
[5/3, 11:06 AM] mangala boja: ಷಟ್ಟದಿ 

ಷಟ್ಪದಿ ಎಂಬುದು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಪ್ದಯವಂದರಲಿ್ಲ ಆರು ಪಾದಗಳಿದದರೆ ಅದು ಷಟ್ಪದಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 
ಪಾದಗಳ ಗಣ/ಮಾತ್ಾರ/ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಾಯಸಗಳನುು ಹಿಡಿದು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರೇತಿಯ ಷಟ್ಪದಿಗಳಿವೆ. ಆರು ಪಾದಗಳುಳಳ 
ಪ್ದಯವು ಷಟ್ಪದಿಯೆನಿಸುಕೆೊಳುಳತ್ತದೆ. ಇದರ ೧, ೨, ೪ ಮತ್ುತ ೫ನ್ೆೇ ಪಾದಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಸಮನ್ಾಗಿರುತ್ತದೆ.೩ನ್ೆಯ 
ಮತ್ುತ ೬ನ್ೆಯ ಪಾದಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಸಮನ್ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ೩ನ್ೆಯ ಪಾದ ೧ನ್ೆಯ ಪಾದದ ಒಂದೊವರೆಯಷ್ಟಟದುದ, 
ಕೆೊನ್ೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುರುವಿನಿಂದ ಕೊಡಿರುತ್ತದೆ.ಉದದಂಡ ಷಟ್ಪದಿ ಎಲ್ಾಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳಿಂದ ಬೆೇರೆಯಾಗಿದೆ. 

ಕನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ್ಲ ಷಟ್ಪದಿಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಕನುಡ ಕಾವಯದಲಿ್ಲ ಷಟ್ಪದಿಗಳನುು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಾಘವಾಂಕನು ಬಳಕೆಗೆ ತ್ಂದನು. ಹಳಗನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಂದ, 
ಖ್ಾಯತ್ ಕನ್ಾಾಟ್ಕ ವೃತ್ತಗಳು, ಹೆೇರಳವಾಗಿದದರೆ ನಡುಗನುಡ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ್ಲ ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಮೊದಲ 
ಸಾಾನ. ಕುಮಾರವಾಯಸನ 'ಗದುಗಿನ ಭಾರತ್'ವೆಂದೆ ಪ್ರಸ್ಸದಧವಾಗಿರುವ ಕರ್ಣಾಟ್ ಭಣರತ 
ಕಥಣಮಂಜರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶಕವಿಯ ಜ ೈಮಿನಿ ಭಣರತ ಇವೆರಡೊ ಷಟ್ಪದಿ ಕಾವಯಗಳ .ೆ ಮುದದಣ ವಿರಚಿತ್ ಶ್ರೀರಣಮ 
ಪಟ್ಣಾಭಿಷ ೀಕ ಇರುವುದು ವಾರ್ಾಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲಿ್ಲ. 

ಕನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲದದ ಷಟ್ಪದಿಗಳು 

ಆರು ಜಾತಿಯ ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಕರಮವಾಗಿ ತಿಳಿಯೇಣ.  (ಷಟ್=ಆರು, ಪ್ದಿ=ಪಾದಗಳುಳಳದುದ ಎಂದು ಅಥಾ). 

 

(೨) ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

(೧) ಶರಷಟ್ಪದಿ 

 

ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ದಯವು ಆರು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದೆ.  ೧, ೨, ೪, ೫ ನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ೪ ಮಾತ್ೆರಯ ೨ 
ಗಣಗಳಿಂದ ಕೊಡಿವೆ.  ೩ ಮತ್ುತ ೬ ನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ೪ ಮಾತ್ೆರಯ ೩ ಗಣಗಳಿಂದಲೊ, ಮೇಲ್ೆೊಂದು 
ಗುರುವಿನಿಂದಲೊ ಕೊಡಿವೆ.  ಮೊರು ಮತ್ುತ ಆರನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳ ಕೆೊನ್ೆಯಕ್ಷರ ಲಘುವಾಗಿದದರೊ ಗುರುವೆಂದೆೇ ತಿಳಿಯಬೆೇಕು.  
ಈ ಜಾತಿಯ ಪ್ದಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಗುರುವುಳಳ “U _ U” ಈ ರೇತಿಯ ಗಣವು ಎಲ್ಲಿಯೊ ಬರಕೊಡದು.  ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೊಡಿದ 
ಪ್ದಯಗಳು ಶರಷಟ್ಪದಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೆೇಕು. 

 

(೨) ಕುಸುಮಷಟ್ಪದಿ 

 

ಆರು ಪಾದಗಳುಳಳ ಪ್ದಯ.  ೧, ೨, ೪, ೫ ನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ಐದೆೈದು ಮಾತ್ೆರಗಳ ಎರಡು ಗಣಗಳಿಂದ 
ಕೊಡಿವೆ.  ಮೊರು ಮತ್ುತ ಆರನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ಐದೆೈದು ಮಾತ್ೆರಗಳ ಮೊರು ಗಣಗಳಿಂದಲೊ ಮೇಲ್ೆ 
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ಒಂದು ಗುರುವಿನಿಂದಲೊ ಕೊಡಿವೆ.  ೩ ಮತ್ುತ ೬ ನ್ೆಯ ಸಾಲ್ಲನ ಕೆೊನ್ೆಯ ಅಕ್ಷರ ಲಘುವಾಗಿದದರೊ ಗುರುವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೆೇಕು.  
ಈ ಜಾತಿಯ ಪ್ದಯದಲ್ಲಿ “U_UU ” ಹಿೇಗಿರುವ ಮತ್ುತ ” U_ _” ಹಿೇಗಿರುವ ಗಣವು ಬರಕೊಡದು.  ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ 
ಪ್ದಯಗಳ ೇೆ ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿಗಳೆನಿಸುವುವು. 

 

(೩) ಭೆೊೇಗಷಟ್ಪದಿ 

 

ಆರು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಪ್ದಯ.  ೧, ೨, ೪, ೫ ನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ಮೊರು ಮೊರು ಮಾತ್ೆರಯ 
ನ್ಾಲುು ಗಣಗಳಿಂದ ಕೊಡಿವೆ.  ಮೊರು ಮತ್ುತ ಆರನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ಮೊರು ಮಾತ್ೆರಗಳ ಆರಾರು 
ಗಣಗಳಿಂದಲೊ, ಮೇಲ್ೆೊಂದು ಗುರುವಿನಿಂದಲೊ ಕೊಡಿರುತ್ತವೆ.  ಮೊರು ಮತ್ುತ ಆರನ್ೆಯ ಸಾಲ್ಲನ ಕೆೊನ್ೆಯ ಅಕ್ಷರ 
ಲಘುವಾಗಿದದರೊ ಗುರುವಾಗುವುದು.  ಈ ಜಾತಿಯ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ದಯದಲ್ಲಿ ” U_ ” ಹಿೇಗೆ ಇರುವ ಮಾತ್ಾರಗಣ ಬರಕೊಡದು.  
ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಪ್ದಯವೆೇ “ಭೆೊೇಗಷಟ್ಪದಿ” ಎನಿಸುವುದು. 

