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 ಮುನುುಡಿ 

 

ಶ್ರೀ ಸಿ ಪಿ ನಾಗರಾಜ ಅವರು ಹ ೊನಲಿಗಾಗಿ ಅನ ೀಕ ಬರಹಗಳನುು ಮಾಡಿಕ ೊಡುತ್ಾಾ ಬಂದಿದ್ಾಾರ . ಹ ೊನಲಿಗ ಂದ್ ೀ ಅವರು 
ಸರವ್ಜುನ ವಚನಗಳ ಸಾರವನುು ತಿಳಿಸುವ ಬರಹಗಳನುು ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟಿದ್ಾರು. ಒಟ್ುಿ 90 ಸರವ್ಜುನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳನುು 9 
ಕಂತುಗಳಲಿ ಿಓದ್ುಗರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ಾರು. ಆ ಎಲ್ಾಿ 9 ಕಂತುಗಳಲಿ ಿಮೊಡಿಬಂದ್ ವಚನಗಳನುು ಮತುಾ ಅವುಗಳ ಹುರುಳನುು 
ಒಟ್ುಿ ಮಾಡಿ ಓದ್ುಗರ ಮುಂದಿಡುವ ಪ್ರಯತುವ ೀ ಈ ಮಿನ ೊುೀದ್ುಗ . ಈ ಮಿನ ೊುೀದ್ುಗ  ಹ ೊರತರಲು ಒಪಿಿಗ  ಕ ೊಟ್ುಿ 
ಹ ೊನಲಿಗ  ಬ ಂಬಲ ನೀಡುತಿಾರುವ ಶ್ರೀ ಸಿ ಪಿ ನಾಗರಾಜ ಅವರಿಗ  ನನು.  

ಸರವ್ಜುನ ವಚನಗಳನುು ಅರಿಯುವಲಿಿ ಈ ಮಿನ ೊುೀದ್ುಗ  ನ ರವಾಗಬಲುಿದ್ು ಎಂಬುದ್ು ನಮಮ ಅನಸಿಕ . ಈ 
ಮಿನ ೊುೀದ್ುಗ ಯನುು ಓದಿ ಮತುಾ ಪ್ರಿಚಯದ್ವರ ೊಂದಿಗ  ಹಂಚಿಕ ೊಳಿಿ.  

- ಹ ೊನಲು ತಂಡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ತಿಳಿಸುವಿಕ : 
 

ಈ ಹೆೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಲಿ ಬರಹಗಳ ಹಕ್ುುಗಳು ಬರಹಗಲರರು ಮತ್ುತ ಹೆೊನಲು ತ್ಿಂಡಕ್ೆು ಸೆೇರಿವೆ. ಬರಹಗಳ ಆಯದ ಬಲಗವನುು ಇಲಿವೆೇ ಇಡೇ 
ಬರಹವನುು ಬೆೇರೆ ಕ್ಡೆ ಬಳಸಿಕ್ೆೊಳಳಲು ಬಯಸುವವರು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇಲಿವೆೇ ಲ್ಲಪಿಯಲ್ಲ ಿಯಲವುದೆೇ ಮಲರ್ಪಲಡುಗಳನುು ಮಲಡದೆೇ, ಬರಹಗಲರರ 

ಹೆಸರನುು ಮತ್ುತ ಹೆೊನಲು ಮಿಂಬಲಗಿಲ್ಲನಿಂದ (honalu.net) ಪಡೆದುಕ್ೆೊಳಳಲಲಗಿದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿಸುತ್ಲತ ಬಳಸಿಕ್ೆೊಳಳಬಹುದು. ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಚಿತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಗಳನುು ಆಯಲ ಬರಹದ ಕ್ೆಳಗಡೆ ಕ್ೆೊಡಲಲಗಿದುದ, ಅವುಗಳ ಹಕ್ುುಗಳು ಆ ಸೆಲೆಗಳದಲದಗಿರುತ್ತದೆ.  
 

ಮುುಂಪುಟ ಕಟಟಣ    :  ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ 

ಮುಕಪುಟದ ಚಿತರಸ ಲ    :  wikipedia.org 

ಹ ೊರಹ ೊಮ್ಮಿಕ    : 23/03/2016 

 

ಮ್ಮುಂಬಲ ಯ ವಿಳಾಸ   : http://honalu.net/ 

 

ಮ್ಮುಂಚ     : minche@honalu.net  
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ಸರವ್ಜ್ಾನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳು 

ಬಲಲವರ ಒಡನನಡ  ಬ ಲಲವನು ಸವಿದಂತ್  
ಅಲಲದ ಜ್ಞನನಿಯೊಡನನಡ -ಮೊಳಕಯ್ಗೆ 

ಕಲುಲ ಹ ೊಡ ದಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

ಗ ಳ ತನ/ನಂಟ್ು/ವಯವಹಾರವನುು ಒಳ ಿಯವರ ೊಡನ /ಕ ಟ್ಿವರ ೊಡನ  ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನ ೊೀವು ನಲಿವುಗಳ ಬಗ ಯನುು ಈ 

ವಚನದ್ಲಿಿ ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಬಲಿವರ=ತಿಳಿದ್ವರ/ಅರಿತವರ; ಒಡನ +ಆಡ =ಜತ್ ಯಲಿ ಿಗ ಳ ತನ/ನಂಟ್ು/ವಯವಹಾರಗಳನುು ಮಾಡಿದ್ರ ; 
ಅಲಿದ್ +ಅಜ್ಞಾನಯ+ಒಡನ +ಆಡ ; ಅಲಿದ್ =ಹಾಗ  ಮಾಡದ್ ; ಅಜ್ಞಾನ=ತಿಳಿಗ ೀಡಿ/ಅರಿವಿಲಿದ್ವನು) 

ಬರ  ಕಂಡು ಕರ ಯದನ ಇರು ಕುಳ್ಳಿರ ನಾದನ 

ಸರಸ ಸಜ್ಜನಿಕ ಯಿರದನ-ಗ ಳ ತನವ 

ಬ ರಸಲ ೀ ಬ ೀಡ ಸವವಜ್ಞ 

ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಯಿಲಿದ್ ಮತುಾ ಇತರರನುು ತನುಂತ್  ತಿಳಿದ್ು ಒಲವಿನಂದ್ ನಡ ದ್ುಕ ೊಳಿದ್ ವಯಕ್ತಾಯೊಡನ  ಗ ಳ ತನವನುು ಮಾಡಬಾರದ್ ಂಬ 

ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಬರ =ತನು ಬಳಿಗ /ಹತಿಾರಕ ೆ ವಯಕ್ತಾಯೊಬಬನು ಬಂದ್ಾಗ; ಕರ ಯದ್ನ=ಕರ ಯದ್ವನ; ಕುಳಿಿರು+ಎನ್ನದ್ನ; ಕುಳಿಿರು=ಕುಳಿತಿಕ ೊ; 

ಎನುದ್ನ=ಎನುದ್ವನ; ಸಜಜನಕ ಯು+ಇರದ್ನ; ಸಜಜನಕ =ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿ; ಇರದ್ನ=ಇರದ್ವನ; ಬ ರಸು=ಕೊಡು/ಸ ೀರು) 

 

ಒಳ್ಳಿದರ್ಒಡನಿದುವ್ಕಳಿ್ಒಳ್ಳಿದನಕುು 
ಒಳ್ಳಿದ್ಕಳಿನ ೊಡನನಡ -ಅವ್ಶುದಧ 

ಕಳಿನ ೀ್ಅಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ಒಳ ಿಯವರ ಇಲಿವ ೀ ಕ ಟ್ಿವರ ಒಡನಾಟ್ದಿಂದ್ ವಯಕ್ತಾತವ ರೊಪ್ುಗ ೊಳುಿವ ಬಗ ಯನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಒಳಿಿದ್ರ=ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಯುಳಿವರ; ಒಡನ +ಇರುಾ್=ಜತ್ ಯಲಿ ಿವಯವಹರಿಸುತ್ಾಾ; ಒಳಿಿದ್ನ್+ಅಕುೆ; ಒಳಿಿದ್ನ್=ಒಳ ಿಯ ವಯಕ್ತಾ; 
ಅಕುೆ=ಆಗುತ್ಾಾನ ; ಕಳಿನ+ಒಡನ +ಆಡ ) 

http://honalu.net/
mailto:minche@honalu.net
http://honalu.net/2015/08/04/%e0%b2%b8%e0%b2%b0%e2%80%8d%e0%b3%8d%e0%b2%b5%e0%b2%97%e0%b3%8d%e0%b2%a8%e0%b2%a8-%e0%b2%b5%e0%b2%9a%e0%b2%a8%e0%b2%97%e0%b2%b3-%e0%b2%b9%e0%b3%81%e0%b2%b0%e0%b3%81%e0%b2%b3%e0%b3%81/
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ಜನತಹೀನನ ಮನ ಯ ಜ ೊಯೀತ ತ್ನ ಹೀನವ ೀ 

ಜನತ ವಿಜನತಯ್ಗನಬ ೀಡ-ಶಿವನ ೊಲಿ 

ದನತನ ೀ ಜನತ ಸವವಜ್ಞ 

ಮೀಲು-ಕ್ತೀಳ ಂಬ ಜಾತಿ ಮಟ್ಿಲಿನಂದ್ ಕೊಡಿರುವ ಸಮಾಜದ್ಲಿ”ಿಜಾತಿ ಎನುುವುದ್ು ಒಂದ್ು ಸುಳುಿ/ಬರಮ”ಎಂಬ ಅರಿವನುು ರೊಪ್ಕವಂದ್ರ 

ಮೊಲಕ ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . ರೊಪ್ಕ ಎಂದ್ರ  ಓದ್ುಗನ ಮನದ್ಲಿ ಿಮೊಡಿಬರುವ ಒಂದ್ು ಶಬಾಚಿತರ. ಬ ಳಗುತಿಾರುವ ಜ ೊಯೀತಿಯು ಇಲಿಿ 

ರೊಪ್ಕವಾಗಿದ್ . 

