 

ಯಂದೆ ಬಳಿಗೆರೀರವಾ ಹಂದೆ ಚಲ್ಲಿರೀರವಾ

ಕೆೋರೀಲು ರನನುದಾ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ ||
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೫೪. ಕತೆಹೆರೀಳ್ ಕತೆಹೆರೀಳ್ ಯತ್ ಹಡಿತು

ಕತೆಹೆರೀಳ್ ಕತೆಹೆರೀಳ್ ಯತ್ ಹಡಿತು

ಬದಕಿ ಬಾಲೆಲಾಲಿ ನಾಯ ನೆರಿಪಾಲಾಯು್ತ  || ೧ || 

ಮೊಲಕೆೋಂದೆೋರೀನ್ ಶತ್ ಮೋರ್ ತಿಂಗಲಾಯು್ತ

ಮೊನಾನುಗ ಕೆೋಂದ್ ಮೊಲ ಇವತ್ ಪಲ್್ದ ಯಾಯು್ತ  || ೨ || 

v

೫೫. ಕರೆಯಾಲೆರೀನೆರೀ?

ಉಲಪಿರೀ ಸುಂಗಾ ಬಿಟಿ್ಟರೀದಾನೆ

ಜನಪಿನ ಪಂಜರೀ ಉಟಿ್ಟರೀದಾನೆ

ಕೆೈಲ ತೆೋವಲ ಕಟಿ್ಟಯದಾನೆ  || ೧ || 

ವಾನಾ್ಷಸ ಹಚಿಚಾಯದಾನೆ

ಯರೀನ ಮಾಡಲೆರೀ ಅಕಾಕಿ ನಾನ್

ಕರೆಯಾಲೆರೀನೆ?  || ೨ ||

ಕರದರ ಬಂದಾನೆರೀನೆರೀ?

ಬಂದರೆ ಜೆೋರೀಲ್ರೀ ಹೆೋರೀಡಿಯಾಲೆರೀನೆ?

ಯರೀನಾರ ಅಂದಾನೆರೀನೆರೀ?  || ೩ || 

v
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೫೬. ಆವಾಗೆ ತಿರೀಸು್ಷನೆೋರೀ

ಕಲಲಿ ಕಡದೆರೀನೆೋರೀ ಬಾವಾ?

ಕಬ್ಬ ನೆಟೆ್ಟರೀ ನಾ

ಬೆಳಗಲ ಕಡದೆರೀನೆೋರೀ ಬಾವಾ?  || ೧ || 

ಬಾವಿರೀ ತೆೋರೀಡದೆ್ಯರೀನೆೋರೀ?

ಕಬಾ್ಬ ನೆಟೆ್ಟರೀನೆರೀ ನಾನಾ

ಕಬಾ್ಬ ನೆಟೆ್ಟರೀ ನಾ  || ೨ || 

ಕಬಾ್ಬ ಕಡಕೆೋಡೆೋರೀ ಬಾವಾ

ಕಬಾ್ಬ ಕಡಕೆೋರೀಡೆೋರೀ

ಇವತಾ್ತ ಕಬಾ್ಬ ಕಡಕೆೋಟ್ಟ ಮಾ್ಯಲ  || ೩ || 

ಯಾವಾಗ ತಿರೀರಿಸುವೆರೀ ಮೆೈದಿನು?

ಯಾವಾಗ ತಿರೀರಿಸೋವೆ?

ಮುಂದೆರೀ ಮೊಲೆ ಬರುವಾಗೆರೀ  || ೪ ||

ಹಂದೆರೀ ತುರಬಾ ಕಟೋ್ಟವಾಗೆರೀ

ಆವಾಗೆರೀ ತಿರೀಸು್ಷನೆೋರೀ ಬಾವಾ

ಅವಾಗೆ ತಿರೀಸು್ಷನೆೋರೀ || 5 ||

v 

೫೭. ಕೆೋರೀಲು ಮೆರೀಲೆನಿನುರೆರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಮೆರೀಲೆನಿನುರೆರೀ

ಅಜಜೆ ಅಜಜೆಗೆ ಲೆರೀಸು | ಗೆಜೆಜೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಲೆರೀಸು

ಮಜಜೆಗೆ ಅನನು ಉಣಲೆರೀಸು | ರನನುದಾ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನಿನುರೆರೀ || ಕೆೋರೀಲು ರನನುದಾ ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನಿನುರೆ  || ೧ || 
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೫೮. ಚಂದ್ ಮೊಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಚಂದ್ ಮೊಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆರೀ ಉದೆ್ರೀನಮ್ಮ ಅಂಗಳಕೆರೀ

ಚದ್್ಯವರು ಚಂಡಾಡಿರೀ ಬರುವಗೆರೀ || ಮಲುಲಿಗೆ

ಉದೆ್ ನನ ಸಾಲ್ರೀ ಸೆರಗಿರೀಗೆ

v

೫೯. ಅಲಪ (ಆಲಾಪ) (ಶಾ್ವಮಿಯ ನೆನದೆರೀನೆೋರೀ)

(‘ಹೌದೆೋರೀ’ ಹಾಕೋ ಕೆೋಬ್ಬ ಬೆರೀಕಾತಿರೀದು)

ತಂದನೆನುರೀ ತಾನೆೋರೀ ತಾನನಂದೆರೀ ನಂದಾನ

ತಂದನೆನುರೀ ತಾನೆೋರೀ ತಾನನಾನಾ | | ೧ || 

ಶಾ್ವಮಿಯ ನೆನದೆರೀನೆೋರೀ ಭೋಮಿಯ ನೆನದೆರೀನೆೋರೀ

ಶಾ್ವಮಿ ಶಂಕರನಾ ನೆನದೆರೀನೆೋರೀ || ನೆನದರೆ ಭೋಮಿಯ ತಾಯರೀ,

ಬಲಲಿವೆ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆದೆರೀನೆೋರೀ  || ೨ || 

ಬಲಲಿವ್ ನೆನದೆರೀನೆೋರೀ ಬಿಲಲಿವ್ ನೆನದೆರೀನೆೋರೀ

ಹೆತಾ್ತ ಹೆರಿಯವಾ್ ನೆನದೆರೀನೆೋರೀ

ಹೆತಾ್ತ ಹೆರಿಯವಾ್ ನೆನದಲ್ ಬೋಮಲ ತಾಯರೀ  || ೩ || 

ಹುತಿ್ತನ ಮೆರೀಲ್ರುವಾ ದರಣಿರೀಯರೀ || ನಾಗಪಾಪಾನೆರೀ

ತಪಪಾದೆರೀ ಬಾರೆೋರೀ ಬೆಲೆಮುಂದೆರೀ || ನಾಗಪಾಪಾನೆರೀ 

ನಾಗಮಂಡಲವಾ ಗೆಯುಕೆೋಡುವೆ  || ೪ || 

v
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೬೦. ಗದ್ಯ (ಯಲಾ ಯಲಾ ವಂದೆೋಂದ)  
ಯಲಾ ಯಲಾ ವಂದೆೋಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಹುಲ್ಯಾಗಿ

ಹೆಗಲಿನ ಬಂದಿರೀ ಶುಲದೆೋರೀದವಯಾ್ಯ, ಯಂತುಂಡರು

ಯತುಂಡರೆರೀನಬೆರೀಡಿರೀ ಕುಂತಿನಂದನರೋ ತರತಂದಿ

ಉಂಡಿದಾರೆರೀ ಮಿಕಕಿವರೋ ಹಾಗುಂಡರೋ ದಮ್ಮಯಾ್ಯ

ಜೆೋರೀರು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರೀ ಶಾವಿರಾ ಮೊಲಗಳು

ಬಿದು್ದ ಹೆೋಯಾ್ದಡಿದರೆ ಆ ಕಲಲಿ ನಿರೀರು ಕೆೋಂಬುವರೆರೀನು

ಹಚಿಕಲುಲಿ ಅಡುಗಾಗಿರೀ ಬಿದಿಕಲುಲಿ ಮೆರೀನಾಗಿರೀ

ಗಚಚಾಗಿಚಚಾನೆರೀ ಹಚಿಮೆಂಚು ಅರವವೆಲ್ಲ್

ಅಶನೆೋರೀಡೆಂದ ಚರವೆರೀಜನ (ಸವ್ಷಜ್ಞ)  || ೧ || 

ಚಲದಲ್ ಪಾಂಡವು್ ಮೆರೀಲು ಈ ಕತಿಯಲ್, ಹನುಮಂತ ಮೆರೀಲು

ಬಕ್್ತಯಲ್ ರಾಮದೆರೀವರೆ ಮೆರೀಲೋ ಮೋರುಲೆೋರೀಕ

ಕೆೋಂಡಾಡ್ವಲ್ಲಿರೀ, ಕೃಷ್ಣಮೋರುತಿಯರೀ ತಾನೆ ಮೆರೀಲೋ

ಹೆರೀಳಿದನುಯಾ್ಯ ತಂದನೆೋರೀ ತಾನಾ  || ೨ ||

v 

೬೧. ಕೆೋರೀಲಾಟದ ಪದಗಳು (ಕಂದ ನಂದನೆೋರೀ)

ಕಂದ ನಂದನೆೋರೀ ತಾನೆ ನಂದನಂದನಾ

ತಂದನೆನು ತಾನೆೋರೀ ತಾನಾನಾ  || ಪಲಲಿವಿ || 

ಜಾಗಡಿ (ಶರೀತೆಗೆ ಎಂದು)

ಶರೀತೆಗೆೋರೀ ಶರರಾಮಾಗೆೋರೀ ಮಕಕಿಳಿಲಾಲಿ ಮಾದೆರೀವಾ

ಹುಟಾ್ಟದೆರಡು ಚಿಕಕಿಮಕಕಿಳು ತಾನೆೋರೀ ತಂದನಾನಾ

ತಂದನೆನಾನೆೋ ತಾನಾನಂದೆ ತಾನತಾನ

ತಂದನೆನಾನೆೋ ತಾನಾನಂದೆ ತನನಾನಾ  || ೧ || 
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ಹಶವಿಲಾಲಿದೆೋರೀನಕ್ರೀಗೆರೀ ನೆರೀವಾಳಾದಾ ಬಲಗಟು್ಟ

ಸೆೋಸಮುದೋ್ದ ತೆೋಳಸುವಾ ತಾನನಂದನಾನಾ

ತಾನೆ ತಾನ ತಂದನಾ ತಾನಾ ತಂದನಾನು  || ೨ || 

ತುಂಬೆರೀ ಹೋಗು ಕೆೋಯಿ್ದರೀ ಬೆಲ್ಲಿರೀ ಹರಮಣ ತುಂಬಿರೀ

ಯಾವಾ ದಾ್ಯವರಿಗೆರೀ ಕಳಗೋವಾ  || ೩ || 

ನೆಟ್ಟನೆಟ್ಟ ಮಲುಲಿಗೆರೀ ನೆಟಿ್ಟದಂತ ಸಂಪೂಗೆರೀ 

ನೆಟಾ್ಟಂಗೆ ಬಾ ನಮ್ಮ ತುರಾಯಕೆರೀ  || ೪ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ತ�ೋಲಶು ಹಮುಮು ಗೌಡ, ಉಂಚಗಿ, ೮೫ ವಷ್ಷ

v

೬೨. ನಿನನು ಹಾಲು ಬಲು ರುಚಿ
ಯಾವ ಹೆಣೆ್ಣಗಿಂದೋ ಜೆರೀನು ಸಕುಕಿರಿ ಮೆರೀಲೋ

ವಾಲಾಡಿ ಬೆಳವಾ ರಸಬಾಳ ರೆೀ | ಕಬಿ್ಬನ ಕೆೋರೀಲು

ತಾಯರೀ ನಿನನು ಹಾಲೋ ಬಲು ರುಚಿ || 

(ಅವರು ಕೆೋರೀಲುಪದದ ಕಣಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಎಂದಿದಾ್ದಳ )ೆ

 � ಹೆರೀಳಿದವರು:  ದಿ. ಗ�ೋಯದಾ ಕಣಿರಾ ಮುಕ್್ರ, ಬಗೆೋಗೆರೀಣ, ೨೪/೨/೭೩ 

v

೬೩. ಸಣ್ಣ ನಾಮದ ಹುಡಗಾ

ಯಾವ ನಾಡ ದೆೋರಿಯು ಬಂದು ರಸಿ್ತಯಳಗ ಮನಿಯಗಟಿ್ಟ

ಮುತಿ್ತನ ಚೆಂಡಾಡ್ವನಲಲಿ, ಸಣ್ಣ ನಾಮದ ಹುಡುಗಾ  || ೧ || 

ವರೀಣಿ ವರೀಣಿ ತಿರುಗುತಾನಾ ಜೆೋರೀಡಕ್ನುನುರಿರೀ ಬಾರ್ ಸು ಜಾಣ

ನಮ್ಮ ವರೀಣಿರೀಗೆ ಯಾಕ ಬರಲ್ಲಾಲಿ? ಸಣ್ಣ ನಾಮದ ಹುಡುಗಾ  || ೨ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ನಾಗಿ ಮುಕ್್ರ, ಹೆೋನಗದೆ್ದ
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೬೪.  ಸುಗಿಗೆ ಪದಗಳು: ತುಂಡು ಪದಗಳು   

(ಹೆೋರೀಗತಿರಲೆೋರೀ ಬಲ್ಗಾರಣಾ್ಣ)

ಹೆೋರೀಗತಿರಲೆೋರೀ ಬಲ್ಗಾರಣಾ್ಣ

ಹೆೋರೀಗತರ ಬೆರೀಲೆ ಮೆರೀಲೆ

ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೋರ ಶನನು  || ೧ ||

ಚಂದ್ ನೆೋರೀಡಿ ಚಾವಡಿ ನಿರೀರ

ಮುದು್ದರಾಮ ನನನು ಮತು್ತಗಾರ  || ೨ || 

ಅತೆ್ತ ಮಾವನು ಧಮ್ಷದಿಂದಿ

ಹತು್ತ ಹೆೋನೆೋನುಂದ್ ಮೋಗತಿಯಾ  || ೩ || 

ಬಾವಿಲ್ ಮೊಕ ನೆೋರೀಡಗೆಂಡು

ಅಲೆಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೋಗುತಿಯ

ಸತ್ತ ಗುರುವಿನ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

ಸೆೋಬಗುಣಿ ರಣದ

ಹತ್ತನ ಬೆರೀಳ  ೆಕಂಡು್ ಗುಬಿ್ಬಗೆ

ಸರುಣ ಸರುಣ ಸರುಣಂಬೆೋ ಸಾ್ವಮಿಗೆ

ಬೆೋರೀಳಿ ದೆರೀವರಿಗೆ ಸರುಣ ಬಾರೆೋರೀ  || ೫ || 

ಸರುಣ ಸರುಣ ಸರುಣಂಬ ಗುರುವಿಗೆ

ಗುರುವಿನ ಪಾದಕೆಕಿ ಸರುಣೆಂಬರೆೋರೀ  || ೬ || 

ಮಾರುತಿ ಒಳಬೆೋಬು್ ದೆರೀವರು

ಲೆರೀರುತಿ ಒಳ ಬಾಗಲಿ ಬಿರೀರರು  || ೭ || 

ಜುಟೆ್ಟ ಜುಟಾ್ಟಲ್ ಮೆೈ ಜೆೋರೀಡಿನಂದಿ

ನಂದು ನಿಂದು ಹೆೋಯಲಿ ಮೆೈ ಜೆೋರೀಡಿನಂದಿ  || ೮ || 

ಸತ್ಯವುಳಳು ಜಟುಗೆ ದೆರೀವ ಯತ್ತ ನೆೋರೀಡಿಬಂದೆವು

ಯತ್ತಗೆೋರೀಡಿ ಬಂದೆವು

ಯತ್ತಣ ದಾಸಫಲ ಸುಗಿಗೆ ಕೆೋರೀಲ್ ಬಂದವು  || ೯ || 
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೬೫. ಕೆೋರೀಲು ಪದ (ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಗುಡಡುಕೆರೀ)

ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಗುಡಡುಕೆರೀ ಗೆೋಲಲಿ ದನಗಳ ಬಿಟಿ್ಟದನೆೋರೀ

ಕೆಮ್ಮಣ ರಾಜಾರ ಮಗಳು ನಿರೀರಿಗೆ ಬಂದಿದಳೂೆರೀ  || ೧ || 

ಹೆೋರಸು ಬಾರಯ್ಯ ಗೆೋಲಲಿ | ನೆಗಹು ಬಾರಯಾ್ಯ |

ಹೆಣೆ್ಣ ಕೆೋಡವನು ಹೆೋರಿಸಿದರೆರೀ ನನಗೆರೀನು ಕೆೋಡುವಿಯರೀ  || ೨ || 

ನಮ್ಮ ಕೆರೀರಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆರೀ ಯಮೆ್ಮದಾನ ಕೆೋಡವೆರೀನೆರೀ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯಮೆ್ಮದಾನ ನಮ್ಮಲೆಲಿರೀನು ಕಡಮೆರೀನೆರೀ  || ೩ || 

ನಮ್ಮ ಕೆರೀರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆರೀ ಆಕಳದಾನ ಕೆೋಡವೆರೀನೆರೀ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಕಳದಾನ ನಮ್ಮಲೆಲಿರೀನು ಕಡಮೆರೀನೆರೀ  || ೪ || 

ಹೆೋರಸು ಬಾರಯ್ಯ ಗೆೋಲಲಿ | ನೆಗಹು ಬಾರಯಾ್ಯ

ನಮ್ಮ ಕೆರೀರಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದದೆ್ ಬೆಳಿಳುದಾನ ಕೆೋಡುವೆರೀನೋ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಿಳುದಾನ ನಮ್ಮಲೆಲಿರೀನು ಕಡಮೆರೀನೆರೀ  || ೫ || 

v

೬೬. ನವಲ ಕಂಡಿರೀರಾ ನವಲ

ನವಲ ಕಂಡಿರೀರಾ ನಮ್ಮ ನವಲ ಕಂಡಿರೀಯಾ್ಷ?