 

(೪) ಭಾಮಿನಿೇ ಷಟ್ಪದಿ 

 

ಆರು ಪಾದಗಳುಳಳ ಪ್ದಯ.  ೧, ೨, ೪, ೫ ನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ಮೊರು ಮತ್ುತ ನ್ಾಲುು ಮಾತ್ೆರಗಳ ನ್ಾಲುು 
ಗಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.  (ಮೊದಲು ಮೊರು ಮಾತ್ೆರಯ ಗಣ ಅನಂತ್ರ ೪ ಮಾತ್ೆರಯ ಗಣ ಈ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ುಟ ನ್ಾಲುು 
ಗಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.)  ೩ನ್ೆಯ ೬ನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ, ಮೊರು ಮತ್ುತ ನ್ಾಲುು ಮಾತ್ೆರಗಳ ಆರುಗಣಗಳಿಂದಲೊ 
ಮೇಲ್ೆೊಂದು ಗುರುವಿನಿಂದಲೊ ಕೊಡಿರುತ್ತವೆ.  ಮೊರು ಮತ್ುತ ಆರನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳ ಕೆೊನ್ೆಯ ಅಕ್ಷರ ಲಘುವಾಗಿದದರೊ 
ಗುರುವಾಗುತ್ತದೆ.  ಈ ಜಾತಿಯ ಪ್ದಯದಲ್ಲಿ “U _ U” ಈ ರೇತಿಯ ಮರ್ಯ ಗುರುವುಳಳ ಗಣವು ಎಲ್ಲಿಯೊ ಬರಕೊಡದು.  ಇಂಥ 
ಲಕ್ಷಣವುಳಳವು ಭಾಮಿನಿೇ ಷಟ್ಪದಿಗಳೆನಿಸುವುವು. 

 

(೫) ಪ್ರವರ್ಧಾನಿೇಷಟ್ಪದಿ 

 

ಆರು ಪಾದಗಳುಳಳ ಪ್ದಯ.  ೧, ೨, ೪, ೫ ನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ, ನ್ಾಲುು ಮಾತ್ೆರಯ ನ್ಾಲುು ಗಣಗಳಿಂದ 
ಕೊಡಿವೆ.  ೩ ಮತ್ುತ ೬ನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ನ್ಾಲುು ಮಾತ್ೆರಯ ಆರು ಗಣಗಳಿಂದಲೊ ಮೇಲ್ೆೊಂದು 
ಗುರುವಿನಿಂದಲೊ ಕೊಡಿರುತ್ತವೆ.  ಈ ಪ್ದಯದಲ್ಲಿ ” U _ U ” ಈ ರೇತಿಯಿರುವ ಗಣವು ಎಲ್ಲಯಿೊ ಬರಕೊಡದು.  ಮೊರು ಮತ್ುತ 
ಆರನ್ೆಯ ಸಾಲ್ಲನ ಕೆೊನ್ೆಯ ಅಕ್ಷರ ಲಘುವಾಗಿದದರೊ ಗುರುವೆನಿಸುವುದು.  ಈ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೊಡಿದ ಪ್ದಯವು 
ಪ್ರವರ್ಧಾನಿೇಷಟ್ಪದಿಯೆನಿಸುವುದು. 

(೬) ವಾರ್ಾಕಷಟ್ಪದಿ 



 

ಆರುಪಾದಗಳುಳಳ ಪ್ದಯ.  ೧, ೨, ೪, ೫ ನ್ೆಯ ಪಾದಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ೫ ಮಾತ್ೆರಯ ೪ ಗಣಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದೆ.  
ಮೊರು ಮತ್ುತ ಆರನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ೫ ಮಾತ್ೆರಯ ಆರುಗಣ ಮತ್ುತ ಮೇಲ್ೆೊಂದು ಗುರುವಿನಿಂದ 
ಕೊಡಿರುತ್ತವೆ.  ೩, ೬ ನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳ ಕೆೊನ್ೆಯ ಅಕ್ಷರ ಲಘುವಾಗಿದದರೊ ಗುರುವಾಗುತ್ತದೆ.  ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳಳ ಪ್ದಯಗಳ ೇೆ 
ವಾರ್ಾಕಷಟ್ಪದಿಗಳೆನಿಸುವುವು 

[5/3, 11:16 AM] mangala boja: ತಿರಪ್ದಿ ಲಕ್ಷಣ :-- ತಿರಪ್ದಿ ಅಂದರೆ ಮೊರು ಸಾಲ್ಲನ ಪ್ದಯ , ಇದು 
ಅಚ್ಚಕನುಡದೆೇಸ್ಸೇಮಟ್ಟಟನ ಛಂದಸಾಿಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರಬೆೇರ್ಗಳಿದದರೊ ಅಂಶಗಣ ಆಧಾರತ್ ತಿರಪ್ದಿಗಳ ೇೆ ಹೆಚ್ುಚ 
ಪಾರಮುಖ್ಯತ್ೆ ಪ್ಡೆದಿವೆ 

ಸವಾಜ್ಞನ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಾರಗಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ೆ ಕೊಡ ತಿರಪ್ದಿಗಳನುು ರಚಿಸ್ಸರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಿಐದು 
ಮಾತ್ೆರಗಳ ಗಣಗಳನುು ನ್ಾವು ಕಾಣಬಹುದು 

ಅಂಶಗಣ ಆಧಾರತ್ ತಿರಪ್ದಿಗಳಲ್ಲ ಿಹಲವು ವೆೈವಿರ್ಯಗಳಿದದರೊ ಜಾನಪ್ದ ಒನಕೆವಾಡು,ಬೇಸುವಕಲ್ಲಿನ ಹಾಡುಗಳಲ್ೆಿಲಿ 
ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನಯ ತಿರಪ್ದಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಹಿೇಗಿದೆ 

ಮೊದಲ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ್ಾಲುು ವಿಷುುಗಣಗಳು ಹಾಗೆೇ ಎರಡನ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ್ಾಲುುಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ೆೇ ಗಣ ಬರಹಮಗಣ ಹಾಗೊ 
ಉಳಿದವು ವಿಷುುಗಣಗಳು, 

ಮೊರನ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮೊರುಗಣಗಳೂ, ಅದರಲ್ಲಿಯೊ ಎರಡನ್ೆೇ ಗಣ ಬರಹಮಗಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ವಿನ್ಾಯಸ ಹಿೇಗಿದೆ- 

ವಿಷುು|ವಿಷುು|ವಿಷುು|ವಿಷುು| 

ವಿಷುು|ಬರಹಮ|ವಿಷುು|ವಿಷುು| 

ವಿಷುು|ಬರಹಮ|ವಿಷುು| 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ್ಲನ ಎರಡನ್ೆೇ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೊ ಮೊದಲ ಸಾಲ್ಲನ ಮೊರನ್ೆೇ ಗಣದ ಎರಡನ್ೆೇ ಅಕ್ಷರ 
ಪಾರಸದಿಂದಕೊಡಿರುವುದೊ ಇದೆ. ಅಲಿದೆೇ ಎರಡನ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಮೊದಲ ಮೊರು ಗಣಗಳ ನಂತ್ರ ಯತಿ ಬರುವಂತ್ೆ ರಚಿಸ್ಸದ 
ರಚ್ನ್ೆಗಳೂ ಇವೆ. 