(ಜಾತಿಹೀನ=ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ ಯಲಿ ಿಕ ಳಜಾತಿಯವನ ಂದ್ು ಜನಸಮುದ್ಾಯದ್ ಕಡ ಗಣಿಸುವಿಕ ಗ  ಗುರಿಯಾದ್ವನು; 
ವಿಜಾತಿಯು+ಎನಬ ೀಡ; ವಿಜಾತಿ=ಬ ೀರ  ಜಾತಿ; ಶ್ವನ+ಒಲಿದ್+ಆತನ ೀ; ಶ್ವನ=ಶ್ವನನುು; ಒಲಿದ್+ಆತನ ೀ =ಪ್ೂಜಿಸುವ/ನಂಬಿರುವ 

ವಯಕ್ತಾಯೀ; ಜಾತ=ಒಳ ಿಯ ವಯಕ್ತಾ) 

ಯನತರ ಹೊವನದರು ನನತರ  ಸನಲದ  
ಜನತ ವಿಜನತಯ್ಗನಬ ೀಡ 

ಶಿವನ ೊಲಿದನತನ ೀ ಜನತ ಸವವಜ್ಞ 

ಮೀಲು-ಕ್ತೀಳ ಂಬ ಜಾತಿ ಮಟ್ಿಲಿನಂದ್ ಕೊಡಿರುವ ಸಮಾಜದ್ಲಿ”ಿಜಾತಿ ಎನುುವುದ್ು ಒಂದ್ು ಸುಳುಿ/ಬರಮ”ಎಂಬ ಅರಿವನುು ರೊಪ್ಕವಂದ್ರ 

ಮೊಲಕ ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . ಒಂದ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಬಗ ಯ ಕಂಪಿನಂದ್ ಕೊಡಿರುವ ಹೊವು ಇಲಿಿ ರೊಪ್ಕವಾಗಿದ್ . 

(ಯಾತರ=ಯಾವುದ್ ೀ ಬಗ ಯ; ಹೊವು+ಆದ್ರು; ನಾತ=ಕಂಪ್ು/ವಾಸನ /ಪ್ರಿಮಳ; ನಾತರ =ಕಂಪಿನಂದ್ ಕೊಡಿದ್ಾರ ; ಸಾಲದ್ =ಸಾಕಲಿವ ೀ) 

ನಡ ವುದ ೊಂದ  ಭೊಮಿ ಕುಡಿವುದ ೊಂದ  ನಿೀರು 
ಸುಡುವಗ್ನಾಯೊಂದ  ಇರುತರಲು-ಕುಲಗ ೊೀತರ 

ನಡುವ  ಎತತಣದು ಸವವಜ್ಞ 

ಮೀಲು-ಕ್ತೀಳ ಂಬ ಜಾತಿ ಮಟ್ಿಲಿನಂದ್ ಕೊಡಿರುವ ಸಮಾಜದ್ಲಿ”ಿಜಾತಿ ಎನುುವುದ್ು ಒಂದ್ು ಸುಳುಿ/ಬರಮ”ಎಂಬ ಅರಿವನುು ಮೊಡಿಸಲು 
ಕಣ್ಣಮುಂದಿನ ನಸರ್ಗದ್ಲಿಿ ಕಾಣ್ುವ ಮತುಾ ನಡ ಯುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಂದ್ ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ನಡ ವುದ್ು+ಒಂದ್ ; ಕುಡಿವುದ್ು+ಒಂದ್ ; ಸುಡುವ+ಅಗಿುಯು+ಒಂದ್ ; ಇರುತ+ಇರಲು; ಕುಲಗ ೊೀತರ=ಹುಟ್ಟಿದ್ ಮಗುವಿನ ಕುಟ್ುಂಬದ್ 

ಹನ ುಲ್ ಯನುು ತಿಳಿಸುವ ಜಾತಿ-ಉಪ್ಜಾತಿ-ಮತದ್ರಮ್ಗಳು; ಎತಾಣ್ದ್ು=ಯಾವ ಕಡ ಯದ್ು) 
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ನಿತಯ ನ ೀಮಗಳ ೀಕ  ಮತ್ ತ ಪೂಜ ಗಳ ೀಕ  
ನ ತತ ಬ ೊೀಳ ೀಕ  ಜ್ಡ ಯ್ಗೀಕ -ಅರಿದು ನ ರ  

ಸತಯ ಉಳಿವಗ  ಸವವಜ್ಞ 

ಆಡುವ ಮಾತು ಮತುಾ ಕಯೊಗಂಡ ಕ ಲಸಗಳಲಿ ಿಇತರರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಒಳಿತನುು ಮಾಡುವ ಸತಯವಂತನಾದ್ ವಯಕ್ತಾಗ  ದ್ ೀವರ ಬಗ ಗಿನ 

ಬಕುತಿಯನುು ತ್ ೊೀರಿಸಿಕ ೊಳುಿವಂತಹ ಯಾವುದ್ ೀ ಬಗ ಯ ಉಡುಗ  ತ್ ೊಡುಗ  ಮತುಾ ಆಚರಣ ಗಳ ಅಗತಯವಿಲಿವ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ನ ೀಮಗಳು+ಏಕ ; ನ ೀಮ=ಪ್ೂಜ /ಉಪ್ವಾಸ ಮುಂತ್ಾದ್ ಆಚರಣ ಗಳು; ನ ತಿಾಬ ೊೀಳು= ತಲ್ ಕೊದ್ಲನುು ದ್ ೀವರಿಗ  ಹರಕ ಯಾಗಿ 

ನೀಡುವುದ್ು; ಜಡ =ದ್ ೀವರ ಬಕುತನಂತ್  ತ್ ೊೀರಿಸಿಕ ೊಳಿಲು ಉದ್ಾನ ಯ ತಲ್ ಗೊದ್ಲನುು ತಲ್ ಯ ಮೀಲ್  ಎತಿಾಕಟ್ುಿವುದ್ು; ಅರಿದ್ು=ತಿಳಿದ್ು; 
ನ ರ =ಚ ನಾುಗಿ/ಕೊಡಿ) 

ಸತಯರ ನಡ  ತೀರ್ವ ಮತ್ ತ ಜ್ಂಗಮ ತೀರ್ವ 

ಉತತಮರ ಸಂಗವದು ತೀರ್ವ-ಹರಿವ 

ನಿೀರ ತತಣ ತೀರ್ವ ಸವವಜ್ಞ 

ದ್ ೀಗುಲಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುತಿಾರುವ ತ್ ೊರ ಯ ನೀರು ಇಲಿವ ೀ ಪ್ೂಜಾರಿಯು ಕ ೊಡುವ ನೀರು ಪ್ವಿತರವ ಂದ್ು ನಂಬಿರುವ ಜನರಿಗ , ಯಾವುದ್ು 
ಪ್ವಿತರವ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಸತಯರ ನಡ =ಸತಯವಂತರು ತಮಮ ಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ಆಡಿದ್ ನುಡಿ ಮತುಾ ಮಾಡಿದ್ ಕ ಲಸಗಳು; ತಿೀರ್ಥ=ಪ್ವಿತರವಾದ್ುದ್ು; 
ತಿೀರ್ಥ=ದ್ ೀವಾಲಯಗಳಲಿ ಿದ್ ೀವರ ಪ್ೂಜ ಯ ನಂತರ ನೀಡುವ ನೀರು. ಇದ್ನುು ಬಕಾರು ಪ್ವಿತರವ ಂದ್ು ನಂಬಿರುತ್ಾಾರ ; ಸಂಗವು+ಅದ್ು; 
ಸಂಗ=ಜತ್ ಯಲಿ ಿವಯವಹರಿಸುವುದ್ು; ನೀರು+ಎತಾಣ್; ಎತಾಣ್=ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿಿ/ಬಗ ಯಲಿಿ) 

ಸತಯವ ಂಬುದು ತ್ನನು ಹತತಲದ ಗ್ನಡ ನ ೊೀಡ 

ಮತ್ ತಲಿಲ ನ ೊೀಡಿ ಅರಸದಲ  – ತ್ನನಿದವ 

ಹತತರಲ ೀ ನ ೊೀಡ ಸವವಜ್ಞ 

ತನು ಮನ ಯಲಿಿಯೀ / ತನು ನ ರ ಹ ೊರ ಯಲಿಿಯೀ ಹಗಲಿರುಳು ದ್ುಡಿಯುತ್ಾಾ, ಇತರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೀ ತಮಮ ಬದ್ುಕನ ುೀ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವ 

ಒಳ ಿಯ ವಯಕ್ತಾಗಳ ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ್ಲ್ ೀ ಸತಯದ್ ಸಂಗತಿಗಳನುು ಅರಿತುಕ ೊಳಿಬ ೀಕ ಂದ್ು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಸತಯವು+ಎಂಬುದ್ು; ಹತಾಲದ್ ಗಿಡ= ಇದ್ು ಒಂದ್ು ನುಡಿಗಟ್ುಿ. ನಮಮ ಸುತಾಮುತಾಣ್ ಎಡ ಯಲಿಯಿೀ ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಾದ್ ವಯಕ್ತಾಗಳು ಮತುಾ 
ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂಬ ತಿರುಳಿನಲಿಿ ಬಳಕ ಯಾಗುತಾದ್ ; ಮತ್ ಾ+ಎಲಿಿ=ಬ ೀರ  ಕಡ ಗಳಲಿ;ಿ ಅರಸದ್ಲ್ =ಹುಡುಕದ್ ಯ; ಅರಸು=ಹುಡುಕು/ತಡಕಾಡು; 
ತ್ಾನು+ಇರ್ಾ=ತ್ಾನು ಇರುವ) 

 

http://honalu.net/
mailto:minche@honalu.net


-----------------------------------------------------------------------    
4      ಹ ೊನಲು                ಮಿಂದಲಣ: http://honalu.net/            ಮಿಂಚೆ: minche@honalu.net  
   

ಮಿೀಪೊಡ  ಪೊೀಪೊಡ  ಪನಪವ ೀನದು ಕ ಸರ  
ಮಿೀಪೊಡ  ಮೆಯಯ ಮಲ ಹ ೊೀಹುದು-ಆ ಪನಪ 

ಲ ೀಪವನಗ್ನಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ದ್ ೀಗುಲಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತ್ ೊರ ಗಳಲಿ ಿಮುಳುಗ ೀಳುವುದ್ರಿಂದ್ ಮಯಿಯಗ  ಅಂಟ್ಟಕ ೊಂಡಿರುವ ಕ ೊಳ  ಹ ೊೀಗುತಾದ್ ಯೀ ಹ ೊರತು, ಮಾಡಿದ್ 

ಪಾಪ್ ಹ ೊೀಗುವುದಿಲ.ಿ ಮಾಡಿದ್ ಪಾಪ್ ಹ ೊೀಗಬ ೀಕಾದ್ರ  ಮತ್ ಾ ಅಂತಹ ಪಾಪ್ವನುು ಮಾಡದ್ , ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ್ ಬಾಳಿದ್ಾಗ 