ಕಡಲ್ರೀಯಾ ಹೆೋಲದಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನವಲು  || ೧ || 

ನವಲ ಕಂಡಿರೀಯಾ್ಷ ನಮ್ಮ ನವಲ ಕಂಡಿರೀಯಾ್ಷ?

ಗೆೋರೀದಿಯಾ ಹೆೋಲದಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನವಲು

ನವಲ ಕಂಡಿರೀರಾ ನಮ್ಮ ನವಲ ಕಂಡಿರೀಯಾ್ಷ?  || ೨ || 

ರಾಗಿರೀಯ ಹೆೋಲದಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನವಲು

ನವಲ ಕಂಡಿರೀರಾ ನಮ್ಮ ನವಲ ಕಂಡಿರೀಯಾ್ಷ  || ೩ || 

ಜೆೋರೀಳಾದ ಹೆೋಲದಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನವಲ

ನವಲ ಕಂಡಿರೀರಾ ನಮ್ಮ ನವಲ ಕಂಡಿರೀಯಾ್ಷ?  || ೪ || 
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೬೭. ಬಳೂೆ ಳುರೀಳಿಳು

ಕನಕಾ ಬಾದುರ ಬೆಂಗಳೂರು

ಮನಕ ಮೆಚಿಚಾದ ಬಳೂೆ ಳುಳಿಳು

ಹತಾ್ತನೆ ಹರದಿ ಸೆೋಪಿಪಾಗ್ ವಗ್ಣಿಯಾದ ಬಳೂೆ ಳುಳಿಳು

ಹೌದಲೆರೀ ಬಳೂೆ ಳುಳಿಳುರೀ ಸಾಂಬರಲೆರೀ ಬಳೂೆ ಳುಳಿಳು  || ೧ || 

ಕನಕಾ ಬಾದುರ ಬೆಂಗಳೂರು

ಮನಕ ಮೆಚಿಚಾದ ಬಳೂೆ ಳುಳಿಳು

ಹಗಗೆದಂತಾ ನುಗಿಗೆರೀಕಾಯಿಗೆ ವಗ್ಣಿಯಾದ ಬಳೂೆ ಳುಳಿಳು

ಹೌದಲೆರೀ ಬಳೂೆ ಳುರೀಳಿಳು ಸಂಬಾರಲೆರೀ ಬಳೂೆ ಳುಳಿಳುರೀ  || ೨ || 

ಹತ್ತ ದಿನದ ಬಾಣಂತಿಗೆರೀ ಪತ್ಯವಾದೆ ಬಳೂೆ ಳುಳಿಳು

ಕನಕಾ ಬಾದುರ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಮನಕ ಮೆಚಿಚಾದ ಬಳೂೆ ಳುಳಿಳು  || ೩ || 

v

೬೮. ಸಿದಾ್ದರೆೋರೀಡಿ ಸದುಗೆರು

ತಪಿಪಾತು ತಾಗಿತು ಮತೆೋ್ತರಿ ಬಂದಿತು 

ನಿಲೋಲಿ ಸಲಲಿದಾದರೆ ನಿಲಲಿದಾದಿತು

ಸಿದಾ್ದರೆೋರೀಡಿ ಸದುಗೆರು ಉದಾ್ದರದೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ್

ವಿದಾ್ಯ ಪಡೆದು ನಾನು ಉದಾ್ದರದೆ ನಿಮಿ್ಮಂದಾ

ಅಂಗಾರಾದು ಬಸವಾ

ಸಿದಾ್ದರೆೋರೀಡ ಸದುಗೆರು ಸಲುಽಗಾರೆ

ದೆರೀಸಕೆಲಾ ಬಂದಾರೋ ಸಂಗಾ್ಯತಾ

ಸಿದಾ್ದರೆೋರೀಡಿನ ಜೆೋರೀಳಗಿರೀ ದೆರೀಸಕೆಲಾಲಿ ಹೆೋರೀಳಗಿರೀ
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೬೯. ಈ ಹೋವಿನ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲನ ಕೆೋರೀಲ್ನಾ ಈ ಹೋವಿನಾ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲನಾ | ಈ ಹೋವಿನಾ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ತಾತಾಯಂಬೆೋರೀದು ತಂದಿ

ಚಿನಾನುಯಂಬೆೋರೀದು ತಾಯಿ

ತಾಯಿ ತಂದಿ ಸತ್ತಮಾ್ಯಲೆ ತಬಲ್ರೀ ಕಾಣೆೋರೀ ಮಾವಾಯಾ್ಯ

ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲನ ಕೆೋರೀಲೆೋರೀ | ಈ ಹೋವಿನಾ ಕೆೋರೀಲು || 

ಹಳಿಳುವಳಗಿರೀ ಜನ

ಹಳ ಳೆುಯ ಹೆೋಯ್ದಕೆೋಂಡು

ಕೆೋಳಳುಗೆ ಬೆಳಕ್ನೆೋಳಗೆರೀ

ತಿನನುತಾರೆೋರೀ ಮಾವಯಾ್ಯ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲನನು ಕೆೋರೀಲ್ನಾ | ಈ ಹೋವಿನ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕಾರಗೆಣಿಸು ಹೆೋಲವಾ

ಕಾವಲತು್ತ ಜಾಣಾ

ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆೋಲವಾ ಹೆೋಕು್ಯವಲೆೋಲಿ ಸಿವನೆರೀ

ಹೆೋಲದಾವಾ ಮಡಿಕಾರು ಬಂಡಿ ಓಡಿ ಬಂದಾ

ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದಾ ಹುಡಗೆನ ಗೆೋರೀಣಾ ಕೆೋಯಾ್ದ

ಆ ಪಾಪ ನಾನೆರೀ ನೆೋರೀಡಬಾರದು

ಹುಡಗೆನ ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು

ಹಡಿರೀ ಮಣ್ಣ ಕೆೋಟೆೋ್ಟರೀ

ಅತು್ತ ಕರದೋ ಮಾಡಿ

ಹುಡಗೆನ ಗುಡಿಡು ಮಾ್ಯಲ ಬಿರೀಳಿ ಸಸಿ ಹುಟಿ್ಟ
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ಆಟಾತ್ ಈಟಾತ್ ಆಳ ದೆೋಡಡುದಾತೋ

ಆದ ಗಿಡವಾ ಕಡಸಿರೀ ಬಂಡಿರೀಸಾಲ್ರೀ ಮಾಡಿಸ್

ನಾಡ ನಡುವೆರೀ ಕಡಸಿರೀ ಅಚಚಾವೆರೀ ಮಾಡಿಸ್ರೀ

ಹರಿರೀಗಳ ಕಡಸಿರೀ ಕೆೋರೀಲಗಳ ಮಾಡಿರೀ

ಅವು ಕೆೋರೀಲ ಗೆೋರೀಳಾ ಬಂಡಿರೀ ಮಾ್ಯಲೆ ಹೆರೀರಿ

ಸಾ್ವಮಾ್ಯ ಶವನಾ ಅನೆೋನುರೀ ಯತ್ತನನು ಕಟಿ್ಟ

ಚಹಾ ಅಂದ್ ಬಂಡಿರೀ ಸಾಗಿನಲಲಿ ದೆೋರೀಶವೆರೀ

ಯಾವ ಬೋಮಿ ತಾಯಿರೀ ಬಂಡಿರೀ ತರ

ನನೆಗೆ ವಂದೆ ಹಬಾ್ಬ || ಹೆರೀಳಿಕೆೋಡೆೋ ಚೆನಾನು || 

ನಿನೆಗೆ ವಂದ್ ಹಬಾ್ಬ ಶರೀಗಿ ಹಣವೆರೀ ಹಬಾ್ಬ

ಚಹಾ ಅಂದ ಬಂಡಿರೀ ಸಾಗಿತಲೆೋಲಿರೀ ಸಿವನೆರೀ || 

ಹತ್ತಂಬಾಳ ಹಲಗೆರೀ ಬಡಿಡು (ಅಣಿರೀ)

ಇವತ ಚವಿರಾ ಚವರಾ ಬಿರೀಸಿ

ನಮ್ಮನನು ಹಂಡಿ್ತ ನಿರೀರಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗಿರೀ

ಇನೋನು ಬರಲ್ಲಾಲಿ ಇನೋನು ಬರಲ್ಲಾಲಿ || 

v

೭೦. ಹೆೋಡಿಬಾ್ಯಡಾ ಗಂಡಪಾಪಾ

ಹೆೋರೀಡಿರೀಬಾ್ಯಡ ಗಂಡಪಾಪಾ

ದೆರೀವರಿಗೆೋಂದ ದತಾ್ತದೆರೀನಿ  || ೧ || 

ಮೋಲ್ದಗೆೋಡಿರೀ ಹೆಣಾ್ಣನಿರೀ

ಮೋಗಿ್ತರೀಯಾ ವಲ್ಗೆಟಿ್ಟರೀನಿರೀ  || ೨ || 

ಕಳ್ದಗಿಳ್ದದ ಹೆೋರೀದಿರೀತಂತಾ್ಯ

ವಲೆ ಬೋದಾ್ಯಗಿಟಿ್ತದೆ್ದರೀ  || ೩ ||
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ಹೌದನನಾನು ಹೆಣಾ್ಣ

ಹೆೋಯಾ್ಮಲ್ ಹೆಣಾ್ಣ  || ೪ || 

ಹೆೋಡಿಬಾ್ಯಡಾ ಗಂಡಪಾಪಾ

ದೆ್ಯವರಿಗೆೋಂದ್ ದತಾ್ತದಿರೀನಿರೀ  || ೫ || 

ತಾಳಗೆರೀಡಿರೀ ಹೆಣಾ್ಣ ನಿರೀ 

ತಾಳಿಗೆರೀ ಯಾವಲ್ಲಿಟಿ್ಟದಿ್ದರೀ?  || ೬ || 

ಕಳ್ದಗಿಳ್ದ ಹೆೋರೀದಿರೀತಂತಾ 

ಕೆೋರೀಣನಾ ಕಾಲಾಗಿಟಿ್ಟದೆರೀ  || ೭ || 

ಹೌದಲೆ ಹೆಣಾ್ಣ ಹೆೋಯ್ಮಲ್ ಹೆಣಾ್ಣ 

ಹೆೋರೀಡಿಬೆರೀಡಾ ಗಂಡಪಾಪಾ  || ೮ || 

ದೆ್ಯವರಿಗೆೋಂದ್ ದತಾ್ತದಿರೀನಿರೀ

ಮೋಳಗೆರೀಡಿ ಹೆಣಾ್ಣ ನಿರೀ  || ೯ || 

ಮೋಗಿ್ತ ಯಾವಲ್ಲಿಟಿ್ಟದಿ್ದರೀ

ಕಳದ ಸುಳದ ಹೆೋರೀದಿರೀತಂತಾ | ವಲ್ಲಿ ಚೋಡಾ್ಯಗಿಟಿ್ಟದೆ್ದರೀ  || ೧೦ || 

ದಿವಳಿ ನೆೋರೀಡಿರೀ ಹೆಣಾ್ಣ ನಿರೀ ದಿರೀಪಾ ಯಾವಲ್ಲಿಟಿ್ಟದಿ್ದರೀ

ಕಳ್ದ ಗಿಳ್ದ ಹೆೋರೀದಿರೀತಂತಾ ಮನಿರೀ ಸೋರಾಗಿಟಿ್ಟದೆ್ದ  || ೧೧ || 

ಹೆೋವದಲೆ ಹೆಣಾ್ಣ ನಿರೀ ಹೆೋಮ್ಮಲ್ ಹೆಣಾ್ಣ

ತಳವಾರವನು ಹೆಂಡಿ್ತರೀ ಯರೀವಗರತ್ಯಣಾ ಕೆೋರೀಲೆನಾನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೨ || 

ತಳವಿಲ್ದ ಕೆೋಡ ತಕೆೋಂಡ್ ನಿರೀರಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀದಳು ಕೆೋರೀಲೆನಾನು ಕೆೋರೀಲೆ

ಜಲವಿಲದ ಬಾವಾ್ಯಗೆ ತರ ಬಿಟ್ಟಳ  ೆಕೆೋಡವಾ  || ೧೩ || 

ಶರೀಲವಂತಾ ಶಂಬಿರೀ ಕಳದು ಹೆೋತಾ್ತಳ ಕೆೋಡನಾ

ಕಲ್ಲಿಲ್ದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಡಿಡು ವಗಾ್ದಳ ಕೆೋಡವಾ  || ೧೪ || 

ಜಮನೆರೀಲ್ಷದ ಗಿಡವಂದ ಹುಟಿ್ಟತಣಾ್ಣ

ಜಮನೆರೀಲ್ಷದ ಗಿಡವಂದು ಹುಟಿ್ಟತಣಾ್ಣ  || ೧೫ || 

ಹರಿ ಹರಿಗೆ ಗನಾ ದರಂಗಳಸಾ್ಯವು

ಕಾಲ್ಲ್ದ ಜಣ ಬಂದು ಮರವೆದ್ಷರಣಾ್ಣ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧೬ || 
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ಕೆೈಯಿಲ್ದ ಜಣ ಬಂದು ಮುಟಿ್ಟ ನೆೋರೀಡಾ್ಯರ ಹಣಾ್ಣ

ರೆೋಕ್ಕಿಲಾ್ದ ಜಣ ಬಂದು ಲೆಕಾಕಿ ಮಾಡಾ್ಯರ ಹಣಾ್ಣ  || ೧೭ || 

ಆಗಾಗಲೆ ಜಣ ಬಂದು ನುಂಗಿ ನೆೋರೀಡಾ್ದರ ಹಣಾ್ಣ 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಸುಬಾ್ಬ ಗೌಡ

v

೭೧. ಹೋವಿನಂತಾ ತೆರೀರು
ಕಾಲೆಗೆ ಕಾಲೆಗೆರೀ ಗೆಜೆಜೆ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಜೆಜೆ ಕಟಿ್ಟ

ಹೋವಿನಂತಾ ತೆರೀರ್ ಗೆ ತೆರೀರೆೋರೀ ತೆರೀರೆೋರೀ  || ೧ || 

ಹೋವಿನಂತಾ ತೆರೀರೆೋರೀ

ದಂಡು ಹೆೋನುನು ಹನ್ಮಯ್ಯಗೆ ವಂಬತ್ ಕಾಲ್ ಗಗಗೆರಾ

ತುಂಬೆರೀಯ ಕೆೋರೀಡಿವಡೋಡು ರಂಬೆ ರಾಜನಕೆರೀ  || ೨ || 

ತಾನನಾನ ತಾನನಂದನಾನು

ತಂದನೆನುರೀ ನಾನೆೋರೀ ತಾನನಂದ್ ನಾನಾರೆ

ತಂದನೆೋನುರೀತಾನೆೋರೀ ತಾನ ನಾನಾಗೆರೀ  || ೩ || 

v

೭೨. ಪದ ಬೆರೀಟೆ (ಪಾಲು ಮಕಕಿಲನೆ ಕದಾ್ಷನೆೋರೀ)