ನ್ಾಗವಮಾನ ತಿರಪ್ದಿಯಲ್ೆಿೇ ರಚಿತ್ವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ದಯ ಹಿೇಗಿದೆ- 

ಬಸುರು ಹೆೊೇದಭವಗಣಂ ರಸದಶ ಸಾಾನದೆೊಳ್ 

ಬಸುರುಹ ನ್ೆೇತ್ರ ಗಣಮೇ ಬಕುಾಳಿದವು 

ಬಸುರುಹ ನ್ೆೇತ್ೆರೇ| 



 

ಉದಾಹರಣೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ತಿರಪ್ದಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ರಚ್ನ್ೆ ಸ್ಸಗುವುದು ಬಾದಾಮಿಯ ತ್ಟ್ುಟಕೆೊೇಟ್ಟ ಶಾಸನದಲ್ಲರಿುವ ಕಪೆಪಅರಭಟ್ಟನ 
ಕೇತಿಾಯನುು ಹೆೇಳುವ ತಿರಪ್ದಿಗಳು 

(ಮೊದಲ ಪ್ದಯಕೆು ಮಾತ್ರ ಗಣವಿಂಗಡಿಸ್ಸ ತ್ೆೊೇರಸ್ಸದೆ) 

ಸಾರ್ುಗೆ| ಸಾರ್ು ಮಾ|ರ್ುಯಾನ್ೆೆ| ಮಾರ್ುಯಾಂ| 

ಬಾರ್ಧಪ್ಪ|ಕಲ್ಲಗೆ | ಕಲ್ಲಯುಗ|ವಿಪ್ರೇತ್ನ್| 

ಮಾರ್ವ|ನಿೇತ್ನ್|ಪೆಱನಲಿ|| 

ಒಳಿಳತ್ತ ಕೆಯೊರಾರ್ಪಾಲಿದುಮದರನ್ೆತ 

ಬಲ್ಲಿತ್ುತ ಕಲ್ಲಗೆ ವಿಪ್ರೇತ್ಾ ಪ್ುರಾಕೃತ್| 

ಮಿಲ್ಲಿ ಸಂರ್ಧಕುುಮದು ಬಂದು|| 

ಕಟ್ಟಟದ ಸ್ಸಂಘಮನ್ೆುಟೆೊಟಡೆೇನ್ೆಮಗೆಂದು | 

ಬಟ್ಟವೇಲುಲ್ಲಗೆ ವಿಪ್ರೇತ್ಂಗಹಿತ್ಕುಾ| 

ಳ ುೆಟ್ಟಮೇಾಣಿತ್ತರವಿಚಾರಮ್|| 

 

ಜಾನಪ್ದ ತಿರಪ್ದಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

 

ಕೊಸು ಇದದ ಮನ್ೆಗೆ ಬೇಸಣಿಕೆ ಯಾತ್ಕು| 

ಕೊಸು ಕಂದಯಯ ಒಳಹೆೊರಗ| ಆಡಿದರೆ| 

ಬೇಸಣಿಕೆ ಗಾಳಿ ಸುಳಿದಾವು|| 

ಬಾಯಸಗಿ ದಿವಸಕ ಬೆೇವಿನ ಮರತ್ಂಪ್ು| 

ಭೇಮರತಿಯೆಂಪ್ ಹೆೊಳಿತ್ಂಪ್ು| ಹಡೆದವೊ | 

ನಿೇತ್ಂಪ್ು ನನು ತ್ವರೇಗೆ|| 

' 



ಸವಾಜ್ಞನ ತಿರಪ್ದಿಗಳ ಸೊರೊಪ್ 

ಸವಾಜ್ಞನ ತಿರಪ್ದಿಗಳಲ್ಲ ಿಒಂದು ವಿಷುುಗಣಕೆು ಬದಲ್ಾಗಿ ೫ ಮಾತ್ೆರಗಳ ಒಂದುಗಣವೂ ಹಾಗೆಯೆ ಒಂದು ಬರಹಮ ಗಣಕೆು ಬದಲ್ಾಗಿ 
ಮೊರು ಅಥವಾ ನ್ಾಲುು ಮಾತ್ೆರಗಳ ಒಂದು ಗಣವೂ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಹಾಗೆಯೆೇ ಅಕುಮಹಾದೆೇವಿಯ "ಯೇಗಾಂಗ ತಿರವಿರ್ಧ" "ಶೇಲವಂತ್ಯಯನ ತಿರವಿರ್ಧ" ಮೊದಲ್ಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಈ ರೇತಿಯ 
ತಿರಪ್ದಿಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. 

 

ಸವಾಜ್ಞನ ತಿರಪ್ದಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

- 

'ಒಡಲ್ೆಂಬ| ಹುತ್ತಕೆು| ನುಡಿ ನ್ಾ|ಲ್ಲಗೆ ಸಪ್ಾ| 

ಕಡುರೆೊೇಷ|ವೆಂಬ| ವಿಷವೆೇರೆ| ಸಮತ್ೆ ಗಾ| 

ರುಡಿಗನಂ| ತ್ಕುು| ಸವಾಜ್ಞ|| 

ಸ್ಸರಬಂದ| ಕಾಲಕೆು| ಕರೆದು ದಾ|ನವ ಮಾಡು| 

ಪ್ರಣಾಮ|ವಕುು| ಪ್ದವಕುು| ಕೆೈಲ್ಾಸ| 

ನ್ೆರೆಮನ್ೆ|ಯಕುು| ಸವಾಜ್ಞ|| 

' (ಪ್ರಸುತತ್ ಪ್ದಯದಲ್ಲಿ "ನ್ೆರೆಮನ್ೆ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನ್ಾಲುು ಮಾತ್ೆರಗಳ ಗಣ ಬಂದಿದೆ.) 

[5/3, 11:19 AM] mangala boja: ಕನುಡದಲ್ಲ ಿರಗಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ :-- ನಡುಗನುಡ ಕಾವಯದ ಛಂದಸ್ಸಿನ, ದೆೇಸ್ಸಯ ಕಾವಯ 
ಪ್ದಧತಿಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಮಾತ್ಾರಗಣ ಘಟ್ಟತ್ವಾದ ಪ್ದಯಜಾತಿ. ಹರಹರನ ರಗಳೆಯ ಆದಿ ಮತ್ುತ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ವಿರೊಪಾಕ್ಷ ಮುದಿರಕೆಯ ಕಂದಪ್ದಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಿಹರಹರನ್ಾದಿಯಾಗಿ ಅನ್ೆೇಕ ಕವಿಗಳು ಕಾವಯರಚ್ನ್ೆ 
ಮಾಡಿದಾದರೆ. ರಗಳೆಯನುು ಹರಹರ ಜನಸಾಮಾನಯರ ಚ್ಂಪ್ೂ ಎಂದು ಕರೆದಿದಾದನ್ೆ.[೧] 

 