ಮಾತರ ಪಾಪ್ ತ್ ೊಲಗುತಾದ್  ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಮಿೀಪೊಡ =ಜಳಕ/ಸಾುನ ಮಾಡುವುದ್ರಿಂದ್; ಮಿೀಯು=ಜಳಕ/ಸಾುನ; ಪೊೀಪೊಡ =ಹ ೊೀಗುವುದ್ಾದ್ರ ; ಪೊೀ=ಹ ೊೀಗು; 
ಪೊೀಪ್=ಹ ೊೀಗುವ; ಪಾಪ್=ಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ವಯಕ್ತಾಗಳಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಮಾಡಿದ್ ಮೀಸ/ಕ ೀಡು; ಕ ಸರು=ನೀರಿನಂದ್ ಮುದ್ ಾಯಾಗಿರುವ 

ಮಣ್ುಣ; ಮಲ=ಕ ೊಳ ; ಲ್ ೀಪ್ವು+ಆಗಿ+ಇಕುೆ; ಲ್ ೀಪ್=ಬಳಿದ್ುಕ ೊಂಡು; ಇಕುೆ=ಇರುವುದ್ು) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://honalu.net/
mailto:minche@honalu.net


-----------------------------------------------------------------------    
5      ಹ ೊನಲು                ಮಿಂದಲಣ: http://honalu.net/            ಮಿಂಚೆ: minche@honalu.net  
   

ಸರವ್ಜ್ಾನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳು – 2ನ ಯ ಕಂತು 

ಲಿಂಗಕ ು ತ್ ೊೀರಿಸುತ ನುಂಗುವನತನ  ಕ ೀಳು 
ಲಿಂಗ ಉಂಬುವುದ  ಪೊಡಮಡುತ-ಎಲ ೊ ಪನಪಿ 

ಜ್ಂಗಮಕ  ನಿೀಡು ಸವವಜ್ಞ 

ಜಡರೊಪಿ ಲಿಂಗದ್ ಮುಂದ್  ಹಲವು ಬಗ ಯ ಉಣಿಸುಗಳನುು ಕ ಲವು ಗಳಿಗ  ಇಟ್ುಿ, ಅನಂತರ ತ್ಾನ ೀ ಕಬಳಿಸುವುದ್ರ ಬದ್ಲು, ಹಸಿದ್ು 
ಬರುವ ಜಿೀವರೊಪಿ ಜಂಗಮನಗ  ಉಣಿಸನುು ನೀಡಬ ೀಕ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಉಂಬುವುದ್ =ಉಣ್ುಣತಾದ್ ಯೀ/ತಿನುುತಾದ್ ಯೀ; ಪೊಡಮಡು=ಅಡಡಬಿೀಳು/ನಮಸೆರಿಸು; ಜಂಗಮ=ಶ್ವನನುು ನಂಬಿರುವ ಮತುಾ ಕಾಯಕದ್ 

ಬ ಲ್ ಯನುು ಅರಿತಿರುವ ವಯಕ್ತಾ) 

ಕಲುಲ ಕನಷ್ಟವು ಬ ತತದಲಿಲ ಇಹನ ೀ ಶಿವನು 
ಎಲಿಲಯ ಮನತು ಹುಸಿ ಬ ೀಡ-ನಿಷ್ ಟ 

ಇದದಲಿಲಹನಬವ ಸವವಜ್ಞ 

ಶ್ವನ ಪ್ರತಿರೊಪ್ವು ಜಡವಸುಾಗಳಲಿಿ ಇರುವುದಿಲ.ಿ ಮಾನವರ ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಗಳು ಇರುವ ಕಡ ಯಲಿಿ ಶ್ವನು ನ ಲ್ ಸಿರುತ್ಾಾನ  ಎಂಬುದ್ನುು 
ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಕಾಷ್ಿ=ಮರದ್ ತುಂಡು/ಕಟ್ಟಿಗ ; ಬ ತಾ=ಬಿದಿರಿನ ಕ ೊೀಲು; ಇಹನ ೀ=ಇರುವನ ೀ; ಹುಸಿ=ಸುಳುಿ; ನಷ್ ಿ=ಸಮಾಜಕ ೆ ಒಳಿತನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡುವ 

ನಡ ನುಡಿಗಳಲಿ ಿನಂಬಿಕ ; ಇದ್ಾಲಿ+ಿಇಹನು+ಅಬವ; ಇದ್ಾಲಿ=ಿಇರುವಲಿ;ಿ ಇಹನು=ಇರುವನು; ಬವ=ಹುಟ್ುಿ; ಅಬವ=ಶ್ವ; ಅಬವ= 

ಹುಟ್ುಿಸಾವುಗಳ ಸುಳಿಗ  ಸಿಲುಕದ್ವನು) 

ರಸಿಕರನಡುವ ಮನತು ಶಶಿ ಉದಯವನದಂತ್  
ರಸಿಕರಲಲದವರ ಬಿರುನುಡಿಯು-ಕಿವಿಯೊಳು 

ಕೊದವಸಿಯ ಬಲಿದಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

ಕ ೀಳುಗರ ಮನದ್ಲಿ ಿಅರಿವು ಹಾಗೊ ಆನಂದ್ವನುು ಮೊಡುವಂತ್  ಇಲಿವ ೀ ಆತಂಕ ಹಾಗೊ ಕಳವಳವನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡಿ ನ ೊೀಯಿಸುವಂತ್  
ನುಡಿಯುವದ್ರಿಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ರಸಿಕರು+ಆಡುವ; ರಸಿಕ=ಒಳಿತು ಕ ಡುಕುಗಳನುು ಅರಿತವನು / ಯಾವುದ್ ೀ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ ಿಒಳ ಿಯದ್ನುು ಮತುಾ ಚ ಲುವನುು ಗುರುತಿಸಿ 

ತ್ಾನೊ ಸವಿದ್ು ಇತರರಿಗೊ ಹ ೀಳುವವನು; ಶಶ್=ಚಂದ್ರ; ಉದ್ಯವು+ಆದ್ಂತ್ =ಬ ಳುದಿಂಗಳನುು ಚ ಲುಿತ್ಾಾ ಮೊಡಿಬರುವಂತ್ ; 
ಬಿರು=ಒರಟ್ು/ಗಡುಸು; ಬಿರುನುಡಿ=ಕ ೀಳುಗರ ಮನವನುು ನ ೊೀಯಿಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು; ಕೊದ್ಥಸಿ=ಕೊರ್+ದ್ಸಿ; 

ಕೊರ್=ಹರಿತವಾದ್/ಮನಚಾದ್/ಚೊಪಾದ್; ದ್ಸಿ=ಶೂಲ/ಚೊಪಾದ್ ತುದಿಯುಳಿ ಹತ್ಾರ; ಬಲಿ=ಚುಚುಚ/ನಾಟ್ು; 
ಬಲಿದ್+ಅಂತ್ =ನಾಟ್ಟಕ ೊಂಡ ಹಾಗ ) 
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ಮನತು ಬಂದಲಿಲ ತ್ನ ಸ ೊೀತು ಬರುವುದು ಲ ೀಸು 
ಮನತಂಗ  ಮನತ ಮತನಿಸ -ವಿಧಿ ಬಂದು 

ಆತುಕ ೊಂಡಿಹುದು ಸವವಜ್ಞ 

ಇತರರ ೊಡನ  ಹ ೊಂದ್ಾಣಿಕ ಯುಂಟಾಗದ್  ಮಾತಿಗ  ಮಾತು ಬ ಳ ದ್ಾಗ, ಕ ೊೀಪ್ತ್ಾಪ್ಗಳಿಂದ್ ಕುದಿಯುತ್ಾಾ ಮತ್ ಾ ಮತ್ ಾ ಮಾತನುು 
ಮುಂದ್ುವರಿಸಿಕ ೊಂಡು ಹ ೊೀದ್ರ , ಅದ್ು ಹಾನಗ  ಎಡ ಮಾಡಿಕ ೊಡುತಾದ್  ಎಂಬ ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಮಾತು ಬಂದ್ಲಿಿ=ಇಬಬರು/ಅನ ೀಕರ ನಡುವ  ಒಂದ್ು ಸಂಗತಿಯ ಬಗ ಗ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ನಲುವುಗಳು ಹ ೊರಹ ೊಮಿಮ ವಾದ್ವಿವಾದ್ 

ಶುರುವಾದ್ಾಗ; ತ್ಾ=ಮಾತಿನಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಒಳಿತು/ಕ ಡುಕ್ತನ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ಅರಿತ ವಯಕ್ತಾಯು; ತ್ಾ=ತ್ಾನು; ಸ ೊೀತು 
ಬರುವುದ್ು=ವಾದ್ವನುು ಮುಂದ್ುವರಿಸದ್  ಹಂದ್ಕ ೆ ಸರಿಯುವುದ್ು; ಲ್ ೀಸು=ಒಳ ಿಯದ್ು; ಮತನಸ =ಒಂದ್ು ಮಾತಿಗ  ಎದ್ುರಾಗಿ ಮತ್ ೊಾಂದ್ು 
ಮಾತನುು ಆಡತ್ ೊಡಗಿದ್ರ ; ವಿಧಿ ಬಂದ್ು=ಯಾವುದ್ಾದ್ರ ೊಂದ್ು ಬಗ ಯ ಹಾನ/ನ ೊೀವು/ತ್ ೊಂದ್ರ ಯು ಉಂಟಾಗಿ; 

ಆತುಕ ೊಂಡು+ಇಹುದ್ು; ಆತುಕ ೊಂಡು=ಸುತಿಾಕ ೊಂಡು/ಆವರಿಸಿಕ ೊಂಡು; ಇಹುದ್ು=ಇರುವುದ್ು) 