ಪಾಲು ಮಕಕಿಲನೆ ಕದಾ್ಷನೆೋರೀ ಮಗರಾಯಾ

ಆಲು ಮಕಕಿಲನೆ ಕದಾ್ಷನೆೋರೀ ಮಗರಾಯಾ  || ೧ || 

ಹಲುವನಾ ಜನವೆರೀ ಹಲವೆಗೆ || ತೆಗದಿಟೆ್ಟರೀ

ಜಡವಿನಾ ಜನವ (ಜಡವಿಗೆರೀ) 

ಜಡವೆತಿ್ತ ಹೆೋಡಿವಾಗೆರೀ  || ೨ || 
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ಹಲುವಿನಾ ಜನವೆರೀ ಹಲವೆದೆ್ದರೀ

ಹಲುವಿನಾ ಜನವೆರೀ ಹಲವೆದೆ್ದರೀ ಹೆೋಡವಾಗ  || ೩ || 

ಕೆಂದೆರೀರಿರೀ ಮೊಗದಾ ಹುಲ್ರಾಯಾ

ಕೆಂದೆರೀರಿರೀ ಮೊಗದಾ ಹುಲ್ರಾಯಾ ನೆೋರೀಡಾನೆ  || ೪ || 

ಮಗರಾಯನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತಾನೆರೀ

ಮಗರಾಯನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ ವಂತಾ ಹೆೋತಿ್ತಗೆರೀ  || ೫ || 

ಅಂದಿನ ಮೊರೀನಂಬು ಬಿಡುತಾನೆರೀ

ಬಿಡವಂತಾ ಲೆೋತಿ್ತಗೆ  

ಆಲು ಮಕಕಿಲನೆ ಕದಾ್ಷನೆೋರೀ ಮಗರಾಯಾ  || ೬ || 

v

೭೩. ಕೆೋರೀಲು ಪದ (ಹುಡುಗ ಬಂದಾ ದಾರಿರೀಗೆರೀ)

ಸುತೆ್ತರೀಳು ಸಂದ್ ಬಾಲ್ರೀ ಸುತಿ್ತಗೆ ಬಾರೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಮಾದೆೋಡಡು ದರಿಯಾ ಮುಂದೆ ಆಡಿ ಬಾರ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ಸರಣೋ ಸರಣೋ ಸರಣಂಬು ಸಾಮಿಗೆ

ಗಂಗೆರೀಯ ದೆರೀವರಿಗೆ ಸರಣಂಬುದಾ  || ೨ || 

ಸರಣೋ ಸರಣೋ ಸರಣಂಬು ಸಾಮಿಗೆ

ಹಂದಿರೀನ ದೆರೀವರಿಗೆ ಸರಣಂಬುರಾ  || ೩ || 

ವಳಗಿದ್ದ ಮೊದವುಲ್ ಹೆದರಿಸುಬೆರೀಡಾ

ಉದರಿರೀಸಿ ಕೆೋಡುವೆರೀ ಕೆಂಡಗಳಾ  || ೪ || 

ಅಂಗಾಳ ಸಾರಿಸಿ ಮಂಗಳಾ ಹೆೋಲ್ ಹೆೋಯಿ್ದರೀ

ರಂಬೆರೀ ನಿನ ಮಗಳಾ ಮದುವಿಗೆ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೫ || 

ಯಂತಾಯಂತಾ ಜಾಣಿಯಂತಾ ಜಾಣಮಾ್ಮ

ಇಂತಾರ್ ಹುಡಗಿರೀಯರೀನ ಮೊರೀಳ ಯರೀನ ಸೆೋರೀಗಣಾ್ಣ  || ೬ || 
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ಯಲಲಿರ ಕತ್ ಮಲಲಿರ ಜಾಣೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಿತೆ್ತರೀ ಮೋಗತಿರೀ

ಬಾವನಾರ್ ಮೊರೀರಿರೀ ನೆೋರೀಡಿ ಬಾವಿರೀಲ್ ಬಿತೆ್ತರೀ ಮೋಗತಿರೀ  || ೭ || 

ಹಳಾಳು ಹರವಾದ ಕಂಡೆ ಗೆೋಳಿಳುರೀ ಮಾ್ಯವಾದ ಕಂಡೆರೀ

ವಳ ಳೆು ವಳ ಳೆುರೀ ಹುಡಗಿರೀ ಕಂಡೆ ಅಲೆಲಿರೀ ಕೋತಕಿಂಡೆರೀ  || ೮ || 

ಆರೋ ತಾಸಿನ ಬಿಸಿರೀಲಲ್ರೀ ಹುಡಗಿರೀ ಬಂದಳು ನಿರೀರಿರೀಗೆರೀ

ಹುಡಗಿರೀ ಬಂದಾ ಸಮಯಾ ನೆೋರೀಡಿ ಹುಡಗಾ ಬಂದಾ ದಾರಿರೀಗೆರೀ  || ೯ || 

v

೭೪. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡರಿಗೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು
ಪಾಂಡವರು ಲೆೈದೆರೀ ಜನಗೆೋರೀಳೂೆರೀ

ಕೌರವರು ನೋರೆೋಂದು ಜನಗೆೋರೀಳೂೆರೀ  || ೧ || 

ವಟು್ಟ ಜಾನ ಲಣಾ್ಣಲತಮದಿರೀರೋ

ವಂದಲೆಲಿರೀ ವಂದೋ ಹೆೋಸಾಲದಿನದಲ್ಲಿರೀ  || ೨ || 

ಯರೀನಂದಿರೀ ಮಾತೆರೀಲಾಡಿದಾರೆೋರೀ

ವಂದಾಳ ರೆೀ ವಂದೋ ದಿನದಲ್ಲಿರೀ  || ೩ ||

ಹಾರೆ ವಂದು ಕೆೋರೀಲಾನೆ ಕಡಿಬೆರೀಕೆೋರೀ

ಆಡೋವಂದು ಕನಾನುಕೆ ತಂದಿರೀರೆೋರೀ  || ೪ ||

ಆಸಾರಿರೀ ಚೆನಾನುನ ಕರೆದಾರೆೋರೀ

ಹನೆನುರಡ ಗಂಡಾ್ಯನೆ ಗೆಸುವಾರೆೋರೀ  || ೫ || 

ಹನೆನುರಡ ಸಬೆ್ಬನೆರೀ ನಯುದಾರೆೋರೀ

ಹನೆನುರಡ ಕುಂಚಾನೆ ಕಡಿದಾರೆೋರೀ  || ೬ || 

ಹನೆನುರಡ ಜನವೆರೀ ನಿಂತಾರೆೋರೀ

ಗೆೋರೀಕಾಲೆರೀಳು ಮಾಬುಲೆೋಡೆಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  || ೭ || 

ಹನೆನುರಡ ಜನವೆರೀ ನಿಂತಾರೋ

ಕಮಲಸೋರ ಮೊದಲೆರೀ ಹೆೋಡೆದಾನೋ  || ೮ || 
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ವಾರಂದ ಬಿಮಟಿರೀಕೆ ಹೆೋಡೆದಾನೋ

ಅಕಲಿನೆೋರೀ ಹೆೋಯಾಲಿನೆ  || ೯ || 

ವಂದಂಬು ಕೆೋಣತಾನೆರೀ ಕುಣದಾರೆೋರೀ

ಯರಡಂಬು ಕೆೋಣತಾನೆರೀ ಕುಣದಾರೆೋರೀ  || ೧೦ || 

ಮೋರಂಬು ಕೆೋಣತಾನೆರೀ ಕುಣದಾರೆೋರೀ

ಆಕಾಸ ಬೋಮಂಡಲ ಹೆೋರೀಡಿಯದೋ್ದ  || ೧೧ || 

ವಂದು ಮೊಣಕಾಟ ಬೋಮಿರೀನೆ ಕುಸಿದಾವೂ

ಹಂದಿ ಮುರಗ ಬಿಟಾ್ಟಕ ಸೆರೀರಹೆೋದೆೋರೀ  || ೧೨ || 

ಹಕ್ಕಿಪಕ್ಸ್ ಆಕಾಸಕೆ ಸೆರೀರಾರೆರೀ

ಗೆೋರೀವು ಗೆಂಟಿ ಹುಲುನಿರೀರಾನೆ ಬಿಡುವಾರೆೋರೀ  || ೧೩ || 

ಈವ ಸುಗಿಗೆರೀ ನಮಗೆರೀ ತೆರವಲಾ

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡರಿಗೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೋ  || ೧೪ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಯಂಕಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ, ಕಲೆೋಕಿರೀಡು, ಹೆಗಡೆ ಊರು

v

೭೫. ಗೆೋಲಲಿರ ಹುಡುಗ

ಚಿನನುದ ಗುದುರೆ ಗೆೋಲಲಿರ ಹುಡುಗಾ ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ವಳ  ೆಲಾಗಲೆರೀ ಲೆರೀನು ಮಾಡಾ್ಯನಾ  || ೧ || 

ಅರಸೋನ ವನಗೆ ಲಾದರೆ ನಡುದಾ್ಯ

ವಳ ಳೆುಲಾಗಲೆರೀ ಲೆರೀನು ಮಾಡ್ಯನು  || ೨ || 

ವಳ ಳೆುಲಾಗಲೆರೀ ಅರಸಗೆಲಾದಯರೀ್ಷನು ಹೆರೀಳುದು?

“ನಿಮ್ಮಲೆ ಮನುಗೆ ಸಾನಲೆ ಉಳುತೆರೀ”  || ೩ || 

ಅಂದಿ ಅರಸಗೆ ಲಾದರೆ ನುಡುದನು ಗೆೋಲಾಲಿರ ಹುಡುಗಾ

ಚಿನನುದ ಗುದುರೆ ಗೆೋಲಾಲಿರ ಹುಡುಗಾ  || ೪ || 
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ಲಾಗಲೆ ಲೆರೀನು ಕೆರೀಳಾ್ಯನು ಅರಸ?

ಮರಮನೆಲೆ ಯಾವ ಲಕ್ಕಿಲಾಸೆೋರೀ  || ೫ || 

ಯಲಗೆೋತು್ತಲೆ ಕೆರೀಳಿದ ಅರಸ

ಯಾವರೆ ಕೆಲಸಾ ಬೆರೀಕಲ ಸಾ್ವಮಿ  || ೬ || 

ಯಾವರೆ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡಲು ಎಲೆಲಿರೀ

ಲಾಗಲೆ ಲೆರೀನೋ ಮಾಡನೆ ಹುಡುಗಾ || ೭ || 

ಲಡುಗೆಲೆ ಮನೆಗೆ ಲಾದರೆನೆೋರೀಡಿ

ಲಡುಗೆಲೆರೀ ಲಾದರೆ ಮಾಡುಲ್ಕೆ ಹಾಕಾ್ಯ  || ೮ || 

ಗೆೋಲಲಿರ ಹುಡುಗಾ ಯರೀನಾರೆ ಮಾಡಾ್ಯ?

ಬೆರೀಕಾದ ಲಡುಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಇನೆನುರೀ  || ೯ || 

ತಾಸಿರೀನ ಲೆೋಳಗೆ ಮಾಡುತಾ್ಯನು ಹುಡುಗಾ

ಒಳ ಳೆು ಲಡಗೆ ಲೋಟಕಾದರೆ ಕರದಾ  || ೧೦ || 

ಒಳ ಳೆು ಅರಶಗೆ ಲಡುಗೆರೀ ಮಾಡಿದ

ನಿತ್ಯದಂತೆ ದೆರೀವರ ಪೂಜೆ್ಯರೀ  || ೧೧ || 

ಪೂಜೆನಲಾದರೆ ಮಾಡಾ್ಯನ ಲರಸ

ಊಟಕೆಲಾದರೆ ನಡೆದನು ಲರಸ  || ೧೨ || 

ನಡೆದನೆೋರೀ ಲರಸ ನೆೋರೀಡಿರಿ ಶವನೆ

ಚಿನನುದ ಗುದುರೆರೀ ಗೆೋಲಲಿರ ಹುಡುಗಾ  || ೧೩ || 

ಲರಸಗೆ ನೆೋರೀಡಿ ಹೆರೀಳಾ್ಯನೆಲಾದರೆ

ಬಟ್ಟಲದೆೋಳಗೆ ಹಾಕಾ್ಯನು ಲ್ನೆನು  || ೧೪ || 

ಊಟದ ರುಚಿಯರೀ ನೆೋರೀಡಾ್ಯನು ಲರಸಾ

ಪಕವನಲಾದರೆ ಆಗಿದೆೋ ಶರೀವನೆ  || ೧೫ || 

ಊಟಕೆ ಆದರೆ ಬೆರಗಾ್ಯನೆೋರೀ ಲರಸು

ಚಿನನುದ ಗುದುರೆ ಗೆೋಲಲಿರ ಹುಡುಗಾ

ಬೆರೀಕಾದ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುತಾ್ಯ  || ೧೬ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಢಾಕು ದ��ವು ನಾಯ್ಕ, ಅರಗಾ ತಾಲೋಕು, ಕಾರವಾರ
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೭೬. ಗೆೋರೀವಿಂದ ರಾಯಾ ಲಂಬೆೋರೀನೋ
ಗೆೋರೀವಿಂದ ರಾಯಾ ಲಂಬೆೋರೀನೋ

ಹೆೋತ್ತರೆರೀಳು ಮೊದಲೆರೀ ಲೆಳುವಾನೆೋರೀ

ಹೆೋತೆ್ತರೀಳೂ ಮುನೆನುರೀ ಲೆದೆ್ದರೀನೆೋರೀ

ಕಯು್ಯ ಕಾಲು ಮೊರೀರೆ ತೆೋಳೆದೆರೀಲೆೋರೀ

ಬಣ್ಣದೆೋಂದು ಚದರದ ಮೆರೀನೆರೀಲೆೋರೀ

ಹೆೋನಿನುನ ಒಂದು ರಾಚಿರೀ ಹೆೋಯಾ್ದನೆೋರೀ

ಹೆೋನಿನುಗೆೋಂದು ರಾಶರೀ ಹೆೋಯ್ದಲೆರೀ

ಚಿನನುದ ಕೆೋಳಗ ತರವಾನೆೋರೀ

ಬೆಳಿಳುಯ ಶದೆ್ದರೀ ತರವಾನೆೋರೀ

ಬೆಳಿಳುಯ ಶರೀದೆ್ದರೀ ತಂದೆರೀಲೆರೀ

ಹೆೋನಿನುನ ರಾಶರೀಲಳೆದೆರೀಲೆರೀ

ಹೆೋನನುಳದೆರೀ ದಣಿವೆರೀಲಾಗಿತೆೋರೀ

ಹೆೋನನುಳದೆರೀ ದಣಿವೆರೀ ಆದವಾ್ಯನೆರೀ

ಯರೀಳೂಪಪಾರಗಿ ಶದರದ ಮೆರೀಲೆರೀಲೆೋರೀ

ಬಣ್ಣದೆೋಂದು ವಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಶಾ್ಯಲೆೋರೀ

ಬಣ್ಣಗೆೋಂದು ವಲ್ಲಿ ಹಾಶರೀಲೆರೀ

ಮುಚೆೋಚಾರೀರಗೆರೀ ಮಲಗೋತೆೈದಾನೆೋರೀ

ಮುಚೆೋಚಾರೀರಗೆರೀ ಮಲಗೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಚಿನನುದೆೋಂದು ಕೆೋಳಗ ತಲೆದಿಂಬು

ಬೆಳಿಳುಯ ಶದೆ್ದ ಬಗಲಲೆೋಲಿರೀ

ಬೆಳಿಳುತೆೋಂದು ಶದೆ್ದ ಬಗಲಲೆೋಲಿರೀ

ಮುಚಿಚಾ ಹೆೋಡೆದೆ ಮಲಗೋತೆೈದಾನಲೆೋರೀ

ಮುಚಿಚಾ ಹೆೋಡದೆ ಸಮವಾದಲೆೋಲಿರೀ

ತೆಂಕಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಳ  ೆಕರೆದೆರೀಲೆೋರೀ
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ಶುಕದಲೆಲಿರೀ ನಿದರೆರೀ ಮಾಡುವಾಗೆೋರೀ