ಮೊಲ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

೯ನ್ೆೇ ಶತ್ಮಾನದಿಂದ ಅಪ್ಭರಂಶದಲ್ಲಿ ಕಥನಕಾವಯ ರಚ್ನ್ೆಗೆ ಬಳಸುತಿತರುವ ಚ್ತ್ುಷಪದಿ ವಗಾದ ಪ್ರಮುಖ್ ವೃತ್ತವೆೇ ರಗಳೆ. 
ಸಂಸೃತ್ದಿಂದ ವೃತ್ತಗಳು, ಪಾರಕೃತ್ದಿಂದ ಕಂದಪ್ದಯ ಕನುಡಕೆು ಬಂದಂತ್ೆ ಪಾರಯಶಃ ಅಪ್ಭರಂಶದಿಂದ ರಗಳ  ೆಪ್ರಭೆೇದಗಳು 
ಕನುಡಕೆು ಬಂದಿವೆ. ರಘಟ್> ರಘಡ> ರಗಳ> ರಗಳ  ೆಯಾಗಿದೆ. ರಘಟಾ ಎಂದರೆ ಪಾದ ಸಂಖ್ಾಯ ನಿಯಮವಿಲದಿ ಒಂದು 
ಪ್ದಯಗುಚ್ಛ. ತ್ೆಲಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಗಳೆ ಎಂಬುದಕೆು 'ರಗಡ' ಎಂಬ ಪ್ದದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಿರಗಡ ಎಂಬುದು ಒಂದು 
ಪ್ದಯ ಜಾತಿ. 

 



ರಗಳೆಯ ವಿರ್ಗಳು ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ನ್ಾಲುು ಅಥವಾ ಅದಕುಂತ್ ಹೆಚ್ುಚ ಸಂಖ್ೆಯಯ ಅನಿಯಮಿತ್ ಪಾದಸಂಖ್ೆಯಗಳೂ ಆದಿ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯ ಪಾರಸಗಳೂ ಎಲ್ಾಿ 
ರಗಳೆಗಳಿಗೊ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಶಗಳು. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊರು ಮುಖ್ಯ ವಿರ್ಗಳನುು ಕಾಣಬಹುದು 

೧.ಉತ್ಾಿಹ ರಗಳ  ೆ

೨.ಮಂದನಿಲ ರಗಳ  ೆ

೩.ಲಲ್ಲತ್ ರಗಳ  ೆ

 

 

೧.ಉತ್ಾಿಹ ರಗಳೆ - ೧೨ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊರು ಮಾತ್ೆರಗಳಂತ್ೆ ಗಣ ವಿಂಗಡನ್ೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿಯೊ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. 

ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ "೩+೩+೩+೩" ಮಾತ್ೆರಗಳಂತ್ೆ ಗಣವಿಂಗಡನ್ೆಯಾಗುವುದು 

ಇನ್ೆೊುಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ "೩+೩+೩+ಗುರು" ಮಾತ್ೆರಗಳಂತ್ೆ ಗಣವಿಂಗಡನ್ೆಯಾಗುವುದು 

ಈ ಎರಡೊ ಪ್ರಕಾರಗಳೂ ಹಿಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೇಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದೆ. 

ಸಾಮಾನಯನಿಯಮದಂತ್ೆ ಯಾವಗಣವೂ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಲಘು ಹಾಗೊ ಅನಂತ್ರ ಗುರು ಇರುವ (U _) ವಿನ್ಾಯಸ ಹೆೊಂದಿರುವುದಿಲಿ. 

 

೨. ಮಂದಾನಿಲ ರಗಳ  ೆ- ೧೬ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಇದರಲ್ಲಿಯೊ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. 

ಮೊದಲನ್ೆಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲ ಿಆದಯಂತ್ ಪಾರಸನಿಯಮಗಳ ಜೆೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲಿಯೊ ನ್ಾಲುು ಮಾತ್ೆರಯ ನ್ಾಲುು 
ಗಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಅಂದರೆ ಗಣವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "೪+೪+೪+೪" ಎಂಬ ವಿನ್ಾಯಸವಿರುತ್ತದೆ. 

ಇನ್ೆೊುಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊರು ಮತ್ುತ ಐದು ಮಾತ್ೆರಗಳ ಗಣಗಳು ಎರಡು ಬಾರ ಪ್ುನರಾವತ್ಾನ್ೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಅಂದರೆ ಗಣವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "೩+೫+೩+೫" ಎಂಬ ವಿನ್ಾಯಸವಿರುತ್ತದೆ. 



ಈ ವಿರ್ಗಳಲ್ಲಯಿೊ ಕೊಡ ಮೊದಲು ಲಘು, ಅನಂತ್ರ ಗುರು ಇರುವ ಗಣವಿನ್ಾಯಸ ಬರಬಾರದು. 

ಈ ಎರಡೊ ಪ್ರಕಾರಗಳೂ ಹಿಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೇಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದೆ. 

 

 

೩.ಲಲ್ಲತ್ರಗಳೆ - ೨೦ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಇದರಲ್ಲಿಯೊ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವಿರ್ಗಳಿದದರೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಾಲುು ಪ್ಂಚ್ಮಾತ್ಾರಗಣಗಳಿಂದ ಕೊಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಎಲಿ ರಗಳೆಗಳ ನಿಯಮದಂತ್ೆ ಇದರಲ್ಲಯಿೊ ಯಾವಗಣದಲ್ಲಯಿೊ ಮೊದಲು ಲಘು, ಅನಂತ್ರ ಗುರು ಇರುವಂತ್ಹ (U _ UU 

ಅಥವಾ U _ _)ವಿನ್ಾಯಸವಿರಬಾರದು 

ಆದಯಂತ್ಪಾರಸಗಳಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ:- 

ಏನವೊ ಸಂಪ್ಗೆಯೆ ಶವನ ಸ್ಸರಮುಡಿಗಿಂದು 

ನಿೇನಿೇವ ರ್ಪಸ ಪ್ೂಗಳಂ ನಿೇಡು ನಿೇಡೆಂದಂ|| 

(ಹರಹರನ ಪ್ುಷಪರಗಳೆ) 

 

 

ರ್ವನವೆೇ ಶವನ ಪ್ರಮಳದ ಹಬಬವೆ ಭಾರ 

ಭುವನದೆೊಳ್ ನಿನಗೆ ಸರಯಿಲಿ ಸೌರಭಸಾರ|| 

(ಹರಹರನ ಪ್ುಷಪರಗಳೆ) 

 

 

ಅಂತ್ಯಪಾರಸ ಮಾತ್ರವಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ:- 

ಗಂರ್ವಾನಗರಲ್ೆೇಖ್ೆಯ ತ್ೆರದೆ ಕಂಡಂತ್ೆ 

ಕಾಣಲ್ೆು ಮಾರನಿದಾಾಯೆಡೆಯಳಿದಾಂತ್ೆ 

ವಿಷಯವಿಷವಲ್ಲಯಿಂ ಪೆಚಿಾಸುವ ಜಲಧಾರೆ 

ಸಾರ್ುತ್ೊಮಂ ಕಡಿಸ್ಸ ನಡೆಸುವ ದುರಾಚಾರೆ 

ಕಪ್ಟ್ನ್ಾಟ್ಕತ್ತಿಗೆ ತ್ಾನ್ೆ ನ್ೆಲ್ೆಯೆನಿಸುವಳ್ 



ಕೆೊೇಪ್ಗರಹಾವೆೇಶ ಜನಮನಿರ್ಧಯೆನಿಸುವಳ್|| 

(ನ್ಾಗವಮಾನ ಕಣಾಾಟ್ ಕಾದಂಬರ) 

 

ವಿವಿರ್ ಕವಿಗಳ ದೃಷ್ಟಯಿಲ್ಲ ಿರಗಳ  ೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಎಂ.ಎಂ ಕಲಬುಗಿಾಯವರು ಹರಹರನ ರಗಳೆಗಳನುು ಮೊರು ವಿರ್ವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಸದಾದರೆ. 