ಮನತಂದ ನಗ ನುಡಿಯು ಮನತಂದ ಕ ೊಲ  ಹಗ ಯು 
ಮನತಂದ  ಸವವರಿಗ ಯುಪಚನರ – ಲ ೊೀಕಕ ು 

ಮನತ್  ಮನಣಿಕವು ಸವವಜ್ಞ 

ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳ ಬಗ ಗ ಹ ಚಿಚನ ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ ಯಿಂದ್ ಇರಬ ೀಕ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ನಗ ನುಡಿ=ನಾವಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಒಳ ಿಯ ಉದ್ ಾೀಶದಿಂದ್ ಕೊಡಿದ್ಾರ  ನಮಗ  ಮತುಾ ಕ ೀಳುಗರಿಗ  ಆನಂದ್ ಮತುಾ ಉಲ್ಾಿಸವನುು 
ನೀಡುತಾವ ; ಕ ೊಲ್  ಹಗ = ಆಡಿದ್ ಮಾತುಗಳ ಹಂದ್  ಕ ಟ್ಿ ಉದ್ ಾೀಶವಿದ್ಾರ , ಅವು ನಮಮ ಮತುಾ ಇತರರ ನಡುವ  ಮನಸಾಾಪ್, ಅಸೊಯ ಇಲಿವ ೀ 
ಹಗ ತನವನುು ಬ ಳ ಸಿ ಸಾವುನ ೊೀವುಗಳಿಗ  ಕಾರಣ್ವಾಗುತಾವ ; ಸವಥರಿಗ +ಉಪ್ಚಾರ; ಸರವ್ರಿಗ  =ಎಲಿರಿಗೊ ಅಂದ್ರ  
ಮಾತನಾುಡುವವರಿಗ /ಕ ೀಳುವವರಿಗ /ಸುತಾಮುತಾಲಿನವರಿಗ ; ಉಪ್ಚಾರ=ಒಳಿತು; ಲ್ ೊೀಕಕ ೆ=ಮಾನವರ ಬಾಳಿನ ಎಲ್ಾ ಿಬಗ ಯ 

ವಯವಹಾರಗಳಲಿ;ಿ ಮಾಣಿಕ=ರತು/ಬ ಲ್ ಬಾಳುವ ಹರಳು) 

ಮನತ ಬಲನಲಂತಗ  ಮನತ್ ೊಂದು ಮನಣಿಕವು 
ಮನತುಗಳನರಿಯದದಮಂಗ -ಮನಣಿಕವು 

ತೊತ್ನದ ಪರಿಯು ಸವವಜ್ಞ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ು ಒಂದ್ು ಬಗ ಯ ಕಲ್  ಹಾಗೊ ಯಾರ ೊಬಬರ ಮನಸಿಿಗೊ ನ ೊೀವುಂಟ್ುಮಾಡಬಾರದ್ ಂಬ ಎಚಚರಿಕ ಯಿಂದ್ ಕೊಡಿರುವ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಾನ  ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಮಾತ ಬಲ್ಾಿತ=ಯಾವ ಎಡ ಯಲಿಿ, ಯಾವ ಸಮಯದ್ಲಿ,ಿ ಯಾರ ೊಡನ , ಹ ೀಗ  ಮಾತನಾಡಬ ೀಕು ಇಲಿವ ೀ ಮಾತನಾಡಬಾರದ್ು ಎಂಬ 

ಅರಿವು ಮತುಾ ಎಚಚರವನುು ಹ ೊಂದಿರುವವನು; ಬಲಿ+ಆತಂಗ =ತಿಳಿದ್ವನಗ /ಅರಿತವನಗ ; ಬಲಿ=ತಿಳಿದ್/ಅರಿತ; ಮಾಣಿಕ= 

ರತು/ಬ ಲ್ ಬಾಳುವ ಹರಳು; ಮಾತುಗಳನು+ಅರಿಯದ್+ಅದ್ಮಂಗ ; ಅರಿಯದ್=ತಿಳಿಯದ್; ಅದ್ಮ=ಕ ಟ್ಿ/ನೀಚ ವಯಕ್ತಾ; 
ತೊತು+ಆದ್=ಗುಳಿಬಿದ್ಾ/ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಿ; ಪ್ರಿ=ರಿೀತಿ) 
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ಹುಸಿವನ ದ ೀಹನರ ಕಸ ಹತತದನರಂಬ 

ವಿಷ್ಯ ಉಳಿವನ ಗುರುತನ-ಇವು ಮೊರು 
ಮಸಿವಣಣ ಕಂಡ ಸವವಜ್ಞ 

ದ್ ೀವರ ಪ್ೂಜ , ಬ ೀಸಾಯ ಮತುಾ ಅರಿವನುು ಮೊಡಿಸುವ ಕಸುಬುಗಳನುು ಮಾಡುವವರು ಯಾವ ಬಗ ಯ ವಯಕ್ತಾತವವನುು ಹ ೊಂದಿರಬಾರದ್ು 
ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಹುಸಿ=ಸುಳುಿ; ಹುಸಿವನ=ಸುಳಿನುು ಹ ೀಳುವವನ; ದ್ ೀಹಾರ=ಪ್ೂಜ ; ಕಸ ಹತಿಾದ್+ಆರಂಬ=ಕಳ ಯೀ ಹ ಚಾಚಗಿರುವ ಬ ಳ ; 
ಆರಂಬ=ಬ ೀಸಾಯ/ಬ ಳ ಯನುು ಒಡುಡವಿಕ ; ವಿಷ್ಯ=ಕ ಟ್ಿ ನಡ ನುಡಿಗಳು/ಕಾಮನ ಗಳು; ಉಳಿವನ=ಇರುವವನ; ಗುರುತನ=ಮಕೆಳಲಿ ಿ

ಹಾಗೊ ಇತರರಲಿ ಿಅರಿವನುು ಮೊಡಿಸುವ ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ ಯ ಕಸುಬು; ಮಸಿ+ಬಣ್ಣ=ಕಪ್ುಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರ  ಪ್ರಯೊೀಜನವಿಲದಿ್ುಾ/ಹಾನಯನುು 
ಉಂಟ್ುಮಾಡುವಂತಹುದ್ು; ಕಂಡ=ಎಂಬುದ್ನುು ತಿಳಿ) 

ತನಾ ಮುಖ ಬ ನುಾಗಳು ತನಾ ಕಣಿಣಗ  ಮರ ಯು 
ತನಾ ಗುಣದ ೊೀಷ್ಗಳನರಿಯ್ಗ-ಇದನರಿದ 

ಇನ ೊಾಬಬ ಬ ೀಕು ಸವವಜ್ಞ 

ನಮಮ ಒಪ್ುಿ-ತಪ್ುಿಗಳು ನಮಗ  ತಿಳಿಯುವುದಿಲ;ಿ ಇತರರು ನಮಮ ನಡ ನುಡಿಯನುು ಒರ ಹಚಿಚ ನ ೊೀಡಿ ಹ ೀಳುವಂತ್ಾದ್ಾಗ ನಮಮ ವಯಕ್ತಾತವದ್ಲಿಿನ 

ಒಳಿತು-ಕ ಡುಕ್ತನ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗ  ಮನವರಿಕ ಯಾಗುತಾವ  ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಗುಣ್ದ್ ೊೀಷ್ಗಳನು+ಅರಿಯ; ದ್ ೊೀಶ=ಕುಂದ್ು/ಕ ೊರತ್ /ತಪ್ುಿ/ಕ ಟ್ಿತನ; ಅರಿಯ=ತಿಳಿಯಲು; ಇದ್ನು+ಅರಿದ್; ಅರಿ=ತಿಳಿ/ಕಾಣ್ು) 

 

 

ತನಾ ದ ೊೀಷ್ವ ನೊರ ಬ ನಾ ಹಂದಕ  ಇರಿಸಿ 

ಅನಯನ ೊಂದಕ ು ಹುಲಿಯಪಪ-ಮನನವನು 
ಕುನಿಾಯಲ ಲೀನು ಸವವಜ್ಞ 

ತನು ನಡ ನುಡಿಯಲಿಿನ ನೊರಾರು ತಪ್ುಿಗಳನುು ಮರ ಮಾಚಿಕ ೊಂಡು, ಮತ್ ೊಾಬಬರು ಮಾಡುವ ಒಂದ್ು ತಪ್ಿನ ುೀ ದ್ ೊಡಡದ್ಾಗಿ ಎತಿಾಹಡಿದ್ು 
ಅಬಬರಿಸುವಂತಹ ವಯಕ್ತಾಗಳ ನೀಚತನದ್ ವರ್ಾನ ಯನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಬ ನು ಹಂದ್ಕ  ಇರಿಸಿ=ಕಡ ಗಣಿಸಿ/ಮರ ಮಾಚಿ; ಅನಯನ+ಒಂದ್ಕ ೆ; ಅನಯ=ಬ ೀರ /ಇತರ; ಅನಯನ=ಮತ್ ೊಾಬಬನ; ಹುಲಿಯು+ಅಪ್ಿ=ಹುಲಿಯಂತ್  
ಅಬಬರಿಸುವ; ಅಪ್ಿ=ಆಗುವ; ಕುನುಯು+ಅಲ್ ಿೀನು=ನಾಯಿಯಲಿವ ೀ; ಕುನು=ನಾಯಿ/ನಾಯಿಮರಿ) 
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ಕ ೊೀಟಿ ವಿದ ಯಗಳಲಿಲ ಮೆೀಟಿ ವಿದ ಯಯ್ಗ ಮೆೀಲು 
ಮೆೀಟಿಯಿಂ ರನಟ  ನಡ ದುದಲಲದ -ದ ೀಶ 

ದನಟವ  ಕ ಡುಗು ಸವವಜ್ಞ 

ಜಿೀವಿಗಳ ಹಸಿವನುು ತಣಿಸುವುದ್ಕಾೆಗಿ ದ್ವಸದ್ಾನಯಗಳನುು ಬ ಳ ಯುವ ಬ ೀಸಾಯದ್ ವಿದ್ ಯಯೀ ಮಾನವನ ಎಲ್ಾ ಿಬಗ ಯ 

ಕಸುಬುಗಳಿಗಿಂತಲೊ ಮೀಲು/ದ್ ೊಡಡದ್ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಮೀಟ್ಟ ವಿದ್ ಯ=ಬ ೀಸಾಯವನುು ಮಾಡುವ ಕುಶಲತ್  ಮತುಾ ಕಸುಬು; ಮೀಟ್ಟ=ರಾಗಿ/ಬತ್ತ/ಜ ೊೀಳ ಮುಂತ್ಾದ್ ಬ ಳ ಗಳನುು ಒಕೆಣ  
ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ದ್ ನಟ್ಿನಡುವ  ನ ಡುವ ಮರದ್ ದ್ಪ್ಿನ ಯ ಕಂಬ; ರಾಟ  ನಡ ದ್ುದ್ು+ಅಲಿದ್ ; ರಾಟ =ನೊಲು ತ್ ಗ ಯುವ ಚರಕ/ಗಾಲಿ/ಚಕರ; 
ರಾಟ  ನಡ ಯುವುದ್ು=ಇದ್ು ಒಂದ್ು ನುಡಿಗಟ್ುಿ. ಕ ಲಸಗಳು ಚ ನಾುಗಿ ನಡ ಯುವುದ್ು ಎಂಬ ತಿರುಳಿನಲಿಿ ಬಳಕ ಯಾಗುತಾದ್ ; ಮೀಟ್ಟಯಿಂ ರಾಟ್ಟ 