ಏಳು ಜನ ನಂದನ ಗೆೋರೀಪ್ಯವರು

ಗೆೋರೀವಿಂದನ ಪಾದಾ ತಿಕಕಿವಾರೆೋರೀ

ಗೆೋರೀವಿಂದನ ಪಾದಾ ತಿಕವಾಗೆರೀ

ಸೋಯ್ಷ ಮೋಡಿ ಉದಯಗ ಬಂದಾವರೀ

ಸೋಯ್ಷ ಮೋಡಿ ಉದಯಗ ಬರುವಾಗೆೋರೀ

ಸೋಯ್ಷ ಮೋಡಿ ಯಾಳ ರೆೀ ಬಿಸಿಲೆರೀಲೆೋರೀ

ಗೆೋರೀವಿಂದನ ಕಣಿ್ಣಗೆೈದಾವರೀ

ಗೆೋರೀವಿಂದನ ಕಣಿ್ಣರೀಗೆಸೆವಾಗೆೋರೀ

ಗೆೋರೀವಿಂದಗೆ ಎಚಚಾರಾದವರೀ

ಗೆೋರೀವಿಂದಗೆ ಎಚಚಾರಾಗವಾಗೆರೀ

ಬಡ ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲ್ಲವರೀ

ಬಡ ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಕೆೋಡಲ್ಲವರೀ

ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಪಡಿಯ ಅಳೆಲ್ಲವರೀ

ಆರು ತಾಸು ಮಜಾಜೆನ ಬಿಶಲಲೆೋಲಿರೀ

ಗೆೋರೀವಿಂದಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾರೆೋರೀ

ಗೆೋರೀವಿಂದಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗೆರೀ

ಆರು ತಾಸು ಮಜಾಜೆನಾ ಬಿಶಲಲೆೋಲಿರೀ

ಬಂದವಲೋ ಮಂಗನ ಗೆೋಲೆರೀಯರೀ

ಹಡಿದವರು ಶಾರೋಗಂಟೆರೀಯರೀ

ನುಡಿದವಲು ಶಾರಾ ಗಂಟೆರೀಯರೀ

ಗೆೋರೀವಿಂದಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುನಾರೆೋರೀ

ಗೆೋರೀವಿಂದಗೆ ಪೂಜೆರೀ ಮಾಡುವಾಗೆರೀ

ಗಳಗೆೋಂದೆರೀ ರೋಪಾ ತೆೋರೀರ್ ಯಾನೆೋರೀ || 

v
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೭೭. ರಂಗನ ಕ್ನುನುರಿ

ಕೆೋರೀಲೆ ಕೆೋರೀಲೆ ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀನನು ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆನನು ಕೆೋರೀಲು ರನನುದಾ ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ಪ || 

ಕೆನುನುರಿ ಕೆರೀನುನುರಿಯರೀಲೋ ಬಿದುರೋ ಬಾಬುಲು ಕೆರೀನೋನುರಿಯಾ

ರಂಗ ಕೆೋಟೆ್ಟ ಬಿಶುಲ್ಗೆ ವಣಿಶಯಾರೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ರಂಗ ಕೆೋಟೆ್ಟ ಬಿಶುಲ್ಗೆ ವಣಿಶರೀರೆೋ ಕೆರೀನುನುರಿಲೆೋ ರಂಗಾ

ರಂಗನೆೋಂದೆರೀ ತಂಗಿರೀ ಬರುವಾಳೂೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ರಂಗನೆೋಂದೆರೀ ತಂಗಿರೀ ಬರುವಾಳೂೆರೀ ಕೆನುನುರಿರೀ ರಂಗಾ

ಬಂದಿರೀ ರಾಜಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಲೋತಾಳೂೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩ || 

ಬಂದಿರೀ ರಾಜಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಲೋತಾಳೂೆರೀ ರಂಗನಾ ತಂಗಿರೀ

ಕ್ನುನುರಿ ಕಾಂಬುತಲೆೈದೆೋರೀಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

ಕ್ನುನುರಿ ಕಾಂಬುತೆಲೆೋರೀ ಲೆೈದಾಲೆೋರೀ ರಂಗನ ತಂಗಿರೀ

ಕ್ನುನುರಿ ತಡವುತೆರೀ ಲೆೈದೆೋಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆೋರೀ  || ೫ || 

ಕೆನೋನುರಿ ತಡವುತೆಲೆೋರೀ ತಡಿದಾಳೂೆ ರಂಗನ ತಂಗಿರೀ

ಕ್ನುನುರಿ ಮೆರೀನೆ ಕೆೈಯಾಡಿರೀ ಹೆೋಡಿರೀದಳೂೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೬ || 

ಕ್ನುನುರಿ ಮೆರೀನೆ ಕಯ್ಯರೀಲೆರೀ ಹೆೋಡಿದಾಳ  ೆರಂಗನಾ ತಂಗಿರೀ

ಕೆನುನುರಿ ಮೆರೀನೆರೀಲೆರೀ ನುಡುದಿಲವರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೭ || 

ಕ್ನುನುರಿಯರೀನೆರೀಲೆರೀ ನುಡೋದಿಲಲಿ ರಂಗನಾ ತಂಗಿರೀ

ಏನಾರೆರೀ ಹೆರೀಳೂತೆೈದಾಳೂೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೮ || 

ಯರೀನನಾರೆ ಹೆರೀಳುತೆರೀ ಲೆೈದಾಳೂೆರೀ ರಂಗನ ತಂಗಿರೀ

“ನನನು ಕಯಾ್ಯಲೆಲಿರೀನೆರೀ ನಿರೀನೋ ನುಡಿದಿಲವರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೯ || 

ನನನು ಕಯ್ಯಲೆಲಿರೀಲೆೋರೀ ನುಡೋದಿಲಲಿ ಕ್ರೀನುನುರಿಯರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ”

“ನಿನನು ನಲಲಿನ ಕಯ್ಯಲೆರೀ ನಿರೀನೆರೀ ನುಡೋವ್ಯಲೆಲಿರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ”  || ೧೦ || 

ಅಟೆೋ್ಟಂದು ಹೆರೀಳುತೆರೀಲೆರೀ ಲೆೈದಾಳು ರಂಗನ ತಂಗಿರೀ

ತಂಗಿರೀವಂದು ಮಾತೆರೀಲೆರೀ ಕೆರೀಳಿಯಾನೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಆಗೆರೀಲೆೋರೀ ರಂಗಾನೋ ಬಾಳ  ೆಬಂದೆರೀ ಶಟೆ್ಟರೀಬಂದೆೋ  || ೧೧ || 
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೭೮. ನಿಲುಲಿ ನಿಲಲಿಯ್ಯ ರಾಜ

“ನಿಲುಲಿ ನಿಲಲಿಯ್ಯ ರಾಜ ನಿಜಗುಣ ನಾ ಬಲೆಲಿ

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋರಾಡಬಹುದೆರೀನೆೋರೀ || ನಿಲಲಿಯ್ಯ ರಾಜಾ”  || ೧ || 

ಠಾಕಠಿರೀಕ ಜೆೋರೀಕ “ನಾರಿರೀ ಜೆೋರೀರಲ್ಂದ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ

ಕರಗ ಬಿದಿ್ದತೆ ನಾರಿರೀ, ಹೌದಲೆಲಿರೀ ರಮಣಿರೀ  || ೨ || 

ಹೌದಲೆಲಿರೀ ರಮಣಿರೀ? ಕರಗು ಬಿದಿ್ದ ನಾರಿರೀ

ನಿರೀ ನಿರೀರಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಿಲೆಲಿರೀ ಬಾಲೆರೀ  || ೩ || 

ಬೆೋಗರಿರೀ ಕುಚದ ಹೆಣೆ್ಣರೀ ಮಿಗರಿ ಮಾತಾಡಬಾ್ಯಡಾ”

“ವಗರಿನ ಮಾತಾ್ಯಕೆರೀ?” ಹೌದಲೆಲಿರೀ ರಮಣಿರೀ  || ೪ || 

v

೭೯. ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ

ತಂದನಾನ ತಂದನಾನ ಗುರುವೆರೀ ತಂದನಾನ

ತಂದನಾನ ತಂದನಾನ ದೆರೀವರ ತಂದನಾನ  || ೧ || 

ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಪಟ್ಟಣದೆೋಳಗೆ ತಂದನಾನ

ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೆೋಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣದೆೋಳಗೆ ತಂದನಾನ  || ೨ || 

ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಏನ ಐಸಯ್ಷ ನೆೋರೀಡೆ್ವರೀ? ತಂದನಾನ

ಏನ ಏನ ಸೆೋರೀಜಗವ ನೆೋರೀಡೆ್ವರೀ? ತಂದನಾನ  || ೩ || 

ಮುತಿ್ತನ ಕಂಬಿಗೆ ಮುತಿ್ತನ ಜಲೆಲಿ ತಂದನಾನ

ಓಹೆೋರೀ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಂದನಾನ  || ೪ || 

ಹಗಲು ಇರುಳು ಆದಂಗೆರೀ ತಂದನಾನ

ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಬತಿ್ತ ನೆೋರೀಡಿದರೆರೀ ತಂದನಾನ  || ೫ || 

ಮದು್ದಗುಂಡು ಏನ ನೆೋರೀಡೆ್ದರೀ ತಂದನಾನ

ಆಕಾಶ ಬಾಣ ಏನ ನೆೋರೀಡೆ್ದರೀ ತಂದನಾನ  || ೬ || 
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ವಜ್ದ ಕಂಬಿಗೆ ವಜ್ದ ಜಲ್ಲಿ ತಂದನಾನ

ಮುತಿ್ತನ ಕಂಬಿಗೆ ಮುತಿ್ತನ ಜಲೆಲಿ ತಂದನಾನ

ತಂದನಾನ ತಂದನನು ಗುರುವೆರೀ ತಂದನಾನ  || ೭ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಸಣ್ಣತಮಮು ತಮಮುಣ ಗುನಗ, ಹೆೋನನುಳಿಳು, ಹೆಗಾಗೆರ ಮಕ್ಕಿ. ೧೨/೧/೧೯೬೯

v

೮೦. ತನ ಬಾವ ತನ ಗುರುತಾ ಹಡಿದಾನೆಯಾ

“ತನ ಬಾವ ತನ್ ಗುರುತಾಆಆ ಹಡಿದಾನೆಯಾಅಅ ತಾನಾ”ಅಅಅಅಅಅ

ಲಂದಿರೀ ತಾಅಅ ನಿರೀಗೆರೀಏಏ ಹೆರೀಳುತನೆಯ ತಾನಾ || ೧ || 

“ಅಯ್ಯರೀ ನನ ತಮಾ್ಮ ನಿರೀ ಕೆರೀಳೂೆರೀ ಲ್ರೀಗಿನುನು

ನಿನ ಬಾವ ನಿನನು ಗುರುತಾ ಹಡಿದಿದುರೆರೀ ತಾನಾ  || ೨ || 

ಲಾಗಳು ನನಗಿರೀಗೆರೀ ಮೊರೀಸಾಲಾಆ” ತಾನಾ

“ಅಣಾ್ಣ ನಾ ಬರಣಾ್ಣ ತಟುಕಂಡಿರೀ ವಿರೀಗಿನುನು  || ೩ || 

ನಿನಾನು ಆಬಣ್ಷ ಅಣ್ಣಗೆ ದರುಸಿದಿಯಾ ತಾನಾ”

“ಅಂದೆ್ಹರೀಳರು ಶರೀಟೆ್ಟರೀ ಬಕಾಕಿಲಾ ವಿರೀಗಿನುನು”  || ೪ || 

ಅಂದೆ್ಹರೀಳೂ ತಾನೆರೀ ನುಡಿತಳೆಯ ತಾನಾ

“ಅಯ್ಯರೀ ನನನುಕಾಕಿ, ನಿರೀ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ವಿರೀಗಿನುನು  || ೫ || 

ಹೆೋಡುದುರು ವಂದು ಪೆಟೆ್ಟರೀ ತಿನುತೆರೀನೆರೀ ತಾನಾ

ಬಯಾ್ದರೆೋಂದು ವಾಕ್ಸ್ರೀ ಕೆರೀಳುತೆರೀನೆರೀ ವಿರೀಗಿನುನು  || ೬ || 

ನಿನನು ಆಬಣ್ಷ ತನಗಾಲಾ ತಾನಾ

ಹೆಣೋ್ಣ ಯರೀಸಾನೆರೀ ಕೆೋಡುಬೆರೀಕೆರೀ ಲ್ರೀಗಿನುನು”  || ೭ || 

ಲಂದೆ್ಹರೀಳು ತಾನಿರೀಗೆರೀ ನುಡಿತನೆಯರೀ ತಾನಾ

ತಮ್ಮನ ಹನುಟಿರೀನೆರೀ ತಾಳುಲಾರದೆರೀ ಲ್ರೀಗಿನುನು

ತನಾಲಾಬರಣಾ ಕೆೋಟಿ್ಟದಳೂೆರೀ ತಾನಾ  || ೮ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಗ�ೋಂಡ
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೮೧. ದುಃಖ ಮಾಡಾ್ಯಳ  ೆಗೌರಿರೀ

ತಂದನಾನ ತಾನ ನನನು ತಾನನ ತಂದೆರೀನಾನಾ

ತಾನನ ತಂದೆರೀನಾ ತಂದನಾನುನಾ  || ೧ || 

ಮಕಕಿಳ ಇಲೆಲಿರೀಂದೆ ದುಕಕಿ ಮಾಡ್ಯಳ  ೆಗೌರಿರೀ

ದುಕಕಿ ಮಾಡಾ್ಯಳ  ೆಗೌರಿರೀ  || ೨ || 

ಮಕಕಿಳ ಬೆರೀಡಿದಳ ರೆೀ ಶವನಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಯ ಗೌರಿರೀ

ತಾನಂದನನು ತಾನನಾಽ ತಂದೆೋರೀನಾನಾ  || ೩ || 

ರೆೋಟಿ್ಟರೀ ಸುಟ್ಟಳ  ೆಗೌರಿರೀ | ಶಕಕಿದ ಮೆರೀಲ್ ಮಡಗಾ್ಯಳು

ಅಕಕಿನ ಮಕಕಿಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆೋರೀ | ಪಾಪಿಯ ಗೌರಿರೀ  || ೪ || 

ಅವರಕೆ ಸೋರ ಕೆೋಡನಿಲಲಿ | ತಂದನಾ ತಾನಾ

ಅಕಕಿನ ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಸೋರಕೆೋಡನಿಲಲಿ | ಪಾಪಿಯ ಗೌರಿರೀ  || ೫ || 

“ನಿನಗಾ್ಯಕೆ ಮತ್ತರು ಸಂತನವೆರೀ’’ ತಾನಂದನಾನು

“ಕುಂಟ ನನಗೆ ಬೆರೀಡ ಕುರುಡ ನನಗೆ ಬೆರೀಡ  || ೬ || 

ಗೆಜೆಜೆಕಾಲ ಕೆೋಮರನ ಕೆೋಡೆೋವನಗೆಂದಳು | ಪಾಪಿಯ ಗೌರಿ

“ಕುಂಟನೋ ನಾನೆರೀನು ಕೆೋರೀಡೆರೀ ಕುರುಡಾನೋ ನಾನೆರೀನು ಕೆೋರೀಡ  || ೭ || 

ಗೆಜೆಜೆಕಾಲ ಕೆೋಮರನ ಕೆೋಡೆ್ವರೀ ನಿನಗೆರೀ” | ಪಾಪಿಯ ಗೌರಿ

‘‘ಬಾಳ  ೆನೆಟಿ್ಟಕೆೋರೀಳ  ೆನಿರೀನು | ಬಾಳೆಗೆ ನಿರೀರೆರಕೆೋರೀಳ ರೆೀ ಗೌರಿ  || ೮ || 

ಬಾಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸಂತಾನ ಬರತಿರೀದೆರೀ | ಪಾಪಿಯ ಗೌರಿ