ಪ್ುರಾತ್ನರ ರಗಳೆಗಳು = ೬೩ 

ಶರಣರ/ನೊತ್ನರ/ಅಸಂಖ್ಾಯತ್ರ ರಗಳೆಗಳು =೨೮ 

ಸಂಕೇಣಾ ರಗಳೆಗಳು = ೨೬ 

೨ನ್ೆೇ ನ್ಾಗವಮಾನ 'ಛಂದೆೊೇಬುರ್ಧ'ಯಲ್ಲರಿುವ ಪ್ದಯದಲ್ಲಿ ರಗಳೆಯ ಪ್ರಸಾತಪ್ವಿದೆ. 

ಗಣ ನಿಯಮ ವಿಪ್ಯಾಾಸದೆೊ 

ಳೆಣೆ ಪ್ದದೆೊಳ್ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ೆರ ಸಮನ್ಾಗೆ ಗುಣಾ 

ಗರಣಿಯ ಮತ್ದಿಂದೆ ತ್ಾಳವ 

ಗಣನ್ೆಗೆೊಡಂಬಟ್ುಟದದುವೆ ರಘಟಾ ಬಂರ್ಂ|| 

 

ಜಯಕೇತಿಾ ಹೆೇಳುವ ರಗಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ- 

ಸೊಚ್ಛಂದ ಸಂಜ್ಞಾ ರಘಟಾ ಮಾತ್ಾರಕ್ಷರ ಸಮೊೇದಿತ್ 

ಪಾದದೊಂದೊ ಸಮಾಕೇಣಾಾ ಸುಶಾರವಯ ಸೆೈವ ಪ್ದದತಿಃ 

 

ಕೆೇಶರಾಜನ 'ಶಬದಮಣಿದಪ್ಾಣ'ದ ಅಪ್ಭರಂಶ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ರಘಟಾ' ಎಂಬುದರ ತ್ದಭವ ರಗಳೆ ಎಂದಿದಾದನ್ೆ. 

ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರಗಳೆಯನುು 'ತ್ೆೊೇಮ ರಗಳ 'ೆ ಎನುಲ್ಾಗಿದೆ. 

ರಗಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಪ್ರತಿಪಾದದಲೊಿ ಮಾತ್ೆರಗಳು ಸಮನ್ಾಗಿರಬೆೇಕು. 

ಪಾದಗಳು ಇಂತಿಷೆಟೇ ಇರಬೆೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲಿ. 

ಗಣಗಳ ಯೇಜನ್ೆಯಲ್ಲಿ ಲಯಕೆು ಹೆೊಂದುವ ವೆೈವಿರ್ಯ ಇರಬೆೇಕು. 



ಎರಡೆರಡು ಪಾದಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಸವಿರಬೆೇಕು. 

ಸುಶಾರವಯವಾಗಿ, ತ್ಾಳಬದಧವಾಗಿರಬೆೇಕು. 

ಕನುಡದ 'ಲಲ್ಲತ್ ರಗಳ 'ೆ ಆಂಗಿಭಾಷೆಯ 'ಬಾಿನ್ು ವಸಾಸ್' ಎಂಬ ಛಂದಪ್ರಕಾರದ ಕೆಲವು ಸೌಲಬಯಗಳನುು ಅಳವದಿಸ್ಸಕೆೊಂಡು 
'ಸರಳ ರಗಳ 'ೆ, 'ಮಹಾಛಂದಸುಿ'ಗಳೆಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆರ್ುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಿವಿಕಾಸಗೆೊಂಡಿದೆ. ಸರಳ ರಗಳೆಯನುು 
ಮಾಸ್ಸತಯವರು 'ಬಡಿವೃತ್ತ' ಎಂದು ಕರೆದರು. ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪ್ು ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ೆಿೇ 'ಶರೇ ರಾಮಾಯಣ ದಶಾನಂ 
ಮಹಾಕಾವಯ'ವನುು ಬರೆದಿದಾದರೆ. 

[5/3, 11:20 AM] mangala boja: ಕಂದ ಪ್ದಯ 

ಮಾತ್ಾರಗಣಗಳು ಎಂದರೆ ಮೊರು, ನ್ಾಲುು, ಐದು ಮಾತ್ೆರಗಳು ಗುಂಪ್ುಗಳ ಲ್ೆಕುವಿಟ್ುಟಕೆೊಂಡು ವಿಭಾಗಿಸುವ ಗಣಗಳು 
ಮಾತ್ಾರಗಣಗಳೆನಿಸುವುದೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಸ್ಸದೆ. 

ಪ್ದಯದಲ್ಲನಿ ಸಾಲುಗಳನುು ಗುರುಲಘುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಸದ ಮೇಲ್ೆ ಗುರುವಿಗೆ ಎರಡು ಮಾತ್ೆರ, ಮತ್ುತ ಲಘುವಿಗೆ ಒಂದು 
ಮಾತ್ೆರಯ ಲ್ೆಕುಹಾಕ ಮೊರು, ನ್ಾಲುು, ಐದು ಮಾತ್ೆರಗಳ ಗುಂಪ್ುಗಳನುು ಒಂದೆೊಂದು ಗಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಗಣಗಳೆಲ ಿ
ಮಾತ್ಾರಗಣಗಳೆನಿಸುವುವು.  ಪ್ದಯಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಗುರುಲಘುಗಳ ಗುರುತ್ುಮಾಡುವುದಕೆು ಪ್ರಸಾತರ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಮಾತ್ಾರಗಣಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಪ್ದಯಜಾತಿಗಳೆಂದರೆ-ಕಂದ, ಷಟ್ಪದಿಗಳು, ರಗಳ  ೆಮೊದಲ್ಾದವುಗಳು.  ಈಗ ಒಂದೆೊಂದಾಗಿ 
ಮಾತ್ಾರಗಣದ ಪ್ದಯಗಳ ಲಕ್ಷಣವನುು ತಿಳಿಯಿರ. 

 

(೧) ಕಂದ ಪ್ದಯದ ಲಕ್ಷಣ 

ಕಂದ || 

 

 

ಮೇಲ್ಲನ ಈ ಕಂದ ಪ್ದಯಕೆು ಪ್ರಸಾತರ ಹಾಕ ಗಣಗಳನುು (ಮಾತ್ಾರಗಣಗಳನುು) ವಿಂಗಡಿಸ್ಸದೆ.  ಈ ಪ್ದಯದಲ್ಲ ಿಮೊರು ಮಾತ್ೆರಯ 
ಅಥವಾ ಐದು ಮಾತ್ೆರಯಗಣಗಳನುು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಬರುವಂತಿಲಿ.  ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಾಲುು ನ್ಾಲುು ಮಾತ್ೆರಯ ಗಣಗಳನ್ೆುೇ 
ವಿಂಗಡಿಸಬೆೇಕು. 