ನಡ ದ್ುದ್ು=ಬ ೀಸಾಯದಿಂದ್ಲ್ ೀ ದ್ ೀಶದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ುಕು, ಸಂಸುೆುತಿ ಮತುಾ ನಾಗರಿೀಕತ್ ಗಳು ಉಳಿದ್ು ಬ ಳ ದ್ು ಬಾಳುತಿಾವ ; 
ಅಲಿದ್ =ಬ ೀಸಾಯ ನಡ ಯದಿದ್ಾರ ; ದ್ ೀಶದ್+ಆಟ್ವ ೀ=ದ್ ೀಶದ್ ಎಲ್ಾ ಿಬಗ ಯ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳು; ಕ ಡುಗು=ನಾಶವಾಗುತಾವ /ಹಾಳಾಗುತಾವ ) 
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ಸರವ್ಜ್ಾನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳು – 3ನ ಯ ಕಂತು 

ಸತುತ ಹ ೊೀದರ  ನಿನಗದ ತತಣದು ಮೊೀಕ್ಷವ ೈ 
ಸತುತ ಹ ೊೀಗದತಜೀವವಿರಲು – ಮೊೀಕ್ಷದ 

ಗ ೊತುತ ತಳ್ಳಯ್ಗಂದ ಸವವಜ್ಞ 

ಜಿೀವವಿರುವ ತನಕ ಒಲವು ನಲಿವಿನಂದ್ ಕೊಡಿ ಸಮಾಜಕ ೆ ಒಳಿತನುು ಮಾಡುವ ದ್ುಡಿಮಯಿಂದ್ ಬದ್ುಕನುು ನಡ ಸುವುದ್ ೀ ನಜವಾದ್ ಮುಕ್ತಾ 
ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ನನಗ +ಅದ್ು+ಎತಾಣ್ದ್ು; ಎತಾಣ್=ಯಾವ ಕಡ /ಎಡ ; ಎತಾಣ್ದ್ು=ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿಿ; ಮೀಕ್ಷವ ೈ=ಮುಕ್ತಾಯು ದ್ ೊರ ಯುತಾದ್ ; ಮೀಕ್ಷ= 

ಹುಟ್ುಿಬದ್ುಕುಸಾವುಗಳ ಸರಪ್ಣಿಯಿಂದ್ ಜಿೀವವು ಬಿಡುಗಡ ಯನುು/ಮುಕ್ತಾಯನುು ಹ ೊಂದ್ುತಾದ್  ಎಂಬ ನಂಬಿಕ ; 
ಸತುಾಹ ೊೀಗದ್ +ಅತಿಜಿೀವವು+ಇರಲು; ಸತುಾಹ ೊೀಗದ್ =ನೀನಾಗಿಯೀ ಸಾವನುು ತಂದ್ುಕ ೊಳಿದ್ ; ಅತಿ=ದ್ ೊಡಡದ್ಾದ್/ಹರಿದ್ಾದ್; 

ಜಿೀವವು+ಇರಲು=ಜಿೀವವು ಇರುವಾಗ; ಗ ೊತುಾ=ನ ಲ್ /ಜಾಗ; ಮೀಕ್ಷದ್ ಗ ೊತುಾ=ಮುಕ್ತಾಯ ನ ಲ್ ಯಿರುವುದ್ು ಸಾವಿನಲಿಲಿ; ಬದ್ುಕ್ತನ 

ಕ್ತರಯಾಶ್ೀಲತ್ ಯಲಿಿ; ತಿಳಿ+ಎಂದ್) 

ಓದಿ ಬೊದಿಯ ಪೂಸಿ ತ್ ೀದು ಕನವಿಯ ಹ ೊದ ದು 
ಹ ೊೀದನತ ಯೊೀಗ್ನಯ್ಗನಬ ೀಡ – ಇಂದಿರಯವ 

ಕನದನತ ಯೊೀಗ್ನ ಸವವಜ್ಞ 

ಉಟ್ಟಿರುವ ಉಡುಗ  ಇಲಿವ ೀ ತ್ ೊಟ್ಟಿರುವ ತ್ ೊಡುಗ ಗಳಿಂದ್ ಯಾವುದ್ ೀ ವಯಕ್ತಾಯ ವಯಕ್ತಾತವವನುು ನರ್ಣಯಿಸಬಾರದ್ ಂಬ ಎಚಚರಿಕ ಯನುು 
ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಓದಿ=ಅಕೆರವನುು ಕಲಿತು; ಬೊದಿಯ ಪ್ೂಸಿ =ಹಣ -ಎದ್ -ಮಯ್ ತುಂಬಾ ವಿಬೊತಿಯನುು ಲ್ ೀಪಿಸಿಕ ೊಂಡು; ಪ್ೂಸಿ=ಬಳಿದ್ುಕ ೊಂಡು; 
ಕಾವಿಯ ಹ ೊದ್ ದ್ು=ಕಾವಿ ಬಟ ಿಯನುು ತ್ ೊಟ್ುಿ; ತ್ ೀದ್ು=ಗಂದ್ದ್ ಕ ೊರಡನುು ತುಸು ನೀರಿನ ೊಡನ  ಉಜಿಜದ್ಾಗ ಬರುವ ವಸುಾವನುು ತಿಲಕವಾಗಿ 

ಹಚಿಚಕ ೊಂಡು; ಹ ೊೀದ್+ಆತ=ಹ ೊೀದ್ವನನುು/ಸಿಂಗಾರಗ ೊಂಡವನನುು; ಆತ=ಅವನು; ಯೊೀಗಿ+ಎನಬ ೀಡ; 

ಯೊೀಗಿ=ಆಸ ಗಳನುು/ಬಯಕ ಗಳನುು ತ್ ೊರ ದ್ವನು; ಇಂದಿರಯ=ನ ೊೀಟ್-ಶಬಾ-ಕಂಪ್ು-ರುಚಿ-ಮುಟ್ುಿವಿಕ ಯಿಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಅರಿವನುು 
ಪ್ಡ ಯಲು ನ ರವಾಗುವ ಅಂಗಗಳು; ಇಂದಿರಯವ ಕಾದ್ಾತ=ಕಣ್ುಣ-ಕ್ತವಿ-ಮೊಗು-ನಾಲಗ -ತ್ ೊಗಲಿನಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಒಳಮಿಡಿತಗಳನುು 
ಹತ್ ೊೀಟ್ಟಯಲಿಿಟ್ುಿಕ ೊಂಡು ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ್ ಬಾಳುವವನು; ಕಾದ್+ಆತ; ಕಾದ್=ಕಾಯುಾಕ ೊಂಡ/ಎಚಚರದಿಂದ್ ಕಾಪಾಡಿಕ ೊಂಡ) 
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ಬತತಯ್ಗಣ್ ಣಗಳ ರಡು ಹ ೊತತ ಬ ಳಗುವ ತ್ ರದಿ 

ಸತಯ ನಿೀತಗಳು ಬ ಳಗ್ನಹವು – ಜ ೊೀಡಗಲ  
ಕತತಲಿೀ ಜ್ಗವು ಸವವಜ್ಞ 

ಮಾನವ ಸಮುದ್ಾಯದ್ ಜಿೀವನವು ಚ ನಾುಗಿರಬ ೀಕಾದ್ರ  ಜನರ ನಡ ನುಡಿಗಳಲಿ ಿಸತಯ ಮತುಾ ನೀತಿ ಜತ್ ಗೊಡಿರಬ ೀಕಾದ್ ಅಗತಯವನುು 
ಬ ಳಗುತಿಾರುವ ದಿೀಪ್ವಂದ್ರ ರೊಪ್ಕದ್ ಮೊಲಕ ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಬತಿಾ+ಎಣ ಣಗಳು+ಎರಡು; ಬ ಳಗಿ+ಇಹವು; ಬ ಳಗು=ನಲಿವು-ಒಲವು-ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳಿಂದ್ ಕೊಡಿದ್ ಬದ್ುಕ್ತಗ  ಸಂಕ ೀತ; ಇಹವು=ಇರುವುವು; 
ಜ ೊೀಡಿ+ಅಗಲ್ ; ಜ ೊೀಡಿ=ಜ ೊತ್ /ಎರಡರ ಕೊಡುವಿಕ ; ಅಗಲ್ =ದ್ೊರವಾದ್ರ /ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಯಾದ್ರ ; ಕತಾಲು ಈ ಜಗವು=ಜಗದ್ ಜಿೀವನವು 
ಕ ೊಲ್  ಸುಲಿಗ  ಹಂಸ ಯಿಂದ್ ನರಳುತಾದ್ ; ಕತಾಲ್ =ಬಡತನ-ಅಪ್ಮಾನ-ನ ೊೀವಿನಂದ್ ಕೊಡಿದ್ ಬದ್ುಕ್ತಗ  ಸಂಕ ೀತ) 

ಹ ೊಲಬನರಿಯದ ಗುರುವು ತಳ್ಳಯಲರಿಯದ ಶಿಷ್ಯ 
ನ ಲ ಯನನರಯಯದುಪದ ೀಶ – ಅಂಧಕನು 

ಕಳನ ಹ ೊಕುಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

ಒಳ ಿಯ ವಯಕ್ತಾತವವನುು ಹ ೊಂದಿರದ್ ಗುರುಶ್ಶಯರಿಗ  ಉಂಟಾಗುವ ಪಾಡನುು”ಕುರುಡನ ೊಬಬ ರಣ್ರಂಗವನುು ಹ ೊಕಾೆಗ 

ತ್ ೊಳಲ್ಾಡುವ”ರೊಪ್ಕದ್ ಮೊಲಕ ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಹ ೊಲಬನು+ಅರಿಯದ್; ಹ ೊಲಬು=ದ್ಾರಿ/ಹಾದಿ; ಅರಿಯದ್=ಗ ೊತಿಾಲಿದ್; ಹ ೊಲಬನರಿಯದ್=ಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ಯಾವುದ್ು ಒಳಿತು/ಕ ಡಕು ಮತುಾ 
ಯಾವುದ್ು ಸರಿ/ತಪ್ುಿ ಎಂಬುದ್ು ಗ ೊತಿಾಲಿದ್; ತಿಳಿಯಲು+ಅರಿಯದ್; ನ ಲ್ ಯನು+ಆರಯಯದ್+ಉಪ್ದ್ ೀಶ; ನ ಲ್ ಯನು=ಒಳ ಿಯ 

ಸಂಗತಿಗಳನುು/ವಿಚಾರಗಳನುು; ಆರಯ್=ಹುಡುಕು/ಯೊೀಚಿಸು/ಒರ ಹಚಿಚನ ೊೀಡು; ಆರಯಯದ್=ಹುಡುಕ್ತ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತಿುಸದಿರುವ; 

ಉಪ್ದ್ ೀಶ=ವಿದ್ ಯ/ತಿಳುವಳಿಕ ; ಅಂಧಕ=ಕುರುಡ; ಕಳನ=ರಣ್ರಂಗವನುು; ಕಳ= ರಣ್ರಂಗ/ಕದ್ನ ನಡ ಯುವ ಜಾಗ; ಹ ೊಕೆ+ಅಂತ್ ; 
ಹ ೊಕೆ=ಒಳನುಗಿಗದ್; ಅಂತ್ =ಹಾಗ ) 

ಸತಯರು ಹುಸಿದಡ  ಒತತ ಬಂದಡ  ಶರಧಿ 

ಉತತಮರು ತಪಿಪ ನಡ ದಡ -ಲ ೊೀಕವಿ 

ನ ಾತತ ಸನರುವುದು ಸವವಜ್ಞ 

ಸಮಾಜದ್ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ ಯಿಂದ್ ನಡ ದ್ುಕ ೊಳಿಬ ೀಕಾದ್ ವಯಕ್ತಾಗಳ ೀ ಕ ಟ್ಟ್ ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ್ ವರಿ್ಾಸತ್ ೊಡಗಿದ್ಾಗ, ಅಂತಹ 

ಸಮಾಜಕ ೆ ಕ ೀಡು ಕಟ್ಟಿಟ್ಿ ಬುತಿಾ ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಸತಯರು=ನಡ ನುಡಿಗಳಲಿ ಿಒಂದ್ಾಗಿ ಬಾಳುತಿಾರುವವರು/ಸತಯವಂತರು; ಹುಸಿದ್ಡ =ಸುಳಿನುು ಹ ೀಳಿದ್ರ ; ಹುಸಿ=ಸುಳುಿ; ಒತಿಾ 
ಬಂದ್ಡ =ದ್ಡವನ ುೀ ಕ ೊಚುಚವಂತ್  ಅಲ್ ಗಳು ಉಕ ೆದ್ುಾ ಅಪ್ಿಳಿಸಿದ್ರ ; ಬಂದ್ಡ =ಬಂದ್ರ ; ಶರಧಿ=ಸಮುದ್ರ/ಕಡಲು/ಸಾಗರ; ತಪಿಿ 
ನಡ ದ್ಡ =ನೀತಿನಯಮಗಳನುು ಕಡ ಗಣಿಸಿ ನಡ ದ್ುಕ ೊಂಡರ ; ಲ್ ೊೀಕವು+ಇನುು+ಎತಾ; ಲ್ ೊೀಕ=ಜಗತಿಾನ/ಸಮಾಜದ್ ಬದ್ುಕು; ಎತಾ=ಯಾವ 

ಕಡ ಗ ; ಸಾರುವುದ್ು=ಹ ೊೀಗುವುದ್ು) 
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ಆಡದ  ಮನಡುವವ ರೊಢಿಯೊಳಗುತತಮನು 
ಆಡಿ ಮನಡುವನು ಮಧಯಮನು – ಅಧಮ ತ್ನ 

ನನಡಿಯೊ ಮನಡ ಸವವಜ್ಞ 

ವಯಕ್ತಾಯೊಬಬನು ಆಡುವ ಮಾತು ಮತುಾ ಮಾಡುವ ಕ ಲಸದ್ ರಿೀತಿಯು, ಅವನ ವಯಕ್ತಾತವವನುು ಹ ೀಗ  ರೊಪಿಸುತಾದ್  ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಆಡದ್ = ತ್ಾನು ಮಾಡುವ ಕ ಲಸಗಳನುು ಮದ್ಲ್ ೀ ಹ ಮಮಯಿಂದ್ ಹ ೀಳಿಕ ೊಳಿದ್ ;  ಮಾಡುವವ=ಮಾಡುವವನು; ರೊಢಿ=ಲ್ ೊೀಕದ್ 

ಜನಸಮುದ್ಾಯ/ಸಮಾಜದ್ಲಿಿರುವ ಜನರು; ರೊಢಿಯೊಳಗ +ಉತಾಮನು=ಲ್ ೊೀಕ/ಸಮಾಜದ್ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ ಿಒಳ ಿಯವನು; ಆಡಿ 

ಮಾಡುವನು=ತ್ಾನು ಮಾಡಲಿರುವ ಕ ಲಸವನುು ತ್ಾನ ೀ ಜಂಬದಿಂದ್ ಹ ೊಗಳಿಕ ೊಂಡು, ಅನಂತರ ಹ ೀಳಿದ್ಂತ್  ಮಾಡುವವನು; 
ಮಧಯಮನು=ಒಳ ಿಯ/ಕ ಟ್ಿ ಎರಡು ಗುಣ್ಗಳನುು ಹ ೊಂದಿರುವವನು; ಅಧಮ=ನೀಚ/ಕ ಟ್ಿವನು; ತ್ಾನು+ಆಡಿಯೊ=ಮದ್ಲು 
ಹ ೀಳಿಕ ೊಂಡಿದ್ಾರೊ; ಮಾಡ=ಯಾವ ಕ ಲಸವನುು ಮಾಡುವುದಿಲ)ಿ 

ಅಕುರವ ಕಲಿತ್ನತ ಒಕುಲನು ತನಕಲಿತ 

ಲ ಕುವ ಕಲಿತ ಕರಣಿಕನು – ನರಕದಲಿ 

ಹ ೊಕಿುರಲು ಕಲಿತ ಸವವಜ್ಞ 

ಕಲಿತ ವಿದ್ ಯಯಿಂದ್ ಜನರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಒಳಿತನುು ಮಾಡುವ ಬದ್ಲು, ಕ ೀಡನುು ಬಗ ಯುವವರ ನೀಚತನವನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಅಕೆರವ=ಓದ್ುಬರಹವನುು ; ಕಲಿತ+ಆತ=ಕಲಿತವನು; ಒಕೆಲನು=ಸಮಾಜದ್ಲಿಿರುವ ಜನಸಮುದ್ಾಯವನುು ; ತಿನ+ಕಲಿತ=ನಾನಾ 

ಬಗ ಗಳಲಿಿ ಜನರನುು ವಂಚಿಸಿ, ಸುಲಿಗ  ಮಾಡಿ, ನಾಡಿನ ಸಂಪ್ತಾನುು ಲೊಟ್ಟ ಮಾಡುವುದ್ರಲಿಿ ನುರಿತವನಾದ್;ತಿನ=ತಿನುಲು;  ಲ್ ಕೆವ 

ಕಲಿತ=ಊರಿನ ಬೊಮಿ ಹಾಗೊ ಇನುತರ ವಯವಹಾರದ್ ಲ್ ಕೆಪ್ತರಗಳನುು ನ ೊೀಡಿಕ ೊಳುಿವ ಕುಶಲತ್  ಹಾಗೊ ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ ಯುಳಿ ; 
ಕರಣಿಕ=ಶಾನುಬ ೊೀಗ/ಕುಲಕರಿ್ಣ; ನರಕ=ಈ ಲ್ ೊೀಕದ್ಲಿ ಿಜನರಿಗ  ಕ ೀಡನುು ಬಗ ದ್ು ಸಾವನುಪಿಿದ್ ವಯಕ್ತಾಯು, ಅನಂತರ ತ್ಾನು ಮಾಡಿದ್ 

ಪಾಪ್ದ್ ಕ ಲಸಗಳಿಗ  ತಕೆಂತ್  ನಾನಾ ಬಗ ಯ ದ್ಂಡನ ಗಳಿಗ  ಗುರಿಯಾಗಿ ನರಳುವ ಮತ್ ೊಾಂದ್ು ಲ್ ೊೀಕದ್ಲಿಿರುವ ಜಾಗ. ಜನರಿಗ  ಕ ೀಡನುು 
ಬಗ ದ್ವರು ಸಂಕಟ್ದ್ ನ ಲ್ ಯಾದ್ ನರಕಕ ೆ, ಒಳಿತನುು ಮಾಡಿದ್ವರು ಆನಂದ್ದ್ ನ ಲ್ ಯಾದ್ ಸವರ್ಗಕ ೆ ಹ ೊೀಗುತ್ಾಾರ  ಎಂಬ ನಂಬಿಕ ಯು 
ಜನಸಮುದ್ಾಯದ್ ಮನದ್ಲಿದಿ್ ; ನರಕದ್ಲಿ+ಹ ೊಕ್ತೆ+ಇರಲು=ನರಕದ್ಲಿಿ ಹ ೊೀಗಿ ನ ಲಸಲು; ಕಲಿತ=ಸುಳುಿ/ಕಪ್ಟ್/ಸುಲಿಗ ಗಳಲಿ ಿ

ನಪ್ುಣ್ನಾದ್) 

ಬಲಿಲದ ನುಡಿದರ  ಬ ಲಲವ ಮೆದದಂತ್  
ಇಲಲದ ಬಡವ ನುಡಿದರ -ಬನಯೊಳಗ  

ಜ್ಳುಿ ಬಿದದಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

ಸಮಾಜದ್ಲಿ ಿಸಿರಿವಂತರ ಮಾತಿಗ  ಮಚುಚಗ ಯನುು/ಬಡವರ ಮಾತಿಗ  ತಿರಸಾೆರವನುು ತ್ ೊೀರಿಸುವ ಬಗ ಯನುು ರೊಪ್ಕಗಳ ಮೊಲಕ 

ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಬಲಿಿದ್=ಹಣ್ ಆಸಿಾ ಗದ್ುಾಗ ಯಿಂದ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದ್ ೊಡಡ ಅಂತಸಾನುು ಪ್ಡ ದ್ವನು/ಉಳಿವನು; ನುಡಿದ್ರ =ಮಾತನಾಡಿದ್ರ /ಏನನೊು 
ಹ ೀಳಿದ್ರೊ; ಮದ್ಾ+ಅಂತ್ =ತಿಂದ್ ಹಾಗ ; ಮದ್ಾ=ತಿಂದ್; ಮಲು=ಿತಿನುು; ಇಲಿದ್=ಯಾವುದ್ ೀ ಸಂಪ್ತಾನುು ಹ ೊಂದಿರದ್/ಗತಿಗ ೀಡಿಯಾದ್; 

ಜಳುಿ=ಒಳಗ  ತಿರುಳಿಲಿದ್ ಕಾಳು; ಬಿದ್ಾ+ಅಂತ್ =ಬಿದ್ಾ ಹಾಗ ) 
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ಕ ೀಳುವವರಿದಿದಹರ  ಹ ೀಳುವುದು ಬುದಿಧಯನು 
ಕ ೊೀಳದಲಿ ಬಿದುದ ಬಳಲುವಗ -ಬುದಿಧಯನು 