ಆದರಕಂಡ ಜಾನ ಮರಕೆೋರೀಳ ’ೆ’ ತಾನಂದನಾನು  || ೯ || 

ತೆಂಗ ನೆಟಿ್ಟಕೆೋರೀಳ ರೆೀ ನಿರೀನೋ ತೆಂಗಿಗ್ ನಿರೀರೆರಕೆೋರೀಳೆ

ತೆಂಗು ಸಾವಿರದು ಫಲ ಬರತಿರೀದೆರೀ ತಾನಂದನಾ  || ೧೦ || 

“ಕುಂಟನು ಬೆರೀಡ ನನಗೆ ಕುರುಡನು ಬೆರೀಡ ನನಗೆ

ಬಂಜೆಯಂಬಂಥ ಶಬದ ಮರಕೆೋರೀಡೆೋರೀ’’ ತಾನಂದನಾನನು  || ೧೧ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ತ�ೋಳಶು ನಾಗು ಗುನಗ, ಅಡಲೋರು ತಾಲೋಕ: ಅಂಕೆೋರೀಲಾ
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೮೨. ಹೆಣಿ್ಣರೀಗೆ ಹೆಣಾ್ಣಗಿ ನಿತ್ತಳಂತೆ

ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲಣ್ಣ ಕೆೋರೀಲೆರೀ || ರಣ್ಣದಾ

ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲಣ್ಣ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ಪ || 

ಊರಾನ ಗೌಡನ ಮಗಳು. ಊರಾನ ಗೌಡಾನಾ ಮಗಳೂ

ನಿರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಳ್ಯಂತೆ ನಿರೀರಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀದಲ್ಲಿ  || ೧ || 

ಕಟಿ್ಟರೀ ಮೆರೀನೆೋರೀಂದು ಜಾಣಾ | ಕಟಿ್ಟರೀ ಕೆೈಹಚಿಚಾರೀ ವಗ್ದನಂತೆರೀ | ರಣ್ಣದಾ || ೨ || 

ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲಣ್ಣ ಕೆೋರೀಲೆರೀ || ರಣ್ಣದಾ

ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲಣ್ಣ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩ || 

ರಟಿ್ಟರೀ ಕೆೈಹಚಿಚಾರೀ, ವಗ್ದನಂಬೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಹಾರೋ, ಹದಾ್ದಗಿ, ಹಾರದಂತೆ ಹೆಣೋ್ಣ,  || ೪ || 

ಹಾರೆೋರೀ ಹದಾ್ದಗಿ ಹಾರಾಳಂಬೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಉಕ್ಕಿನಾ ಬಿಲ್ಲಿಟಿ್ಟರೀ ಹೆೋಡ್ದನಂತೆ ಜಾಣಾ  || ೫ || 

ಉಕ್ಕಿನ ಬಿಲ್ಲಿಟಿ್ಟರೀ, ಹೆೋಡ್ದನಂಬೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಇಂಬಿರೀ ಹಣಾ್ಣಗಿರೀ ಉದ್ಳಂತೆ ಹೆಣೋ್ಣ  || ೬ || 

ಇಂಬಿರಿ ಹಣಾ್ಣಗಿರೀ ಉದ್ಳಂಬ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಉಕ್ಕಿನ ಚೋರಿರೀಟಿ್ಟರೀ ಕೆೋರ್ ದನಂತೆ ಜಾಣಾ  || ೭ || 

ಉಕ್ಕಿನ ಚೋರಿರೀಟಿ್ಟರೀ ಕೆೋರದನಂಬು ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ರಾಗಿರೀ ಕಾಳಾ್ಯಗಿರೀ, ಉದ್ಳಂತೆ ಹೆಣೋ್ಣ  || ೮ || 

ರಾಗಿರೀ ಕಾಳಾ್ಯಗಿರೀ ಉದ್ಳಂಬು ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಕೋಗೋ ಹುಂಜಾಗಿರೀ ಕೆೋಕ್ಷನಂತೆ ಜಾಣಾ  || ೯ || 

ಕೋಗೋ ಹುಂಜಾಗಿರೀ ಕೆೋಕ್ಷನಂಬೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಹವಾ್ಷ ಹಳಾಳುಗಿರೀ ಹರ್ ದಳಂತೆ ಹೆಣೋ್ಣ  || ೧೦ || 

ಹವಾ್ಷ ಹಳಾಳುಗಿರೀ ಹರ್ ದಳಂಬೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಶರೀತಗಟೋ್ಟ, ಜಾಣ ಹೆೋಡ್ದನಂತೆ ರಣ್ಣದಾ  || ೧೧ || 
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ಶರೀತಗಟೋ್ಟ ಜಾಣ ಹೆೋಡ್ದನಂಬೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಹರವಾ ಶರಪಾನಾಗಿ ಹರ್ ದಳಂತೆ ಹೆಣೋ್ಣ  || ೧೨ || 

ಹರ್ ವಾ ಶಪಾ್ಷಗಿರೀ ಹರ್ ದಳಂಬೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಮುಂಗಿ್ರೀ ಮರ್ ಯಾಗಿರೀ ಮುರ್ ದನಂತೆ ಜಾಣಾ  || ೧೩ || 

ಮುಂಗಿ್ರೀ ಮರ್ ಯಾಗಿರೀ ಮುರ್ ದನಂಬೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಮದಿ್ದನ ಗಿಡವಾಗಿರೀ ನಿತ್ತಳಂತೆ ಹೆಣೋ್ಣ  || ೧೪ || 

ಮದಿ್ದನ ಗಿಡವಾಗಿರೀ ನಿತ್ತಳಂಬೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಬುಡೆಕಿರೀ ಕೆೈಹಾಕ್ರೀ ಜಾಣ ವಗ್ದನಂತೆ  || ೧೫ || 

ಬುಡೆಕಿರೀ ಕೆೈಹಾಕ್ರೀ ವಗ್ದನಂಬೋ ಶಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ಹೆಣಿ್ಣರೀಗ ಹೆಣಾ್ಣಗಿರೀ ನಿತ್ತಳಂತೆ ರಣ್ಣದಾ  || ೧೬ || 

ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲಣ್ಣ ಕೆೋರೀಲೆರೀ || ರಣ್ಣದಾ

ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲಣ್ಣ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

v

೮೩. ಕೆೋರೀಲೆಂಬೋ ಗಿರೀಜಗನೆರೀ

ಶೆಟಿ್ಟರೀ ಬೆಟ್ಟದ ಮೆರೀನೆರೀ

ಹುಟಿ್ಟದೆೋಂದು ಬಿದುರಾ

ಕೆೋರೀಲೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆಂಬೋ ಗಿರೀಜಗನೆರೀ  || ೧ || 

ಹುಟಿ್ಟತೆೋಂದು ಬಿದ್ ಕೆೋರೀಲು

ಜಾಡಕಾರ ಕತೆೋ್ಯರೀ

ಜಾಡಕಾರ ಕತಿ್ತಗೆರೀ

ಲಾಗಿತೆೋ್ತಂದು ಗೆೋಡ್ ಮೊರಾ ಕೆೋರೀಲೋ  || ೨ || 
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ಆಗಿತೆೋ್ತಂದು ಗೋಡ್ ಮೊರಕೆರೀ

ಖಂಡಗೆ ಖಂಡಗೆ ಬತ್ತ

ಚಿನಾ್ಮಯಂತಾ ಯರೀಲ್ಯರೀ

ಚಿನ್ಮಯಂತಾ ಯಲ್ಗೆರೀ

ರಾವ್ ಗಣ್ ಬೆಕೆೋಕಿರೀ  || ಕೆೋರೀಲೋ || ೩ || 

ರಾವ್ ಗಣ್ ಬೆಕ್ಕಿಗೆರೀ

ಜಾಲ್ ಮಾವ್ ಕುನೆೋ್ಯರೀ

ಜಾಲ್ ಮಾವ್ ಕುನಿನುಗೆರೀ

ಗೆರೀರ್ ಕಾಯ್ಷ ಪಟಿ್ಟ ಹುಲ್ಯರೀ

ಗೆರೀರ್ ಕಾಯ್ಷ ಪಟಿ್ಟ ಹುಲ್ಗೆರೀ

ಬೆಳಿಳು ಕಟನು ಕೆೋರೀವ್ಯರೀ ಕೆೋರೀಲೋ  || ೪ || 

ಬೆಳಿಳು ಕಟನು ಕೆೋರೀವಿಗೆ

ಇಜಾಜೆ ನಾಗರ ಮದೆೋ್ದರೀ

ಇಜಾಜೆ ನಾಗರ ಮದಿ್ದರೀಗೆರೀ

ಬಂಕಾಪೂರ್ ದ ಬೆಂಕೆೋ್ಯರೀ  || ಕೆೋರೀಲೋ || ೫ || 

ಬಂಕಾಪೂರದ ಬೆಂಕ್ಗೆ

ಹರ್ ವಾ ಜಲದಿ ನಿರೀರೆೋರೀ || ಕೆೋಲೋ

ಹರ್ ವಾ ಜಲದಿ ನಿರೀರಿಗೆರೀ

ವಕ್ ಕಾಲ್ ಯಮೊ್ಯರೀ

ವಕ್ ಕಾಲ್ ಯಮಿ್ಮಗೆರೀ  || ಕೆೋರೀಲೋ || ೬ || 

ಪಾವ್ ಶೆರೀರ್ ಹಾಲೆೋರೀ

ಪಾವ್ ಶೆರೀರ್ ಹಾಲ್ಗೆರೀ

ಬೆಳಗೆಲಲಿಂತಾ ಬೆಣೆೋ್ಣ್ಯರೀ

ಪಾವ್ ಶೆರೀರ್ ಬೆಣಿ್ಣಗೆರೀ

ತಾಗಿದೆೋಂದು ಹಣವರೀ  || ಕೆೋರೀಲೋ || ೭ || 

ತಾಗಿದೆೋಂದು ಹಣವಕೆಕಿರೀ
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ಇಪಪಾತ ಮೊಳನು ಸಾಲೆೋ್ಯರೀ

ಇಪಪಾತ ಮೊಳನು ಸಾಲ್ಗೆರೀ

ಹದಾನುರೆ ವಸ್ಷನ ಹುಡಗೆೋ್ಯರೀ  || ಕೆೋರೀಲೋ || ೮ || 

ಹದಾನುರೆ ವಸ್ಷನ ಹುಡಿಗೆಗೆರೀ

ಹದೆನುಂಟ್ ವಸ್ಷನ ಹುಡಗೆನೆೋರೀ  || ೯ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶವಿ ಜ�ಟ್್ಟ ಮುಕ್್ರ, ಹೆೋಲನಗದೆ್ದ

v

೮೪. ಬಣ್ಣದಾ ಹಕ್ಕಿಯರೀ

ಉದಿ್ದನ ಗದಿ್ದಯಲೆಲಿರೀ ಉರಿದೆೋರೀಲೆೋರೀ ಬಣ್ಣದಾ ಲಕ್ಕಿಯರೀ

ಉದಿ್ದನ ಗದಿ್ದಯಲೆಲಿರೀ ಉರಿದೆೋರೀಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ಕಾಲೋ ನೆೋರೀಡಿದರೆರೀ ಕಡಗೆಂಪೂ ಬಣ್ಣದಾ ಲಕ್ಕಿಗೆರೀ

ರಟೆ್ಟರೀ ಮೆರೀನೆರೀ ಪಟೆ್ಟರೀ ಹೆೋಳಿರೀದೆೋರೀಲೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಕಣ್ಣ ನೆೋರೀಡಿದರೆರೀ ಗುರುಗುಂಜರೀ ಬಣ್ಣದ ಲಕ್ಕಿಗೆರೀ

ಕಣು್ಣ ನೆೋರೀಡಿದರೆರೀ ಗುರುಗುಂಜಯರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩ || 

ಯಲ್ಲಿಂದೆರೀ ಯಲ್ಲಿರೀಗೆರೀ ಹಾರೋರೋ ಬಣ್ಣದಾ ಲಕ್ಕಿಯರೀ

ಮೆರೀಲೆರೀಳೂ ಗಗನಕೆಕಿರೀ ಹಾರಿದವರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

ಅಲ್ಲಿಂದೆರೀ ಯಲ್ ಹೆೋರೀಗೆರೀ ಕುಂತೆೋರೀರೆೋರೀ ಬಣ್ಣದಾ ಲಕ್ಕಿಯರೀ?

ಆಲಾದಾ ಮರಕೆ ಹೆೋರೀಗೆರೀ ಕುಳಿರೀತೆೋರೀರೆೋರೀ ಕೆೋಲೆರೀ  || ೫ || 

ಕಾಯ್ ಬಿಟ್್ಟ ಹಣಾ್ಣ ಮೆಲವಲೆರೀ ಬಣ್ಣದಾ ಲಕ್ಕಿಯರೀ

ಹಣ್ಣ ತಿಂದಿ ಬಿರೀಜಾ ಉಗೋಳಿದವರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೬ || 

ಬಿದಾ್ದ ಬಿರೀಜಾ್ಯಲಾಲಿ ಬೆರಗಂಡೋ ಬಣ್ಣದಾ ಲಕ್ಕಿಯರೀ

ಬಿದಾ್ದ ಬಿರೀಜಾ್ಯಲಾಲಿ ಬೆರಗಂಡೆೋರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೭ || 
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ಅಲ್ಲಿಂದೆ ಯಲ್ಲಿರೀಗೆರೀ ಹಾಯರೀ್ಷರೋ ಬಣ್ಣದಾ ಲಕ್ಕಿಯರೀ

ಕಡಲೆರೀಳೂ ಸಮುದೋರಕೆರೀ ಹಾರಿದವರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೮ || 

ಬೆರೀಲೆಮೆರೀನ್ ಹೆೋರೀಗೆರೀ ಕುಳಿತೆೋರೀರೋ ಬಣ್ಣದಾ ಲಕ್ಕಿಯರೀ

ಲಾಸುರು ದಾವಿರನೆರೀ ಕುಡಿದೆೋರೀರೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೯ || 

v

೮೫. ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ

ಆಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ

ಓಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ  || ಪಲಲಿವಿ || 

ಗಿರೀಜಗಿ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಪರಿಮಳ

ಆಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ  || ೧ || 

ತೋಕದ ಹಾರವ ಹಾಕ್ರೀದ ಬಳಗವ

ನಾರಿರೀಯರೀರೆಲಲಿ ಕೋಡಿಲ್ಡ ಬಂದಿದೆರೀ

ಆಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ  || ೨ || 

ಮಣಿಮಯ ಹಾರವ ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ದರಿಸಿ

ಆಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ  || ೩ || 

ಕೆೋರೀಲೋ ಕೆೋರೀಲೆಂಬದು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ನಿತಿ್ತತು

ಚಿರೀಣಿ ಕೆೋರೀಲ್ನಾಟಾನಾಡಿ ಬಂದಿದೆರೀ

ಆಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ  || ೪ || 

ಹಾರವ ಹಾಕ್ದ ಮಾನವರಿಗೆ

ನಾರಿಯರೆಲಲಿರು ಬಂದಿ ಓಡಾಡಿ ಬಂದಾಗೆ

ಆಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ  || ೫ || 

ಬಳಗವ ಕೋಡಿಕೆೋಂಡು ಮಣಿಹಾರ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು

ಬಳಗವ ಬಾಚಿಕ್ ವರಬೆರೀಡೆರೀನಂದಳೂ

ಆಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ  || ೬ || 
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ಗಿರೀಜಗಿ್ತ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಪರಿಮಳ

ಆಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ  || ೭ || 

ಕಂಕಣ ಹಾರವ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ದರಸಿರೀ

ಕಾಲಗೆಜೆಜೆ ನೆೋರೀಡಕಂಡು ಓಡ ಬಂದಿದೆ

ಆಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ  || ೮ || 

ಸಪ್ಷವ ಸುತಿ್ತಕೆೋಂಡು ಹಾರವ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು

ಹಣಿ ಮೆರೀಲೆ ಮೆರೀಲಚಾವಟು್ಟ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡಿದೆರೀ

ಆಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ

ಓಡ ಬಂದಿದೆರೀ ಬಾರೆರೀ ಗಿರೀಜಗತಿರೀ  || ೯ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಧಾಕು ನಾಯ್ಕ, ಅರಗಾ

v

೮೬. ಆಹಾ! ಯಂತಾ ಶುಂದರಿ!