 

(೧೦೭) ಲಕ್ಷಣ:- ನ್ಾಲುು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಪ್ದಯ; ಒಂದನ್ೆಯ ಮೊರನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದುದ ನ್ಾಲುು 
ಮಾತ್ೆರಯ ಮೊರು ಗಣಗಳಿಂದ ಕೊಡಿವೆ.  ಎರಡನ್ೆಯ, ನ್ಾಲುನ್ೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಸಮನ್ಾಗಿದುದ ನ್ಾಲುು ಮಾತ್ೆರಯ ಐದು 
ಗಣಗಳಿಂದ ಕೊಡಿವೆ. 



ಪ್ೂವಾಾರ್ಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ು ಗಣಗಳೂ, ಉತ್ತರಾರ್ಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ು ಗಣಗಳೂ ಇವೆ. ಪ್ೂವಾಾರ್ಾ ಉತ್ತರಾರ್ಾಗಳ ವಿಷಮ 
ಸಾಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ೧, ೩, ೫, ೭ನ್ೆಯ ಗಣಗಳ ಸಾಾನದಲ್ಲ ಿ“U _ U” ಈ ರೇತಿಯ ಮರ್ಯ ಗುರುವುಳಳ ಗಣವು ಬರಕೊಡದು. 
ಪ್ೂವಾಾರ್ಾ ಉತ್ತರಾರ್ಾಗಳ ೬ನ್ೆಯ ಗಣವು ಮಾತ್ರ ನ್ಾಲುು ಮಾತ್ೆರಗಳ UUUU ಹಿೇಗಿರುವ ಗಣವಾಗಲ್ಲ, ಮರ್ಯ ಗುರುವುಳಳ U 

_ U ಹಿೇಗಿರುವ ಗಣವಾಗಲ್ಲ ಬರಬೆೇಕು. ಪ್ೂವಾಾರ್ಾ ಉತ್ತರಾರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಗುರು ಬರುವ “_ _” ಇಂಥ ಗಣವಾಗಲ್ಲ, ” U _ 

U “ ಇಂಥ ಗಣವಾಗಲ್ಲ ಬರಬೆೇಕು. 

ಮೇಲ್ಲನ ಕಂದ ಪ್ದಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ೆ ಹೆೇಳಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲಿ ಬಂದಿರುವುದನುು ಗಮನಿಸ್ಸರ. 

[5/3, 11:22 AM] mangala boja: ಸಾಂಗತ್ಯ " ಇದು ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಸ್ಸದಧವಾದ ಒಂದು ಅಂಶಚ್ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಾಲುು ಸಾಲು(ಪಾದ)ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಸಾಲು ಹಾಗೊ ಮೊರನ್ೆೇ ಸಾಲು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆೇ ಎರಡನ್ೆೇ 
ಸಾಲು ಹಾಗೊ ನ್ಾಲುನ್ೆೇ ಸಾಲು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಹಳೆಗನುಡದ ಕವಿಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಪಾರಸ ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೊ ಇತಿತೇಚಿನ ಕವಿಗಳು ಆದಿಪಾರಸವನುು ಬಳಸದೆೇ 
ಅಂತ್ಯಪಾರಸಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದೊ ಇದೆ. 

ಮೊದಲ ಸಾಲು ನ್ಾಲುು ವಿಷುು ಗಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡನ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷುು ಹಾಗೊ ಒಂದು ಬರಹಮಗಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ 
ವಿನ್ಾಯಸ ಹಿೇಗಿದೆ. 

೧ನ್ೆೇ ಸಾಲು- ವಿಷುು |ವಿಷುು |ವಿಷುು |ವಿಷುು 

೨ನ್ೆೇ ಸಾಲು-ವಿಷುು |ವಿಷುು |ಬರಹಮ 

೩ನ್ೆೇ ಸಾಲು- ವಿಷುು |ವಿಷುು |ವಿಷುು |ವಿಷುು 

೪ನ್ೆೇ ಸಾಲು-ವಿಷುು |ವಿಷುು |ಬರಹಮ 

ಹಳೆಗನುಡ ಪ್ದಯಕೆು ಉದಾಹರಣೆ- 

ಅಡಿಗಡಿ|ಗಗರಜ|ರೆಲಿರ|ಬೆಸಗೆೊಂಡು| 

ಮೃಡರಪ್ು|ವಾಪ್ುರ|ದಿಂದ| 

ಕಡುವೆೇಗ|ದಿಂದವೆ|ತ್ೆರಳಿದ|ನ್ಾರದ| 

ನ್ೆೊಡನ್ೆ ವಿ|ಮಾನವ|ನ್ೆೇರ| 

(ಕಾಮನಕಥೆ-೫-೩) 

ಹೆೊಸಗನುಡ ಪ್ದಯಕೆು ಉದಾಹರಣೆ-ಎಸ್.ವಿ.ಪ್ರಮೇಶೊರಭಟ್ಟರ "ಇಂದರಚಾಪ್"ಕೃತಿಯ ಪ್ದಯ 

ಬಂಗಾರ|ದಂತ್ಹ| ನ್ಾ ಕೆೊಟ್ಟ |ದಿನವನು | 



ನಿೇ ಮಣುು |ಮಾಡಿದೆ|ಯೆಂದು| 

ಕೆಂಪ್ನ್ೆ| ಮುಖ್ಮಾಡಿ| ನನುನ್ೆ |ನ್ೆೊೇಳಪನು| 

ದಿನಪ್ನು| ತ್ಾ ರ್ಪೇಗು|ವಂದು| 

[5/3, 11:24 AM] mangala boja: ಗಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಗಣ ಎಂದರೆ ಗುಂಪ್ು.ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಸದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪ್ು. ಈ ಗಣಗಳನುು ಕಟ್ುಟವ ಘಟ್ಕಗಳು 
ಎಂದರೆ ಹರಸೊ ದಿೇರ್ಘಾಕ್ಷರಗಳು .ಇದರಲ್ಲಿ 'ವಣಾಗಣ' ಅಥವಾ'ಅಕ್ಷರಗಣ','ಮಾತ್ಾರಗಣ' ಮತ್ುತ 'ಅಂಶಗಣ'ಗಳೆಂಬ ಮೊರು 
ವಿರ್ದ ಗಣಗಳಿವೆ.ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಆರ್ರಸ್ಸ ಮಾಡಿದ ಗುಂಪ್ು ವಣಾಗಣ /ಅಕ್ಷರಗಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಸಂಸೃತ್ 
ಛಂದಸ್ಸಿನಿಂದ ಕನುಡವು ಪ್ಡೆದುಕೆೊಂಡಿದೆ.ಮೊರು ಮೊರು ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಎಣಿಸ್ಸ ಗಣವಿಭಾಗಿಸಲ್ಾಗುವುದು. 

 

ಮಾತ್ಾರಗಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಮಾತ್ೆರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದೆೇ ಮಾತ್ಾರಗಣ. ಮೊರು, ನ್ಾಲುು ಅಥವಾ ಐದು ಮಾತ್ೆರಗಳಿಗೆ ಒಂದೆೊಂದು 
ಗಣ ಮಾಡಲ್ಾಗುವುದು. ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ಮಾತ್ೆರಗಳನುು ಗಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೆೇಕು. 