ಹ ೀಳುವನ ಗೆ ಸವವಜ್ಞ 

ನಮಮ ಮಾತುಗಳನುು ಮನವಿಟ್ುಿ ಆಲಿಸುವವರಿಗ  ತಿಳುವಳಿಕ ಯನುು ಹ ೀಳಬ ೀಕ  ಹ ೊರತು, ಎಲಿರಿಗೊ ಹ ೀಳಲು ಹ ೊೀಗುವುದ್ು ಸರಿಯಲಿವ ಂಬ 

ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಕ ೀಳುವವರು+ಇದ್ುಾ+ಇಹರ =ನಾವು ಆಡಿದ್ ಮಾತುಗಳಿಗ  ಬ ಲ್  ಕ ೊಟ್ುಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಿನುು ತಿದಿಾ ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಂಡು ನಡ ಯುವವರು ಇದ್ಾರ ; 
ಇಹರ =ಇದ್ಾರ ; ಬುದಿ=ಿತಿಳುವಳಿಕ /ಅರಿವು; ಕ ೊೀಳ=ಬ ೀಡಿ/ಸಂಕ ೊೀಲ್ ; ಬಳಲು=ಸಂಕಟ್ಪ್ಡು/ದ್ಣಿ/ಆಯಾಸಗ ೊಳುಿ; ಕ ೊೀಳದ್ಲಿ ಬಿದ್ುಾ 
ಬಳಲುವಗ =ಕಳಿತನ ಕ ೊಲ್  ಸುಲಿಗ  ಮುಂತ್ಾದ್ ತಪ್ುಿಗಳನುು ಮಾಡಿ ಸ ರ ವಾಸದ್ಲಿಿ ನರಳುತಿಾರುವವನಗ ; ಹ ೀಳುವನು+ಎಗಗ; 
ಎಗಗ=ದ್ಡಡ/ತಿಳಿಗ ೀಡಿ/ಅರಿವಿಲಿದ್ವನು) 

ದಂತಪಂಕಿತಗಳ ೊ ಳಗ  ಎಂತಕುು ನನಲಗ ಯು 
ಸಂತತ ಖಳರ ಒಡನಿದುವ – ಬನಳುವು 

ದಂತ್  ಕಂಡಯಯ ಸವವಜ್ಞ 

ಕ ಟ್ಿವರ ನಡುವ  ಇರುವಾಗ ಅಪಾಯಕ ೆ ಸಿಲುಕದ್  ಬಾಳುವ ಜಾಣ್ತನದ್ ನಡ ನುಡಿಗಳನುು ಹ ೊಂದಿರಬ ೀಕು ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ದ್ಂತಪ್ಂಕ್ತಾಗಳ+ಒಳಗ ; ದ್ಂತ=ಹಲು;ಿ ಪ್ಂಕ್ತಾ=ಸಾಲು; ಎಂತು+ಇಕುೆ=ಹ ೀಗ  ಇರುವುದ್ು; ಸಂತತ=ಯಾವಾಗಲೊ/ಸದ್ಾಕಾಲ; 

ಖಳ=ನೀಚ/ಕ ೀಡಿ/ಮೀಸಗಾರ; ಒಡನ +ಇರುಾ್=ಜತ್ ಯಲಿಿದ್ುಾ; ಬಾಳುವುದ್ು+ಅಂತ್ ; ಅಂತ್ =ಹಾಗ ; ಕಂಡ+ಅಯಯ=ತಿಳಿದ್ುನ ೊೀಡಯಯ) 
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ಸರವ್ಜ್ಾನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳು – 4ನ ಯ ಕಂತು 

ಧನಕನಕ ಉಳಿನಕ ದಿನಕರನಂತಕುು 
ಧನಕನಕ ಹ ೊೀದ ಬ ಳಗನಗ್ನ-ಹನಳೊರ 

ಶುನಕನಂತಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ಸಂಪ್ತುಾ ಇದ್ಾಾಗ/ಇಲಿವಾದ್ಾಗ ವಯಕ್ತಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸಿಾನಲಿಿ ಉಂಟಾಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳನುು ಎರಡು ಉಪ್ಮಗಳ ಮೊಲಕ 

ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಧನ=ಹಣ್; ಕನಕ=ಚಿನು/ಬಂಗಾರ; ಉಳಿ+ಅನಕ; ಉಳಿ=ಇರುವ; ಅನಕ=ತನಕ/ವರ ಗ ; ದಿನಕರನ+ಅಂತ್ +ಇಕುೆ; ದಿನಕರ=ಸೊರಯ್; 
ಅಂತ್ =ಹಾಗ ; ಇಕುೆ=ಇರುವುದ್ು/ಕಂಡುಬರುವುದ್ು; ದಿನಕರನಂತ್ =ಬ ಳಕ್ತನ ಕ್ತರಣ್ಗಳಿಂದ್ ಕಣ್ಮನಗಳನುು ಸ ಳ ಯುವ ಸೊಯಥನಂತ್  
ಸಂಪ್ತುಾಳಿವನು ಸಮಾಜದ್ಲಿ ಿದ್ ೊಡಡ ಅಂತಸಾನುು ಹ ೊಂದಿ ಜನಮನುಣ ಯಿಂದ್ ಕಂಗ ೊಳಿಸುತ್ಾಾನ ; ಧನಕನಕ ಹ ೊೀದ್=ಇರುವ ಸಂಪ್ತ್ ಾಲಿವೂ 

ಕಳ ದ್ುಹ ೊೀದ್ ನಂತರ; ಬ ಳಗು+ಆಗಿ=ಬ ಳಕು ಹರಿದ್ು ಮರುದಿನ ಬರುತಿಾದ್ಾಂತ್ ಯೀ; ಹಾಳು+ಊರ=ಪಾಳುಬಿದ್ಾ ಊರಿನ; 

ಶುನಕನ+ಅಂತ್ +ಅಕುೆ; ಶುನಕ=ನಾಯಿ; ಹಾಳೂರ ಶುನಕನಂತ್ =ಪಾಳುಬಿದ್ಾ ಊರಿನಲಿ ಿಚ ಲ್ಾಡಿಿರುವ ವಸುಾಗಳ ನಡುವ  ಉಣಿಸನುು 
ಅರಸುತ್ಾಾ ಅಲ್ ಯುವ ನಾಯಿಯಂತ್  ಸಂಪ್ತಿಾಲಿದ್ವನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲಿರ ಕಡ ಗಣ್ನ ಗ  ಗುರಿಯಾಗಿ ಗತಿಕ ೀಡಿಯಾಗಿ 

ಅಲ್ ಯುತಿಾರುತ್ಾಾನ ) 

ಸಿರಿಯಣಣನುಳಿನಕ ಹರಿಯಣಣನನಗ್ನಕುು 
ಸಿರಿಯಣಣ ಹ ೊೀದ ಬ ಳಗನಗ್ನ-ಆಯಣಣ 

ನರಿಯಣಣನಕುು-ಸವವಜ್ಞ 

ಸಂಪ್ತುಾ ಇದ್ಾಾಗ/ಇಲಿವಾದ್ಾಗ ವಯಕ್ತಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸಿಾನಲಿಿ ಉಂಟಾಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳನುು ಎರಡು ರೊಪ್ಕಗಳ ಮೊಲಕ 

ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಸಿರಿ+ಅಣ್ಣನು+ಉಳಿ+ಅನಕ; ಸಿರಿ=ಹಣ್ ಆಸಿಾ ಗದ್ುಾಗ ; ಸಿರಿಯಣ್ಣ=ಎಲ್ಾ ಿಬಗ ಯ ಸಂಪ್ತುಾ; ಉಳಿ=ಇರುವ; ಅನಕ=ವರ ಗ ; 
ಹರಿ+ಅಣ್ಣನು+ಆಗಿ+ಇಕುೆ; ಹರಿ=ದ್ ೊಡಡ; ಹರಿಯಣ್ಣ=ಸಮಾಜದ್ಲಿ ಿದ್ ೊಡಡ ಅಂತಸಾನುು ಉಳಿವನು / ಎಲಿರಿಂದ್ಲೊ ಒಲವು-ಮಚುಚಗ -
ಮನುಣ ಯನುು ಪ್ಡ ದ್ವನು; ಇಕುೆ=ಇರುವುದ್ು/ಕಂಡುಬರುವುದ್ು; ಸಿರಿಯಣ್ಣ ಹ ೊೀದ್=ಇರುವ ಸಂಪ್ತ್ ಾಲವಿೂ ಕಳ ದ್ುಹ ೊೀದ್ ನಂತರ; 

ಬ ಳಗು+ಆಗಿ=ಬ ಳಕು ಹರಿದ್ು ಮರುದಿನ ಬರುತಿಾದ್ಾಂತ್ ಯೀ; ಆಯಣ್ಣ=ಆ+ಅಣ್ಣ=ಆ ವಯಕ್ತಾಯು; ನರಿ+ಅಣ್ಣನು+ಅಕುೆ; ನರಿ=ಕಪ್ಟ್ತನ ಮತುಾ 
ಕುತಂತರದ್ ನಡ ನುಡಿಗಳನುು ಸೊಚಿಸಲು ನರಿಯನುು ಒಂದ್ು ರೊಪ್ಕವಾಗಿ ಜನರು ಆಡುನುಡಿಯಲಿಿ ಬಳಸುತ್ಾಾರ ; 
ನರಿಯಣ್ಣ=ಗತಿಗ ೀಡಿ/ಇತರರನುು ನ ಚಿಚಕ ೊಂಡು ಹ ೊಟ ಿಹ ೊರ ದ್ುಕ ೊಳುಿವವನು) 
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ಕ ೊೀಟಿ ವಿದಯವನ ೊೀದಿ ಪನಟಿ ಮನಡಿದರ ೀನು 
ಕೊಟಸಥವಿಲಲದವನ ೊೀದು-ಗ್ನಳ್ಳ ಕಲಿತ 

ಪನಠದಂತಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ಅಕೆರದ್ ಮೊಲಕ ವಿದ್ ಯಯನುು ಪ್ಡ ದ್ ವಯಕ್ತಾಯು ಸಹಮಾನವರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಒಳಿತನುು ಮಾಡದಿದ್ಾರ , ಅಂತಹವನ ಓದಿನಂದ್ 