ಆಹಾ! ಯಂತಾ ಶುಂದರಿ! ನಾನ ನೆೋರೀಡಿ ಬಂದೆರೀ

ಯಾವರ್ ದನುವೆರೀನ ಶಂದ ಕಾನೋಶ್ತ ನಮ್ಮ ತಂಗಿರೀ

ಯಾವರ್ ದನುವೆರೀನ ಡೌಲು ತೆೋರೀರುಶತನೆರೀ  || ೧ || 

ಬಂಗರ ಜುಲೆರೀ ನಿಟಿ್ಟದಾನೆ ಕೆಂಪದ ಕಪಪಾ ಲತಿ್ತದಾನೆ

ಯಾವರ್ ದನುವೆರೀನ ಶಂದ ಕಾನೋಶತ ನಮ್ಮ ತಂಗಿರೀ  || ೨ || 

ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಇಂತಾ ಶಲುವಿ ಯಲುಲಿಕಾನೆ

ಕಲ್ಲಿನಂತಾ ದೆರೀಯ ಕರಗಿ ನಿರೀರಾ ನಿರೀರಾ  || ೩ || 

ಮುಂಡಿಗೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟಿ್ಟದ್ದನೆ ಮುತಿ್ತನ ತೋರಾಯ್ ಇಟಿ್ಟದಾನೆ

ಹನ್ಯ ಮೆರೀನೆ ನಾ್ಯಮದ್ ಬೆೋಟು್ಟ ತಲು್ಯಮೆರೀನೆ ಜುಟು್ಟ ಬಿಟಿ್ಟ  || ೪ || 

ಬೆಲಲಿದಂತಾ ಮುತು್ತಕಟಿ್ಟ ಗಲಲಿಗಲಲಿವ ಕೆೋನಶದೆ್ದ

ಕಲುಲಿಶಕೆ್ ಕಡ್ದಂಗಾಯು್ತ ಕರಾತರಾ  || ೫ || 
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೮೭.  ಮೊರೀಟಾರಿನ ಆಕೃತಿಯ ರಚನೆ   

ಮಾಡಿ ತಂದು ಹೆರೀಳುವ ಪದ

ಬೆರೀಲ್ರೀ ಮಗಿನ ಗಂಡ ನಾನು ಮೊಟರದಾಯ್ವರಾ

ಹೆಣಿ್ತತಂಗಿ ಮಾರಕಂಡು ಕಾರಮೊರೀಟಾರಾ

ಮೊರೀಟರ ಮೆರೀನೆ ಕೋತಕಂಡು ಬೆರೀಕಾದ ಮಜಮಾಡೆ್ತರೀ || 

v

೮೮. ಗಂಡನಿಲಲಿದ ಗರತಿ

ಸಾಣಿಕಟಿ್ಟನ ಸಣ್ಣತಂಗಿ ಮಗುಲೆರೀ

ಶುಣ್ಣ ಕೆೋಡುವಿಯರೀನೆರೀ  || ೧ || 

ಸುಣ್ಣ ಕೆೋಟ್ಟರೋ ಸೋಳ  ೆಮನೆ ಬರುತೆೋತ್ಯರೀ?

ನಾ ಗಂಡನಿಲಲಿದ ಗರತಿ  || ೨ || 

ನಾನಿರೀಗೆ ನಿಚಚಾ ಹಾದರಗಿತಿ್ತರೀ

ನಿರೀ ಇರುವ ಜಾಗ ತೆೋರೀರು  || ೩ || 

ಶಣ್ಣ ಕೆೋರೀಣೆರೀಲ್ ಶಾಲೆಯ ಮಂಚದ ಮೆರೀನೆ

ನೆಣಿಯ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲಿ  || ೪ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಕುಟ್ಣಪಪು ಹಾಣಿ ಗೌಡ, ವಂದೋರು

v
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೮೯. ಕೆೋರೀಲೋ ಮೆರೀಲಾಟ (ಮುದಕಿರ ಕೆೋರೀಲಾಡಿರೀ)

ಮುದಕಿರ ಮುದಕಿರ ಕೆೋರೀಲೋ ಮುದಕಿರ ಕೆೋರೀಲಾಡಿರೀ

ಮುದಕಿರ್ ಕೆೋರೀಲ್ ಯಾತಕೆರೀ | ಕವಲಾ ಜಪುಪಾಕೆರೀ  || ೧ || 

ಮುದಿಕಿರ ಮುದಿಕಿರ ಕೆೋರೀಲೋ ಮುದಿಕಿರ ಕೆೋರೀಲಾಡಿ

ಮುದಿಕಿರ್ ಯಾತಕ್ ಮೆರೀಲೋ ಶಾಡಿರೀ ಹೆೋರೀಲೋಕೆ  || ೨ || 

ಪುಂಡಿರ್ ಪುಂಡಿರ್ ಕೋಡಿರೀ ಪುಂಡಿರ್ ಕೆೋರೀಲಾಡಿ

ಪುಂಡಿರ್ ಯಾತಕ್ ಮೆರೀಲೋ ಉಂಡೆರೀ ತಿಂಬೋಕೆರೀ  || ೩ || 

ಪುಂಡಗಾರ್ ಪುಂಡಗಾರ್ ಕೋಡಿರೀ ಪುಂಡಾಗೆರ್ ಕೆೋರೀಲಾಡಿರೀ

ಪುಂಡಗಾರ್ ಯಾತಕ್ ಮೆರೀಲೋ ಹಾಣಿರೀ ಯರೀಶೋಕೆರೀ  || ೪ || 

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲಾಟಾ ಕೆೋರೀಲೋ ಮೆರೀಲಾಟಾ

ನಾರಿರೀ ನಿನಾನುಟ ಕಬಿ್ಬನಗದೆ್ದರೀಲ್ರೀ  || ೫ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಕರಿಯಮಮು ರಾಮಕೃಷ್ಣಗೌಡ, ಕಲೆೋಕಿರೀಡು, ಹೆಗಡೆ ಊರು

v

೯೦. ಸುಗಿಗೆ ಕುಣಿತ

ರಂಬೆ ಚಾರೋಚಿರೀ ರಂಗೆೋರೀಲ್ರೀ ಹೆೋಯ್ದರೀವೆ

ರಂಬೆ ನಿನ ಮಗಲ ಮದವಿರೀಯರೀ || ಮದವಿರೀ ಶುದಿ್ದಕೆಲ್ರೀ

ರಂಗೆೋರೀಲ್ ಪತ್ಕನ ಬರದಿದೆ್ದ || ತಂಗಿರೀ, ಕೆರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ತೆಂಗೋ ಲನೆೈಯೋಡು ಹೆ(ಯ)ಡೆ ಕಡುದೆರೀ || ಹೆಡ್ಯಕಡದಿರೀ

ಗುಡುಗಾರಾ ಮನೆಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗೋ ಬೆರೀಕೆರೀ || ಹೆೋರೀಗೋಬೆರೀಕಂದೆರೀಲ್ರೀರೆೋರೀ

ತೋರಾಯದಾ ಕರ್ ಯರೀ ಮಾಡುಬೆರೀಕೆೋರೀ  || ೨ || 
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“ಕೆಲರೆ ಕೆರೀಲಾಲೆರೀ ಗುಡುಗಾರರೆ, ನಿರೀವು ಕೆರೀಲ್ರೀ

ತೋರಯ್ದ ಲನೆೈಡ ಕಡಿಡುಬೆರೀಕಽ”

ಅಷೆ್ಟಲಾಲಿ ಮಾತೆರೀ ಕೆರೀಲ್ರೀರೆ ಗುಡುಗಾರರೆರೀ  || ೩ || 

ಬೆಂಡಿನ ಕೆೋಣಿರೀಗೆರೀ ನೆಡದಿರೀರೆರೀ || ನೆಡುದಿರೀರು ಗುಡುಗಾರರೆರೀ,

ಚಣಿ್ಣಂದೆರೀ ಬೆಂಡ ಕೆೋರ(ರು)ದಿರೀರೆರೀ ಗುಡುಗಾರರೆರೀ

ಕಡ್ಯಲೆಲಿರೀ ಆದರೋ ಸುರುದಿರೀರೆರೀ ಗುಡುಗಾರುರೆರೀ  || ೪ || 

ಚಣೆ್ಣಂದೆರೀ ಬನಾನು ಬಡದಿರೀರೆೋರೀ

ಹಚರೋ ಕೆಂಪ ಬಣಾ್ಣ ಹಲದಿರೀ ನಿರೀಲ ಬರದಾ

ಮೆರೀನೆರೀ ಚಕಕಿರದು ಹೋವಾ ಬಿಡುದೆರೀ || ಗುಡುಗಾರುರೆರೀ  || ೫ || 

ಮೆರೀನೆರೀ ಚಕಕಿರದಾ ಲೋವಾ ಬಿಡೆ್ತಲೆತ್ತರೆರೀ

ಚಣಿ್ಣಂದೆ ಗಿಳಿಯೋ ಬರದಿರೀರೆರೀ || ಬಿಡುಬೆರೀರೆರೀ ಗುಡುಗಾರುರೆರೀ

ತುರಾಯು ಚಂದ ಹಲ್ರೀಬಣಾ್ಣ  || ೬ || 

ಅದುರಾ ಲಲ್ಬಣ್ಣ ಬಿಡುಚಲೆ ಕಂಡ

ಗೌಡನ ಕೋಡೆ ಲದುರಾ ಕೆೋಡುವರೀರೆರೀ || ಕೆೋಡುವರೀನೆರೀ ಗುಡುಗಾರ

ತಾಗಿದರ ಹಣವೆರೀಲ್ಲಿಡೋದಿರೀನೆ  || ೭ || 

ತಾಗಿದ್ದರ ಹಣವೆರೀ ಕೆೋಡುವರೀನೆರೀ || ಎಲೆಗೌಡ

ಹಂ(ಲಂ)ದಕೋ ಮನೆಗೆರೀ ಬರುವರೀನೆರೀ || ಎಲೆಗೌಡ

ಬಾಗಿರೀಲಲೆ ಬಂದೆರೀ ನಿಲುವರೀನೆರೀ  || ೮ || 

ಬಾಗಿಲಲೆ ಬಂದೆರೀ ನಿಲೋಲಿ ಹೆೋತಿ್ತನಲ್ಲಿರೀ

ನಿರೀರ ಹಾಕೆರೀ ಕಾಲತೆೋಲದಿರೀನೆರೀ || ಎಲೆಗೌಡ

ದೆರೀವರ ನೆಡುಗೆ ಹೆೋರೀಗೆರೀ ಮಡಗಿರೀದ || ಮಡಗೋ ಹೆೋತಿ್ತರೀನಲ್ಲಿ  || ೯ || 

ಯರೀನಂದೆರೀ ಮಾತ ನುಡುದದಿರೀನೆರೀ?

ಕೆರೀಲಲೆ ಕೆರೀಲಾಲೆರೀ ಯಲೆಮಡುದಿರೀ ನಿರೀ ಕೆರೀಲೆರೀ

ಹಲಗಾಯಿ ವಡದ ಹಾಲಲೆರೀ ತಗದಿರೀಡೆರೀ || ಮಡುದಿರೀಕೆರೀಲೆರೀ  || ೧೦ || 
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ಸುಗಿಗೆರೀ ಶಟುವತ ದಿನವಾಲೆರೀ || ಮಡುದಿರೀ ಕೆರೀಲೆರೀ

ಬೆಲಾಲಿಕೆ ಪಾಯಾಸ ಮಾಡೋಬೆರೀಕೆರೀ | ಮಡುದಿರೀ ಕೆರೀಲೆರೀ

ಎಲೋಲಿ ಜರೀರಿಗಿಯರೀ ಹೆೋಡಿರೀಗೆೈದ || ಮಡುದಿರೀ ಕೆರೀಲೆರೀ  || ೧೧ || 

ಪಾಯಚಾಕೋ ಪರಮಲ ಬರಬೆರೀಕೆರೀ | ಮಡುದಿರೀ ಕೆರೀಲೆರೀ

ಲಲ್ಲಿರೀ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಚಾ ಮಾಲುಗಿಯಲ್ ಪರಿಮಾಲಽ || ಮಡುದಿರೀ ಕೆರೀಲೆರೀ

ಮೆರೀಲ್ಂದ ಉ(ಲು)ಪುರುಗಿಗೆರೀ ಪರಿಮಾಲ || ಪರಿಮಾಲದ ಪಾಯಚಾ  || ೧೨ || 

ಹಚಚಾರುದೆರೀ ನಿರೀನೆರೀ ಬಡಚಿರೀಡೆರೀ || ಬಡಚಿರೀಡು ಮಡುದಿರೀ ಕೆರೀಲೆರೀ

ವಬ್ಬರು ತಪಪಾದೆರೀ ಮರೆಬೆರೀಡ || ಮಡದಿರೀ ಕೆರೀಲೆರೀ

ಊರಕೆರೀಯಾ್ಷಗೆರೀ ಬಡಚಿರೀಡೆರೀ  || ೧೩ || 

ಊರಕೆರೀಯಾ್ಷರಿಗೆರೀ ಚಡುಬೆಟ್ಟ ಮಡುದಿರೀ ಯಲೆ ಮಡದಿ

ಮದು್ದದಾತುರಿರೀಗೆರೀ (ಯರೀ) ಚಮನಾಗೆರೀ || ಯಲೆ ಮಡದಿ

ಚುಗಿಗೆರೀ ಕೆೋನಿವಾಕೆರೀ ಹೆೋರಟಿರೀದೆರೀ  || ೧೪ || 

ಡೆೋಲಕ ದಮುಟೆ್ಯರೀ ಲೆಡ್ಷ ಕೆೈಯಗು ತಾಲ ಲ್ಡುದ

ಬಗೆಗೆರೀ ಮಾಲುಗಿರೀಯರೀ ಹೆರಟಿರೀನೆ || ಹೆರಟರೆ ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ

ಕಯಾ್ಯಲ್ (ಲೆ) ಬಣ್ಣದ ವಲ್ಲಿರೀ ಹಡುದ || ಹಡುದಲೆ ಕಂಡಿರೀ  || ೧೫ || 

ರಾಜಂಗುಲದಲೆಲಿರೀ ನೆಡದಿರೀನೆರೀ || ಹೆೋರೀಗೋ ಹೆೋತಿ್ತನಲ್ಲಿರೀ

ನೋರೆೋಂದೋ(ದ) ಜನರೆರೀ ನೆರದಿರೀರೆರೀ || ನೆರುಗೋ ಹೆೋತಿ್ತನಲೆರೀ

ಯರೀನಂದೆರೀ ಮಾತ ನುಡುದಿರೀದೆರೀ?  || ೧೬ || 

ಚುಗಿಗೆರೀ ಕಣ್ಣನಲೆಲಿರೀ ಕುಲೋಲಿ ಹೆೋತಿ್ತನಲ್ಲಿರೀ

ಲುಕ್ಕಿರೀನಾ ಕತಿ್ತರೀ ಲ್ಡೋಕಂಡ || ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ

ಬಂಗರದ ಕೆೋರೀಲ ಲ್ಡುದಿರೀರೆರೀ  || ೧೭ || 

ಬಂಗರದ ಕೆೋರೀಲ ಕಯ್ಯಲೆಲಿರೀ ಲ್ಡುಕಂಡಿರೀ

ಚಣಿ್ಣಂದೆರೀ ಲದರ ಕಡದಿರೀರೆೋರೀ || ಕಡದಿರೀರೆ ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ

ಬೆತ್ತದ ಚಲುಕೆರೀ ಬೆರೀಗುದಿರೀರೆರೀ || ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ  || ೧೮ || 

ಕೆೋರೀಟೆರೀಯರು ಕೆೋರೀಲೋ ಚಿಗುದಿರೀರೆರೀ || ಚಿಗುದಿರೀರೆೋರೀ ಗಂಡುಮಕಕಿಲು

ಬನಾನುದರ ಕುಂಚ ಗೆಯದಿರೀರೆರೀ || ಗಂಡುಮಕಕಿಲೋ

ಬೆಟ್ಟದನ ನವಲ ಗಿರಿರೀತಂದೆ || ಗಂಡುಮಕಕಿಲೋ  || ೧೯ || 
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ಬಣ್ಣದಾ ಕುಂಚ ಗೆಯದಿರೀರೆರೀ || ಗಂಡುಮಕಕಿಲೋ