 

ಮಾತ್ೆರ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನುು ಉಚ್ಚರಸಲು ಬೆೇಕಾದ ಕಾಲವನುು ಮಾತ್ೆರ ಎಂಬ ಮಾನದಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಾಗುವುದು. 

 

ಲಘು ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಒಂದು ಮಾತ್ಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಸಲಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಲಘು ( U) ಎನುುವರು. 

 

ಗುರು ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಎರಡು ಮಾತ್ಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಸಲಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಗುರು ( - ) ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. 

 

ಪ್ರಸಾತರ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಲಘು ಗುರುಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವ ಕರಯೆಯನುು ಪ್ರಸಾತರ ಹಾಕುವುದು ಎನುುವರು. 

 

ಅಕ್ಷರವು ಗುರು ಎನಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 



ಲಕ್ಷಣ ಉದಾಹರಣೆ 

ದಿೇರ್ಘಾಕ್ಷರ _ U 

ಶಾಲ್ೆ 

ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ _ U U U 

ಒ ತಿತ ನ ಣೆ 

ಅನುಸಾೊರದಿಂದ ಕೊಡಿರುವ ಅಕ್ಷರ _   U  U 

ಬಂ ದ ನು 

ವಿಸಗಾದಿಂದ ಕೊಡಿರುವ ಅಕ್ಷರ _  U 

ದುಃಖ್ 

ವಯಂಜನ್ಾಕ್ಷರದಿಂದ ಕೊಡಿದ ಅಕ್ಷರ U U   _ 

ಮನದೆೊಳ್ 

ಐ ಸೊರವಿರುವ ಅಕ್ಷರ _   U   U 

ಕೆೈ ಮು ಗಿ 

ಔ ಸೊರವಿರುವ ಅಕ್ಷರ _    U 

ಮೌ ನ 

ಷಟ್ಪದಿಯ ಮೊರು ಮತ್ುತ ಆರನ್ೆಯ ಪಾದದ ಕೆೊನ್ೆಯ ಅಕ್ಷರ   

ಅಕ್ಷರವು ಲಘು ಎನಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಗುರು ಎನಿಸ್ಸಕೆೊಳುಳವ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಹೆೊಂದಿರದ ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಲಘು ಎಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಬೆೇಕು. 

 

ಮಾತ್ಾರಗಣ ಆಧಾರತ್ ಛಂದಸುಿಗಳು ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಕಂದ ಪ್ದಯ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಕಂದ ಪ್ದಯ 

ಷಟ್ಪದಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 



ಷಟ್ಪದಿ 

ರಗಳ  ೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಅಕ್ಷರಗಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದೆೇ ಅಕ್ಷರಗಣ. 

 

ಮೊರು ಮೊರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದೆೊಂದರಂತ್ೆ ಗಣ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲ್ಾಗುವುದು. ಪ್ದಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳೂ 
ಗಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಪಡಬೆೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲಿ. ಗಣ ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಂತ್ರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಶೆೇಷವಾಗಿ 
ಉಳಿಯಬಹುದು. 

 

ಅಕ್ಷರಗಣಗಳಿಿ ಒಟ್ುಟ ಎಂಟ್ು ವಿರ್ಗಳಿವೆ. 

 

ಯಗಣ 

ಮಗಣ 

ತ್ಗಣ 

ರಗಣ 

ಜಗಣ 

ಭಗಣ 

ನಗಣ 

ಸಗಣ 

ಯಮಾತ್ಾರಾಜಭಾನ ಸಲಗಂ ಸೊತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಅಕ್ಷರಗಣಗಳನುು ಯಮಾತ್ಾರಾಜಭಾನಸಲಗಂ ಎಂಬ ಸೊತ್ರದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿಣಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 

ಗಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪ್ರಸಾತರ 

ಯಗಣ ಯಮಾತ್ಾ U   _   _ 

ಮಗಣ ಮಾತ್ಾರಾ _   _   _ 



ತ್ಗಣ ತ್ಾರಾಜ _   _   U 

ರಗಣ ರಾಜಭಾ _   U   _ 

ಜಗಣ ಜಭಾನ U   _   U 

ಭಗಣ ಭಾನಸ _   U   U 

ನಗಣ ನಸಲ U   U   U 

ಸಗಣ ಸಲಗಂ U   U   _ 

ಗಣಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ದಯ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಅಕ್ಷರಗಣದಲ್ಲ ಿಬರುವ ಎಂಟ್ು ಗಣಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಯವು ಸಹಕಾರಯಾಗಿದೆ. 

 

ಗುರು ಲಘು ಮೊರರೆ ಮ - ನ - ಗಣ 

ಗುರು ಲಘು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬರಲು ಭ - ಯ - ಗಣಮಂಬರ್ 

ಗುರು ಲಘು ನಡುವಿರೆ ಜ - ರ - ಗಣ 

ಗುರು ಲಘು ಕೆೊನ್ೆಯಲ್ಲ ಿಬರಲು ಸ - ತ್ - ಗಣಮಕುುಂ 

 

ವೃತ್ತಗಳುಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಅಕ್ಷರಗಣದ ಛಂದಸಿನುು ವೃತ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ದಯವೂ ನ್ಾಲುು ಸಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದಿಪಾರಸ 
ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಸದಧವಾಗಿ ಆರು ವೃತ್ತಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವನುು ಖ್ಾಯತ್ಕಣಾಾಟ್ಕ ವೃತ್ತಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ಾತರೆ. 

 

ಅವುಗಳು, 

ಉತ್ಪಲ ಮಾಲ್ಾ ವೃತ್ತ 

ಚ್ಂಪ್ಕ ಮಾಲ್ಾ ವೃತ್ತ 

ಶಾದೊಾಲವಿಕರೇಡಿತ್ ವೃತ್ತ 

ಮತ್ೆತೇಭವಿಕರೇಡಿತ್ ವೃತ್ತ 



ಸರಗಧರಾ ವೃತ್ತ 

ಮಹಾಸರಗಧರಾ ವೃತ್ತ 

ಅಂಶಗಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಸ 

ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದೆೇ ಅಂಶಗಣ.ಇದನುು ನ್ಾಗವಮಾನು "ಕಣಾಾಟ್ಕ ವಿಷಯಜಾತಿ" ಎಂದೊ 
ಹಾಗೆೇ ಜಯಕೇತಿಾಯು "ಕಣಾಾಟ್ಕವಿಷಯಭಾಷಾಜಾತಿ" ಎಂದೊ ಕರೆದಿದಾದರೆ. 

ಇದು ಅಪ್ಪಟ್ ದೆೇಸ್ಸೇ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. 

ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ಾರ ಕಾಲವೂ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾತ್ಾರಕಾಲವೂ ಆಗಬಹುದು. ಗಣದ 
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾತ್ೆರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಶವನುು ಪ್ರಗಣಿಸಬೆೇಕು. 

ಉದಾ:- "ಕವಿತ್ೆ" ಈ ಶಬದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 'ಕವಿ' ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಂಶವಾದರೆ 'ತ್ೆ' ಎಂಬುದು ಇನ್ೆೊುಂದು 
ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ, 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊರು ವಿರ್. ಅವನುು ಬರಹಮಗಣ,ವಿಷುುಗಣ,ರುದರಗಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. 

(ವಿ.ಸೊ- ಗು-ಗುರು, ಲ-ಲಘು,ಅಲಪವಿರಾಮ(,)ದಿಂದ ಅಂಶಗಳನುು ಬೆೇಪ್ಾಡಿಸ್ಸದೆ.) ಬರಹಮಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
ಅವು ಈ ನ್ಾಲುು ರೇತಿಯಲ್ಲಯಿೊ ಇರಬಹುದು 

೧. ಗು,ಗು 

೨. ಗು,ಲ 

೩,ಲಲ,ಗು 

೪.ಲಲ,ಲ 

ಹಾಗೆಯೆೇ ವಿಷುುಗಣದಲ್ಲ ಿಮೊರು ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ವಿರ್ಗಳು ಹಿೇಗಿವೆ- 

೧.ಗು,ಲ,ಲ 

೨.ಗು,ಗು,ಲ 

೩.ಗು,ಗು,ಗು 

೪.ಗು,ಲ,ಗು 

೫.ಲಲ,ಗು,ಗು 

೬.ಲಲ,ಗು,ಲ 



೭.ಲಲ,ಲ,ಗು 

೮.ಲಲ,ಲ,ಲ 

ಹಾಗೆಯೆೇ ರುದರಗಣದಲ್ಲಿ ನ್ಾಲುು ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ವಿರ್ಗಳನೊು ಹಿೇಗೆ ತ್ೆೊೇರಸಬಹುದು 

೧.ಗು,ಲ,ಲ,ಲ 

೨.ಗು,ಗು,ಲ,ಲ 

೩.ಗು,ಗು,ಗು,ಲ 

೪.ಗು,ಗು,ಗು,ಗು 

೬,ಗು,ಲ,ಗು,ಲ 

೭,ಗು,ಲ,ಲ,ಗು 

೮. ಗು,ಗು,ಲ,ಗು 

೯.ಗು,ಲ,ಗು,ಗು,ಇತ್ಾಯದಿ, ಹಾಗೆಯೆೇ ಮೊದಲ ಗುರುವಿನ ಬದಲು ಎರಡು ಲಘುಗಳನುು ಇಟ್ುಟಕೆೊಂಡು ಕೊಡ ಗಣಗಳನುು 
ರಚಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಗತ್ಯ, ತಿರಪ್ದಿ, ಅಕುರ, ಸ್ಸೇಸಪ್ದಯ ಅಕುರಕೆ, ಏಳ ,ೆ ಗಿೇತಿಕೆ, ಅಂಶಷಟ್ಪದಿ, ಚೌಪ್ದಿ, ಛಂದೆೊೇವತ್ಂಸ, 
ಮದನವತಿ ಪಿರಯಕುರ,ಇತ್ಾಯದಿಗಳು ಅಂಶಚ್ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳು. 

[5/3, 11:25 AM] mangala boja: ಯತಿ: 

 

          ಛಂದಸ್ಸಿನ ವೆೈಶಷಟಯತ್ೆಗಳನುು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ’ಯತಿ’ಯನುು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸಬೆೇಕಾದ ಅವಶಯಕತ್ೆಯಿದೆ. 
’ಯತಿ’ ಎಂದರೆ ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಾಾನ. 

 

          ಯತಿ - - - > ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಾಾನ 

 

          ಪ್ದಯವನುು ಓದುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲ ಿನಿಲುಗಡೆಯ ಸಾಳ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಾಾನವನ್ೆುೇ ಛಂದಸ್ಸಿನ 
ಪ್ರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ’ಯತಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ಾತರೆ. ಇದು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶವೆನಿಸ್ಸದೆ. ಇದರ ಸೊರೊಪ್ವನುು ಕನುಡ ಮತ್ುತ 
ಸಂಸೃತ್ ಛಂದೆೊೇಗರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಸಲ್ಾಗಿದೆ. 

 

         ಒಂದು ಪ್ದಯವನುು ಓದುವಾಗ ಒಂದು ನಿಯತ್ವಾದ ಸಾಾನದಲ್ಲಿ, ಓದುವಿಕೆಯ ಸುಭಗತ್ೆಗೆ ಭಂಗ ಬರದ ಹಾಗೆ, 
ಉಸುರೆಳೆದುಕೆೊಳಳಲು ಅಲಲಿ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತ್ಹ ವಿಶಾರಂತ್ ಸಾಾನವೆೇ ’ಯತಿ’. 



 

          ’ಯತಿ’ ಎಲ್ೆಲಿ್ಲಿ ಬರಬೆೇಕು ಎನುುವುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶೆು. ಜಯಕೇತಿಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ದಾಂತ್ಯದಲ್ಲ ಿಎಂದರೆ ಪ್ರತಿೇ ಪಾದದ 
ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ’ಯತಿ’ ಬರಬೆೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಸೃತ್ದ ವಿಷಯವಾಯಿತ್ು. ಕನುಡದಲ್ಲಿ ’ಯತಿ’ಯ ವಿಚಾರವನುು ಮೊದಲು 
ಪ್ರಸಾತಪಿಸ್ಸದವನು ಕವಿರಾಜಮಾಗಾಕಾರ. ನ್ಾಗವಮಾನು ’ಯತಿ’ಯನುು ಕನುಡಕೆು ಹೆೊರತ್ಾದುದು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದಾದನ್ೆ. ಆದರೊ 
ಕನುಡದಲ್ಲಿ ’ಯತಿ’ ಇಲಿವೆಂದಲಿ. ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಜವಾದ ರೇತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

 

ಉದಾ: 

 

                 *          *           * 

          ಖ್ಂಡ|ವಿದೆಕೆೊೇ| ಮಾಂಸ|ವಿದೆಕೆೊೇ| 

                 *      *    *    * 

          ಗುಂಡಿ|ಗೆಯ|ಬಸ್ಸ|ರಕತ|ವಿದೆಕೆೊೇ 

 

(* ಯತಿಯ ಸಾಾನ) 

 

          ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಪಾರಸಕೆು ಹೆಚ್ುಚ ಮಹತ್ೊ ಕೆೊಟ್ಟಟರುವುದರಂದ ಕೆಲವಂದು ಕಡೆ ಕವಿಗಳು ’ಯತಿ ವಿಲಂಘನ್ೆ’ ಮಾಡಿದಂತ್ೆ 
ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ’ಯತಿ’ಯ ಮಹತ್ೊವನುು ತಿಳಿದ ಮೇಲ್ೆಯೊ ’ಯತಿ’ಯನುು ಬಡುವ ವಿಚಾರವನುು ವಿದಾೊಂಸರು ಮಾಡಿದಾದರೆ. 
ಏಕೆಂದರೆ, ಅಥಾಕೆು ಭಂಗ ಬರುವುದೆಂಬ ಕಾರಣಕೆು ಕೆಲವು ಕಡೆ ’ಯತಿ’ಯನುು ಬಡಲ್ಾಗಿದೆ. 


	ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಪದಿಸಂಪಾದಿಸಿ