ಲನೆನುೈಡ ಚಾಜಾ ನೆಯದಿರೀರ

ಲನೆನುೈಡ ಕುಂಚಾಕೆರೀ ಲನೆನುೈಯಡು ತೋರಾಯ  || ೨೦ || 

ಲನೆನುೈಡ ಜನರೆರೀ ನಿಲುವರೀರೆರೀ || ನಿಲೋಲಿ ಹೆೋತಿ್ತನಲ್ಲಿ

ಮಲೋಲಿಗಿ ಹೋಂಗ ಬಿಡಿರೀಚೋರೆ |

ಲನೆನುೈಡ ಕುಂಚಾಕೆರೀ ಲನೆನುೈಡ ಮಲುಲಿಗಿ ಜಲ್ಲಿ  || ೨೧ || 

ಲನೆನುೈಡ ಜನರ ತುರುವಿರೀಗೆರೀ || ತುರುವಿರೀಗಿಟ್ಟಲೆರೀಕಂಡಿರೀ ಗಂಡುಮಕಕಿಲೋ

ರಾಜಂಗಲನಲೆಲಿರೀ ನಿಲೋತಿರೀರೆರೀ | ನಿಲೋಲಿ ಹೆೋತಿ್ತನಲ್ಲಿರೀ

ಮುರುದಂಗು ದಮಟೆರೀ ಲ್ಡದಿರೀರೆರೀ || ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ  || ೨೨ || 

ಡೆೋರೀಲೋಕ್ ತಾಲಂಡೋದಿರೀರೆರೀ || ಹಡಿವಂತಾ ಹೆೋತಿ್ತರೀನಲ್ಲಿರೀ

ಮುಂಗೆೈಯಾ ಮುರುದೆರೀ ಲೆೋಡದಿರೀರೆೋರೀ || ಹೆೋಡಿವಂತಾ ಹೆೋತಿ್ತರೀಗೆರೀ

ಹೆೋಯಲಿದ ಮೆರೀಲ್ ಕುಣಿತ ಕೆೋಣಿದಿರೀರೆರೀ  || ೨೩ || 

ಹೆೋಯಲಿದ ಮೆರೀನೆ ಕೆೋನುತ ಕೆೋನವಂತ ಹೆೋತಿ್ತರೀಗೆರೀ

ಕನಕಾಲ ಮುರುದೆರೀ ಕೆೋನಿರೀವಾರೆೋರೀ || 

ಕಾಲಗುರುಗೆಜೆಜೆಲ್ಟ್ಟ ಹನೆನುೈಡ ಹೆೋಯಲಿ ಹೆೋಡಿದ  || ೨೪ || 

ಲನೆನುೈಡ ಹೆೋಯಿಲ ಹೆೋಡು್ದ ಗಂಡ ಮಕಕಿಲೆರೀ

ಲನೆನುೈಡ ದೆರೀವರಿಗೆ ಲ್್ಹತುವಾದ || ನಮೋ್ಮರಾ

ಯಾರೋ ಕೆೋನುದದುರ  || ೨೫ || 

ಯಾರೋ ಹೆೋಡದಿರೀದ ಹೆೋಯ್ದ ಚುಗಿಗೆರೀಕುಣಿತ

ಈ ಊರ ಮುಂದೆರೀ ಕೆೋಣದಿರೀರೆರೀ ||  ನಮೋ್ಮರ್ ನ

ಬೋಮಿರೀ ತಗಿ್ದ ಬೋಮಿ ನೆಲ ಚೆೋರೀಕೆರೀ || ಕಲೆೋಕಿಡೋರ || ೨೬ || 

ಚುಗಿಗೆರೀ ಕೆೋನ್ದ ಬಾಲ ನೆಲೋನಂಪೆರೀ ಕಲೆೋಕಿಡೋರ

ಯಾವೂರ ಚುಗಿಗೆರೀ ಕೆೋನುದರಿಯಾ?

ದಿಕೋಕಿದಿಕೆಕಿರೀಗೋ ಹದಿನೆಂಟ ಚಿರೀಮಾ್ಯಗೋ  || ೨೭ || 

ನಮೋ್ಮರ ಚುಗಿಗೆರೀ ಕೆೋನುದಿರೀರೆರೀ || ಕೆೋನುದಾಂಗೆ ಕಲೆೋಕಿಡೋರ

ದೆರೀಮಾಟಿರೀ ತಾಲ ಬೋರೋಗ ಹಾಂಗೆರೀ

ಯಾವೂರ ಚುಗಿಗೆರೀ ಬಂದಿರೀದೆ? || ಮುಂದಾಗಿ ಕುಲುವರೀರೆರೀ  || ೨೮ || 
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ನಮೋ್ಮರ ಚುಗಿಗೆ ಕೋನುದಾಂಗೆರೀ

ನಮೋ್ಮರ ಚುಗಿಗೆ ಬಂದರೆರೀ ಮಂದಿರೀ ಬಂದು ನೆೋರೀಡೋರೋ

ನಮೋ್ಮರ ಚುಗಿಗೆಯಟು್ಟ ಬೆರೀರಿಯಿಲಲಿ  || ೨೯ || 

ಚಾವಿರಚಂಗೆೋರೀಲ್ಗೆರೀ ಕುಮಟಿರೀಯ ಪೆಟಿರೀಗೆರೀ

ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೀದ ತೋರಾಯವ?

ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೀರದುರೆರೀ ಇಟ್ಟ ಉಂಚಿಲಲಿವರೀ || ಕುಮಟಿರೀಯ  || ೩೦ || 

ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೀದ ತೋರಾಯವ? || ತೋರಾಯ ಕುಮೆೈಪೆರೀಟೆರೀ

ಗುಡುಗಾರ ಮಾಡಿರೀದಾ ಗಿಲ್ಬಣಾ್ಣ || 

ಗಾಲ್ರೀಗೆ ಹಾರುವದಿಲಲಿ ನಿರೀರಿರೀಗೆ ಲದು್ದವದಿಲಲಿ  || ೩೧ || 

ಈ ಬೆಂಡ ಯಾರೋ ಕೆೋರದಿರೀರೆರೀ? || ಕೆೋರ್ ದಿ ಕೆೋಟ್ಟ ತೋರಾಯ

ಕುಂತಿರೀ ನೆೋರೀಡಿದರೆರೀ ಲರಗಲ್ಗೆರೀ || 

ಯಟೋ್ಟ ತುರಾಯ ನೆೋರೀಡೆ್ದರೀ || ಯಟೋ್ಟ ಚುಗಿಗೆಯ ನೆೋರೀಡೆ್ದರೀ  || ೩೨ || 

ಈ (ಲ್ರೀ) ತೋರಾಯದ ಮೆರೀನೆರೀ ಮನುಚಾದಲ್ || ಕಣಿ್ಣಗ್ ದಿಟಿ್ಟರೀ ಹತೆ್ತರೀ

ಯಾರೋ ಕೆೋಣದಿದುರ ಕೆೋಣತವ? || ಕಲೆೋಕಿಡೋರ

ಹುಡುಗಾರ ಕೆೋಣದ ಕೆೋಣತವ  || ೩೩ || 

ಲ್ಲ್ಲಿರೀ ಗಲ್ಲಿರೀಗೆ ಬೆಂಗೋಳುರ ಪೆರೀಟೆರೀಗೋ

ಅಲ್ಲಿರೀದೆರೀ ಬಂತೋ ಕರೆಯಲ ಗಂಡಮಕಕಿಲೆರೀ

ನಿರೀವು ಕಟಿ್ಟದ ಚುಗಿಗೆರೀ ಮನಚಾಗೆರೀ || ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ  || ೩೪ || 

ನಿರೀವ್ ಹೆರೀಲ್ರೀದಾಡ ಚರಿರೀಯಾಗೆರೀ

ಲ್ಲ್ಲಿರೀದೆಲ್ಲಿರೀಗೆರೀ ಹೆಗಗೆಡೆರೀ ಪೆರೀಟೆರೀಗೆರೀ

ಲ್ಲ್ಲಿರೀದೆರೀ ಫರೀನ ಬರತಿರೀದ || ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ  || ೩೫ || 

ನಿರೀವ್ ಹೆರೀಳಿದ ಪದ ಲರಗಿರೀದ ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ

ಪೆರೀಟೆಲೆ ಕೆೋಣದರೆರೀ ಪೆರೀಟೆಲ್ಜನ ವದಗಿರೀದ

ಪೆರೀಟೆರೀಲ್ ಜನರೆರೀ ವದಗಿದ ಗಂಡುಮಕಕಿಳ ರೆೀ  || ೩೬ || 

ನಿರೀವ್ ಕೆೋಣಿದ ಕೆೋಣಿತ ಗಚಾಚಾದ | ಗಜಜೆನ ಮೆರೀಲ್ರುವಾಗೆರೀ

ಕೆಮಿಕೆೋಟ್ಟಲದುರ ಕೆರೀಲೋವರೆ
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ಲ್ಲ್ಲಿರೀದಲ್ಲಿರೀಗೆರೀ ಲದನೆಂಟು ಬೆಮಿಯಾ  || ೩೭ || 

ಈ ಊರೆರೀ ಚುಗಿಗೆರೀ ಹೆರೋದಂದ || ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ

ನಿರೀವ್ ಹೆರೀಲ್ದ ಹಾಡೋ ನುಣೋಪಂದ || ನುಣುವಿನ ಮೆರೀನಿಟಕಂಡಿ

ಮತೆೋ್ತಂದರ ವಡಿಯ ಕರೆರೀದರ  || ೩೮ || 

ಆಚಿಯಲ್ ಕೆೋನುದರ ಬಿಟ್ಟ ಈಚಿಯಲ್ ಕೆೋನುದರ ಬಿಟ್ಟ

ಗುಡೆಡುರೀ ಮೋರು ಶುತೆ್ತರೀ ಹೆೋಡದಿರೀರೆರೀ || ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ

ಕೆೋನುದಾರೋ ತಾಮೆರೀ ನಿಲುತಿರೀರ || ನಿಲುತಿರ ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ  | ೩೯ || 

ಬೆಲಲಿದ ಪಾನಕವ ಕುಡಿರೀತಿರೀರೆ | ಗಂಡುಮಕಕಿಲೆರೀ

ಲ್ಂತಿರುಗೆರೀ ತಾಮೋ ಬರುವರೆರೀ

ಲ್ಂತಿರುಗೆರೀ ಮನೆಗೆರೀ ಬರುವಂತ ಹೆೋತಿ್ತರೀಗೆರೀ  || ೪೦ || 

ದೆೋಡಡು ಕಣುನಲೆಲಿರೀ ನಿಲೋತಿರೀರ || ನಿಲೋಲಿ ಹೆೋತಿ್ತರೀನಲೆಲಿರೀ

ದಮಟಿರೀ ದನಿ ಮೆರೀನೆರೀ ಲೆೋಡದಿರೀರೆರೀ || ಲೆೋಡೆವಂತ ಹೆೋತಿ್ತರೀಗೆರೀ

ಮದುದಾತುರಿಯಾ ನಿದುರೆಲೆಲಿರೀ || ನಿದುರೆರೀ ಮೆರೀನಿರುವಾಗೆರೀ  || ೪೧ || 

ಶುಗಿಗೆ ಬಂದೆ ನಮಗೆ ನೆೋಣಪಿಲಲಿ

ನಾದಿರೀ (ಹಾದಿರೀ) ನೆೋರೀಡಿರೀ ತಾಯಿರೀ ನಾದಿರೀ ನೆೋರೀಡುತಿ ಕುಲೆಲಿರೀ

ಅಡಗಿರೀ ಮಾಡಡುಗಿರೀ ಮಡುಗಿಟೆ್ಟರೀ || ತಾಯವಿ್ವಯರೀ  || ೪೨ || 

ಮಗದಿರ ಬಂದ ಬರವ ಗುರುತಿಲಲಿ ತಾಯವಿ್ವಯ

ಗಿಂಡ್ಯಲೆಲಿರೀ ನಿರೀರ ಕೆೋಡವಲೆರೀ || ತಾಯವಿ್ವಯ

ಚುಗಿಗೆರೀ ಕೆೋನ ಮೊರೀರೆರೀ ತೋದಿರೀನೆರೀ || ನಿನನು ಮಗನೆರೀ  || ೪೩ || 

ಲಾಟಕೆ ಲವನೆರೀ ಕುಲೋವನೆರೀ || ಕುಲೋಲಿ ಹೆೋತಿ್ತನಲ್ಲಿ

ಯಲ್ಯ ಮೆರೀನನಾನು ಬಡಚಿರೀರೆರೀ |

ಇಂದುಂಡ ಲೋಟ ಹೆೋತಾ್ತರಂದೋಟ, ಚಂಜಬಂದುಡಿರೀದೆರೀ  || ೪೪ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ದ��ವಿ ಮಾರು ಗೌಡ, ಕಲೆೋಕಿರೀಡು

v
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೯೧. ತಳವಾರ ಹುಡುಗಿ

ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಾ ಅಂಗಳ ಬೆಳಗೆತಲೆ ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣಕೆೋರೀಲ |

ತಾಟಗಿತಿ್ತರೀ ತಳವಾರ ಹುಡಗಿರೀ

ಪೆ್ಯರೀಟೆ ವಳಗೆರೀ ಲಾಟಿರೀನ ನೆಯತೆತಿ

ತಾಟಗಿತಿ್ತರೀ ತಳವಾರ ಹುಡಗಿರೀ || 

ರೆೋಕಾಕಿದಾಗೆ ವಕಕಿಲಗಿತಿ್ತರೀ

ಕತೆ್ತಲೆ ಕೆೋರೀಣಾ್ಯಗೆ ಲೆಕಾಕಿ ಯಣಸ್ತಳ  ೆ|| 

ತಾಟಗಿತಿ್ತ ತಳವಾರ್ ಹುಡುಗಿರೀ |

ವಳ ಳೆು ರೆೋಕಕಿದಾಗ ವಕಕಿಲಗಿತಿ್ತ

ವಳ ಳೆುರೀ ಲೆರೀಪೆ ತಡಿ ಹಾಸಿದಾಳ

ಕತಿಲಿರೀಕೆೋರೀಣಿರೀಗ ಕರೆತಾಳ  ೆ|| 

ವಳ ಳೆು ಕೆೋರೀಣಾ್ಯಗೆ ರೆೋಕಾಕಿ ಎಣಿಸ್ತಳೆ

ಲೆಕಾಕಿಯಣಿಸಿ ಮಡಾಲಿಗೆ ಹಾಕಾ್ತಳೆ

ತಾಟಗಿತಿ್ತ ತಳವಾರ ಹುಡುಗಿರೀ |

ಜಾತಿ ವಳಗೆರೀ ಗಾಣಿಗರ ಹುಡಗಿರೀ

ತಾಟಗಿತಿ್ತ ತಳವಾರ ಹುಡಗಿರೀ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಪುಟು್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗೌಡ, ಬಂಗಣೆ ಊರು, ೨೨/೫/೭೯

v
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೯೨.  ಸಾ್ವಮಿ ಶಂಕರನಾ ನೆನೆದೆರೀವೂ  

(ಅಡಡು ಗುಣತದ ಪಡ)

ತಂದನಾನೆೋರೀ ತಾನನಂದ್ನಾನಾ

ತಂದನಾಽನೆೋರೀ ತಾನನಾ  || ೧ || 

ನವಲಿ ರಾಯರ ಪಟ್ಣಕೆರೀ ಬಂದರಿಬ್ ಕಲಾಲಿರೋ

ನೆವಲಂತಿ ಕರ್ ದಾರೆೋರೀ ಯಮೆ್ಮ ದಿಂಬವಾಗೆರೀ  || ೨ || 

ನಾಗಪಾಪಾ ನಾದಾಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗಪಾಪಾ ಗುತಿ್ತರೀಗೆರೀ

ಬಾರಪಾಪಾ ಶುಗಿ್ದರೀ, ಬೆಲೆ ಮುಂದೆರೀ

ನಾಗಮಂಡಲವೆರೀ ಗಯಸೋನೆೋರೀ || ನಾಗಪಾಪಾ

ಮಂಡಲಕೆರೀ, ನಿರೀರಾ ಯರೆಶೋನೆೋರೀ (ಯರೆಶೋನೆ)  || ನಾಗಪಾಪಾ

ಹುಲಾಲಿನಾದೆಲ್ಲಿರೀ ಬಯವಿಲಾಲಿ  || ೩ || 

ದಾಟಿರದಕೆರೀ ವಿಶವಿಲಾಲಿ ||  ನಾಗಪಾಪಾ

ನಾಗಮಂಡಲವೆರೀ ಗೆಯಸೋನೆೋರೀ  || ೪ || 

ತಂದನಂದಾನೆೋರೀ ತಾನನಂದೆ, ನಾನಾರ

ತಂದನಂದಾನೆರೀ ತಾನನಾನಾ  || ೫ || 

ಸಾ್ವಮಿರೀ, ನೆನವೆನೆೋರೀ ಬೋಮಿಗೆೋಂದ ನೆನಿಯರೀ

ಶವನೆರೀ ಶವನಿಂಗಾ ಶರಣೆೋರೀ  || ೬ || 

ತಂದನೆೋನುರೀ ನಾನೆರೀ ತಾನನಂದೆ ನಾನಾರ

ತಂದನೆನುರೀ ತಾನೆರೀ ತಂದನಾನಾ  || ೭ || 

ಸಾ್ವಮಿ ನೆನವೆನೆೋರೀ ಬೋಮಿಯ ನೆನವೆನು

ಸಾ್ವಮಿ ಶಂಕರನಾ ನೆನೆವೆನೆೋ  || ೮ || 

ಸಾ್ವಮಿ ಶಂಕರನಾ ನೆನದಿಟ್ಟಲಾದಿರೀದರೆ

ಬರದಿರೀದ ಹಾಡೆರೀ ಬರಲಂದೆೋರೀ || (ಬೆೋರೀರೆದಿ್ದರೀ) ಬಂದಾರೆರೀ  || ೯ || 
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ಶಲಪಾ ಕೆೋರೀಲು ಶಮನಾ ಮಯಲಲ್ಲಿ || ಮಯಲಿಲ್ಲಿರೀ ಶಲ್ಲಿರೀದಾರೆ

ಮಲ್ಲಿಗೋವಂದೆರೀ ಮುಡಿಯುವೆನೋ || (ಮುಡಿಯುವೆ) ಕಲವೆರೀರಾ ಕಲವೆರೀರಾ || ೧೦ || 

ಹಾಡು ತಪಿಪಾದರೆರೀ ನಗಬೆರೀಡಿ || (ನಗಬೆರೀಡಿ) ಕಲಬೆರೀರಾ

ಹಾಡಿರೀಗೆ ಜೆನಿಯಾ ಜನವಿಲಾಲಿ || ಬಾವಾದಿರೀರ  || ೧೧ || 

ಹಾಡು ತಪಿಪಾದರೆರೀ ನೆಗಬೆರೀಡಿರೀ || ಕಲಬೆರೀರಾ

ಹಾಡಿಗೆ ಜೆನಿಯಾ ಮೋದಲ್ಲಲಿ || ಬಾವಾದಿರೀರೆರೀ

ಜೆೋರೀಡಿನಾ ಜನವೆರೀ ಬರಲ್ಲಾಲಿ  || ೧೨ || 

ಇಂದನಂದಾನೆೋರೀ ತಾನನಂದೆ ನಾನಾರ

ತಂದ ನಂದಾನೆೋರೀ ತಾನನಾನಾ  || ೧೩ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಕುಪಪು ಬ��ಡು ಗೌಡ, ಕಲವೆರೀ

v

೯೩. ಸುತು್ತಗೆೋರೀಲೋ (ಸರುಣೆಂದೆ ಸಿವನಿರೀಗೋ)

ಸೆರುಣೆಂದೆ ಸಿವನಿರೀಗೋ

ಸೆರುಣೆಂದೆರೀ ಗುರುವಿರೀಗೋ

ಸರುಣೆಂದೆರೀ ಸಿವನಾ ಪಾರವತಿಗೋ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೧ || 

ಇನಾ್ಯದೆರೀವರಾ ಬಲಗೆೋಂಡೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ಇನಾ್ಯದೆರೀವರಾ ಬಲಗೆೋಂಡೆರೀ........ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೨ || 

ಇನಾ್ಯದೆರೀವರಾ ಬಲಗೆೋಂಡೆರೀ | ಕೆೋರೀಲೆರೀ?

ತಳದಾ ಚೆೋಡ್ಯಮ್ಮನಾ ಬಲಗೆೋಂಡೆರೀ | ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೩ || 

ಇನಾ್ಯದೆರೀವರಾ ಬಲಗೆೋಂಡೆರೀ | ಕೆೋರೀಲೆರೀ

ತಳದಾ ಮಂಜನಾ ಬಲಗೆೋಂಡೆರೀ | ಕೆೋರೀಲೆರೀ?  || ೪ || 

ಇನಾ್ಯ ದೆರೀವರಾ ಬಲಗೆೋಂಡೆರೀ | ಕೆೋರೀಲೆರೀ?

ತಳದಾ ಗಣಪತಿರೀ ಬಲಗೆೋಂಡೆರೀ | ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೫ || 
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ಇನಾ್ಯ ದೆರೀವರಾ ಬಲಗೆೋಂಡೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ?

ತಳದಾ ಈಸಾ್ವರಾನಾ ಬಲಗೆೋಂಡೆರೀ ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೬ || 

ದೆರೀಸ ದೆರೀಸಾ ನಾ ತಿರಗಿರೀನಾ

ಮೋರು ದಾಸಾಳಾ ಹೋವ ತಂದೆರೀ  || ೭ || 

ದಾಸಳಾ ಹೋವ ಮುಡಿಯರೀ ಜಾಣೆ

ದಾಸರಿರೀ ದಾಕಾಗಿ ಹೆೋರೀದ  || ೮ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಗಣಪ ಸುಬ್ಬಗೌಡ, ಮೊಳ ರೆೀಸಾಲು

v

೯೪. ಬಂಗಾರದ ಎಲೆ ಮೆರೀಲೆ ಸಿರಿ ಬರಲ್
ತಾನ ತಂದ್ನಾನಾ ನಾನಾ ತಂದ್ನಾನಾ

ತಂದನೆೋಂದಾನೆೋರೀ ತಂದಾನಂದ್ನಾನಾ

ಮೊಲೆಗಾಲ ಪೂರೆ ಹೆೋಯಿಲಿ ಭೋಮಿತನು ಯಲ್ಲಿರೀ

ಚಿಂಗಾರೆಲೆ ಮೆರೀನೆರೀ ಶರಿ ಬರ್ ಲೆೋರೀ ತಾನಾ

ದಕಕಿನ ಮೆೈಮುದರಿರೀ ಯದಿ್ದ ಕುಲಾಲಿ ನಾರಾಯಣಶಾ್ವಮಿರೀ

ಶಲ್ದ ಶಂಡುಕ್ರೀ ಕಟ್ಟನೆ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಹಾರನೆರೀ ಪೊಗಡೆರೀ ಕಟ್ಟನೆ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಕೆೈಕಾಲ್ ಮೊರೆರೀನೆರೀ ತೆೋಲ್ದ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಕಟಿ್ಟಗೆ ಹಾಶೆ ಮೆರೀನೆರೀ ಕುಂತ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಪಟೆ್ಟಶಂಚಿರೀಯಾ ಬಿಡಾಶಾನ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ರಾಯರೆ ಹಣ್ಣಡಕೆಕಿರೀ ತೆಗಾ್ದ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಉಕ್ಕಿನಾ ಶೋರಿರೀ ತೆಗಾ್ದ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ವಡಿಡು ಮೋರೆ ಹೆೋರೀಲಾ ಮಾಡನೆ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ನಾಗಬಲ್ಲಿರೀಯಾ ಶರೆತಿಗಿ್ದರೀ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಹಾಲಲೆರೀ ಚಂದಾ ಹಣೆಸುಣ್ಣ ತೆಗಿ್ದರೀ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ
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ಈಲೆದೆೋಂದು ಕಲಾಲಿ ಮೆರೀದಾ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಕತೆ್ಸ್ ಕರಿರೀ ರುಂಡಾ ಉಲಾಗೆನ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಕಂಬುಲ್ರೀ ಹಾಶುಗಿ ಮಾಡನು ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಯಣ್ಣಗಂಬುಲ್ರೀ ಹೆೋದೆಕಿಯ ಮಾಡಕಿಂಡಿರೀ

ಶಯನ ಮಾಡಿನೆನುರೀ ವಗಾ್ಷನೆ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಹಮದಾ ಗಾಲ್ರೀ ಬಿರೀಸದ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ಮಾಯದಾ ನಿದಿ್ರೀ ಬಿರೀಲ್ವದೆ ನಾರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿರೀ

ತಾನ ತಂದ್ನಾನಾ ನಾನಾ ತಂದ್ನಾನಾ

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿಂಬ� ಕುಪಪು ಗೌಡ ಮತು್ತ ಕುಪಪು ಮಾಟುಗೌಡ, ಕೋಜಳಿಳು

v

೯೫. ರನನುದಾ ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ

ಹೋಗ ತರವರೀ ಮಾಲ್ಂಗರಣಾ್ಣ

ಹೋಗಿರೀನ ಬೆಲ್ ಮೆರೀಲ್ ಕೆರೀಳ ಬಚಚಾಣಾ್ಣ  || ೧ || 

ತಟಾ್ಟನ ಕಾ್ಯದುಗಿರೀ ಬಟಾ್ಟನ ಮಲುಲಿಗಿರೀ

ಪಟ್ಟಣಕೆರೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ತುರಾಯಕ  || ೨ || 

ಹೋಗಿನ ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ

ರಣ್ಣದಾ ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ  || ೩ || 

ಪಾರಂಬ ಪಾರಂಬ ಪಾರಂಬ ದಿನದಲ್

ತಾಲ್ಟು್ಟ ಮದಲ್ರೀ ಕುಣಿದಾಡು ಕೆೋರೀಲೆರೀ  || ೪ || 

ಯರೀ ತಟ್ಟನ ಕಾ್ಯದುಗಿ ಬಟಾ್ಟಣ ಮಲುಲಿಗಿ

ಪಟ್ಟಣಕೆ ಬಾ ನಮ್ಮ ತುರಾಯಕೆರೀ  || ೫ || 

ಹೋಗಿನ ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲಣಾ್ಣ

ರಣ್ಣದಾ ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲಣಾ  || ೬ || 
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ಸುಗಿಗೆಮಕಕಿಳ ಬಂದಿರೀ ನುಗಿಗೆಕಾಯ್ ಕೆೋಯ್ದರೀ

ನುಗಿಗೆರಜಜೆಮೋಗೋ ಮೊಳನಿರೀಟಾ  || ೭ || 

ಓಹೆೋರೀ ಹೆೋರೀಹೆೋರೀ ಹೌದೆರೀ

ತಂದನಾ ತಾನಾ ತಾನನಂದ್ನಾನಾ  || ೮ || 

ಅಳಳುಡೆೋರೀಗಿ ಬೆಳಳುಗಾದ್ ಮಲ್ಲಿಗೆರೀನೆ ಮಾಡ್ವದೆೋರೀ?

ಚೆಲ್್ವಗಂಡಾ ಚೆಲ್್ವನಾದ್ ಜನ ಕೆರೀನ ಸಲ್ವದೆೋರೀ?  || ೯ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ಸಣಕೋಸ ಅಗ��ರ

v

೯೬. ರಣ್ಣದಾ ಕೆೋರೀಲು ಮೆರೀಲೆಣಿರೆೋರೀ

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲಣಿ ಕೆೋರೀಲೆರೀ ರಣ್ಣದಾ ಕೆೋರೀಲು ಮೆರೀಲಣಿರೆೋರೀ  || ಪಲಲಿವಿ ||

ಗದ್ಯ ||  ನಿನಗೆ ಯಲಾಲಿಯ್ತ ಬಾವಾ, ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ ಕೆೋರೀಣಾಯ್ತ ಬಾವಾ

      ಯಂತಾ ಬಂದೆೋ್ರೀ ಗುಮಟಿಸಬಾ್ದಗಿ ಬಂದು್

ಗುಮಟೆನಾದೋ್ ಹೆೋಡಿರೆೋರೀ

ಹಕ್ಕಿರೀಗೆ ಹಣಿ್ಣನಾಸೆ ನುಕ್ಕಿಗದೆ್ದಗೆ ನಿರೀರಾಸೆ

ಕೆೋರೀಲು ................  || ೧ || 

ಹಕ್ಕಿರೀಗೆ ಹೆಗೆಯಾಕೆೋರೀ ಕೆೋರೀಡಗೆ ನೆಗೆಯಾಕೆೋರೀ?

ಕೆೋರೀಡನ ಕಯಿ್ಯರೀಗೆ ಬಳೆಯಾಕೆೋ ರಣ್ಣದಾ

ಕೆೋರೀಲು ................  || ೨ || 

ಹಕ್ಕಿರೀಗೆ ಹಲ್ಲಿಲಲಿ ಕೆಪೆಪಾರೀಗೆ ಕೆಮಿಯಿಲಲಿ

ಹತೋ್ತ, ಕಾಲೆಸಡಿರೀಗೆ ತಲೆವಿಲಲಿ ರಣ್ಣದಾ

ಕೆೋರೀಲು .................  || ೩ || 

ಬಾಳೆಯ ಸುಳಿ ಚೆಂದ ಸೋಳ ರೆೀರ ತಲೆಚೆಂದ

ಕಂಚೋಗಾರ ಹುಡುಗಿರೀ ಮೊಲೆ ಚೆಂದ ರಣ್ಣದಾ

ಕೆೋರೀಲು .................  || ೪ || 
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ಬಸಳ ರೆೀಗೆ ಮುಳಿಳುಲಲಿ ಬಾಳ ರೆೀಗೆ ಕೆಂಚಿಲಲಿ

ಬಾಳೆಗೆ ಮುಂಚಿನಾನುಗೆ ಹೆಡೆವಿಲಲಿ ರಣ್ಣದಾ  || 5 || 

ಕೆೋರೀಲು ಕೆೋರೀಲಣಿ ಕೆೋರೀಲೆರೀ ರಣ್ಣದಾ

ಕೆೋರೀಲು ಮೆರೀಲಣಿರೆೋರೀ  || 6 || 

v

೯೭. ಸುತು್ತಮುತು್ತ ಸೋರಣ ಕಟೆ್ಟ

ಸುತು್ತ ಮುತು್ತ ಸೋರಣ ಕಟೆ್ಟ ನಿಂತು ನೆೋರೀಡಿದರೆ ದಾವಣಗೆರೀರಿ

ಯತು್ತ ಕಟು್ಟಕೆರೀ ಜಾಗಾನಿಲಲಿ ಹೆರೀರೋರಾಗಾ  || ೧ || 

ಮಂಚದಡಗೆ ನಿತು್ತಕೆೋಂಡು ಲಂಚವನುನು ಕೆರೀಳುತಾ್ತರೆ

ಯಂತ ಚೆರೀರವರಾರೋ ರಪ್ಟ ಈನಾರಾಗಾ  || ೨ || 

v

೯೮. ಕತೆ ಕತೆ ಕಾರಣವರೀ..

ಕತೆ ಕತೆ ಕಾರಣವರೀ ಬಾವಾ ಬೆಕ್ಕಿರೀಗೆ ತೆೋರೀರಣವರೀ

ಬೆಕ್ಕಿರೀಗೆ ತೆೋರೀರಣವರೀ ಬಾವಾ ಶದೆ್ದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಣವರೀ  || ೧ || 

ಶದೆ್ದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಣವರೀ ಬಾವಾ ಅಟ್ಟದ ಮೆರೀಲೆದಡಡುಬಂಡೆೋರೀ

ಅಟ್ಟದ ಮೆರೀಲೆ ದಡಡು ಬುಡಡುವರೀ ಬಾವಾ ಬೆಕ್ಕಿರೀಗೆ ಜಗಳಾವರೀ  || ೨ || 

 � ಹೆರೀಳಿದವರು: ಕ�ೋ�ಡಿಗದ�ದಾ ಕುವರಿ ಮರಾಟ್ಗಳು, ಕ�ೋ�ಡಿಗದ�ದಾ ಶ್ರ� ರಾಮಭಟ್ಟರ ಸಂಗಡ ಅವರ 
ಕೆರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರೆದು ಕೆೋಂಡಿದು್ದ. ೯೬, ೯೭, ೯೮ ಮೋರನೋನು ಹೆರೀಳಿದಾ್ದರೆ.
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