ಯಾವುದ್ ೀ ಪ್ರಯೊೀಜನವಿಲಿವ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ವಿದ್ಯವನು+ಓದಿ; ಕ ೊೀಟ್ಟ ವಿದ್ಯವನ ೊೀದಿ=ಹ ಚಿಚನ ಪ್ರಮಾಣ್ದ್ಲಿ ಿಬಹುತರದ್ ವಿದ್ ಯಯನುು ಕಲಿತು; ಪಾಟ್ಟ=ಸ ೊಗಸು/ಸುಂದ್ರ; ಪಾಟ್ಟ 

ಮಾಡಿದ್ರ =ದ್ ೊಡಡ ವಿದ್ಾಯವಂತನ ಂಬ ಹ ಸರನುು ಗಳಿಸಿದ್ರ ; ಮಾಡಿದ್ರ +ಏನು; ಕೊಟ್ಸಥ+ಇಲಿದ್ವನ+ಓದ್ು; 
ಕೊಟ್ಸ್ರ್=ಜನಸಮುದ್ಾಯ/ಸಮಾಜದ್ ೊಡನ  ಕೊಡಿಕ ೊಂಡಿರುವುದ್ು; ಕೊಟ್ಸಥವಿಲಿದ್ವನ ೊೀದ್ು=ಜನಸಮುದ್ಾಯದ್ ಜತ್ ಯಲಿ ಿಒಂದ್ಾಗಿ, 

ಸಮಾಜಕ ೆ ಒಳಿತನುು ಮಾಡದ್ ವಿದ್ ಯ; ಗಿಳಿ ಕಲಿತ ಪಾಠ=ಇದ್ು ಒಂದ್ು ನುಡಿಗಟಾಿಗಿ ಬಳಕ ಯಾಗಿದ್ . ಕಲಿತಿರುವುದ್ನುು ಮತ್ ಾ ಮತ್ ಾ ಅದ್ ೀ 
ರಿೀತಿ ಉಚಚರಿಸುವುದ್ು/ಓದಿನಂದ್ ಯಾವುದ್ ೀ ಬಗ ಯ ಅರಿವನಾುಗಲಿ/ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಗಳನಾುಗಲಿ ಕಲಿಯದಿರುವುದ್ು; 
ಪಾಠದ್+ಅಂತ್ +ಇಕುೆ; ಇಕುೆ=ಇರುವುದ್ು/ಕಂಡುಬರುವುದ್ು) 

ಸನಲವನು ಕ ೊಂಬನಗ ಹನಲ ೊೀಗರುಂಡಂತ್  
ಸನಲಿಗನು ಬಂದು ಎಳ ವನಗ-ಕಿಬಬದಿಯ 

ಕಿೀಲು ಮುರಿದಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

ಸಾಲದ್ ವಯವಹಾರದಿಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಬವಣ ಗಳನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಸಾಲ=ಇತರರಿಂದ್ ಹಣ್/ಒಡವ /ವಸುಾಗಳನುು ಗ ೊತುಾಪ್ಡಿಸಿದ್ ಸಮಯಕ ೆ ಹಂತಿರುಗಿಸುವ ಕರಾರಿನ ೊಡನ  ಪ್ಡ ಯುವುದ್ು; ಕ ೊಂಬ+ಆಗ; 

ಕ ೊಂಬ=ಪ್ಡ ಯುವ/ಈಸಿಕ ೊಳುಿವ; ಕ ೊಂಬಾಗ=ಪ್ಡ ಯುವಾಗ/ತ್ ಗ ದ್ುಕ ೊಳುಿವಾಗ; ಹಾಲು+ಓಗರ+ಉಂಡ+ಅಂತ್ ; ಓಗರ=ಅನು; 
ಹಾಲ್ ೊೀಗರ=ಹಾಲು ಅನು; ಉಂಡ=ಊಟ್ ಮಾಡಿದ್; ಅಂತ್ =ಹಾಗ ; ಸಾಲಿಗ=ಸಾಲ ಕ ೊಟ್ಿವನು; ಎಳ ವಾಗ=ಸಾಲವನುು ಸಮಯಕ ೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಿದಿದ್ಾಾಗ, ಸಾಲವನುು ವಸೊಲಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ್ ಸಾಲಿಗನು ಆಡುವ ಅಪ್ಮಾನದ್ ನುಡಿಗಳು ಹಾಗೊ ಕ ೊಡುವ ಕ್ತರುಕುಳ; 

ಕ್ತಬಬದಿಯ=ಕ್ತರಿದ್ಾದ್+ಬದಿ; ಬದಿ=ಪ್ಕೆ/ಮಗಗಲು/ಪ್ಕ ೆ; ಕ್ತಬಬದಿ=ಸ ೊಂಟ್; ಕ್ತೀಲು=ಮೊಳ ) 

ಹದಬ ದ ಯಲನರಂಬ ಕದನದಲಿ ಕೊರಂಬ 

ನದಿಯ ಹನಯುವಲಿ ಹರುಗ ೊೀಲ-ಮರ ದನತ 

ವಿಧಿಯ ಬ ೈದ ೀನು ಸವವಜ್ಞ 

ತ್ಾನು ಮಾಡಬ ೀಕಾದ್ ಕ ಲಸವನುು ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಯದ್ಲಿ/ಿರಿೀತಿಯಲಿಿ ಮಾಡದ್ , ಮತ್ ೊಾಂದ್ನುು ನಂದಿಸುವುದ್ರಿಂದ್ ಯಾವ 

ಪ್ರಯೊೀಜನವೂ ಇಲಿವ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಹದ್ಬ ದ್ ಯಲಿ+ಆರಂಬ; ಹದ್=ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಯ; ಬ ದ್ =ಕಾಮದ್ ನಂಟ್ನುು ಪ್ಡ ಯಲು ಜಿೀವಿಗಳ ಮಯ್-ಮನಗಳಲಿ ಿಉಂಟಾಗುವ 

ತುಡಿತ / ಬೊಮಿಯಲಿ ಿದ್ವಸದ್ಾನಯಗಳ ಬಿೀಜವನುು ಬಿತಾಲು/ಸಸಿಗಳನುು ನಾಟ್ಟಮಾಡಬ ೀಕಾದ್ ಕಾಲ; ಹದ್ಬ ದ್ ಯಲಿ=ಮುಂಗಾರು 
ಮಳ ಯಾಗುತಿಾದ್ಾಂತ್ ಯೀ ಉಳುಮ ಮಾಡಿದ್ ಬೊಮಿಯಲಿ ಿಬ ಳ ಗಳನುು ಒಡಡಲು ಅಂದ್ರ  ಬಿೀಜವನುು ಬಿತುಾವ, ಸಸಿಗಳನುು ನಾಟ್ಟ ಮಾಡುವ, 

ಬ ಳ ದ್ ಪ್ಯಿರುಗಳನುು ಹರಗುವ, ಕಳ ಯನುು ತ್ ಗ ಯುವ, ಕುಯಿಲನುು ಮಾಡುವ, ಒಕೆಣ ಯ ಕ ಲಸಗಳನುು ಮಾಡಬ ೀಕಾದ್ ಕಾಲ; 
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ಕದ್ನದ್ಲಿ=ರಣ್ರಂಗದ್ಲಿಿ; ಕದ್ನ=ಕಲಹ/ಕಾಳಗ/ಸಮರ; ಕೊರ್+ಅಂಬ; ಕೊರ್=ಹರಿತವಾದ್/ಮನ ಯುಳಿ/ಚೊಪಾದ್; ಅಂಬು=ಬಾಣ್; 

ಕೊರಂಬ=ಹರಿತವಾದ್ ಬಾಣ್ವನುು; ಹಾಯು=ದ್ಾಟ್ು; ಹಾಯುವಲಿ=ದ್ಾಟ್ುವಾಗ; ಹರುಗ ೊೀಲು=ದ್ ೊೀಣಿಯನುು ಮುನುಡ ಸುವಾಗ ನೀರನುು 
ಮಿೀಟ್ಲು ಬಳಸುವ ಕ ೊೀಲು; ಮರ ದ್+ಆತ=ಮರ ತವನು; ವಿಧಿ=ವಯಕ್ತಾಯ ಜಿೀವನದ್ ಏಳುಬಿೀಳುಗಳನುು ದ್ ೀವರು/ಅಗ ೊೀಚರ ಶಕ್ತಾಯು 
ನಣ್ಥಯಿಸಿರುತಾದ್  ಎಂಬ ನಂಬಿಕ ; ಬ ೈದ್ು+ಏನು; ಬ ೈದ್ು=ನಂದಿಸಿ) 

ವಿದ ಯ ಕಲಿಸದ ತಂದ  ಬುದಿಧ ಹ ೀಳದ ಗುರುವು 
ಬಿದಿದರಲು ಬಂದು ನ ೊೀಡದ-ತ್ನಯಿಯು 

ಶುದಧವ ೈರಿಗಳು ಸವವಜ್ಞ 

ಹುಟ್ಟಿಗ  ಕಾರಣ್ವಾಗುವ ತ್ಾಯಿತಂದ್ ಗಳು ಮತುಾ ಅರಿವನುು ಮೊಡಿಸುವ ಗುರುಗಳು ತಮಮ ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ ಯನುು ಮರ ತ್ಾಗ ವಯಕ್ತಾಯ ಪಾಲಿಗ  
ಏನಾಗುತ್ಾಾರ  ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಬಿದ್ುಾ+ಇರಲು; ಬಿದಿಾರಲು=ರ ೊೀಗರುಜಿನಗಳಿಗ  ಗುರಿಯಾಗಿ ನರಳುತಿಾರಲು; ಶುದ್=ಿನಜವಾಗಿಯೊ; ವ ೈರಿ=ಹಗ /ಶತುರ) 

ಉತತಮ ವಿದಯವನ ೊೀದಿ ಮತ್ ತ ಅನುಭವಗಂಡು 
ಚಿತತದ ಕಳವಳವ ನಿಲಿಸದ-ಮನುಜ್ನು 

ಕತ್ ತ ಕಂಡಯಯ ಸವವಜ್ಞ 

ಒಂದ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಬಗ ಯ ಆತಂಕದಿಂದ್ ಯಾವಾಗಲೊ ನರಳುತಿಾರುವ ವಿದ್ಾಯವಂತನ ವಯಕ್ತಾತವದ್ ಮಿತಿಯನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ವಿದ್ಯವನು+ಓದಿ; ಉತಾಮ ವಿದ್ ಯ=ಮಾನವನ ನಡ ನುಡಿಯಲಿಿ ಮತುಾ ಸಮಾಜದ್ ಆಗುಹ ೊೀಗುಗಳಲಿ ಿಯಾವುದ್ು ಸರಿ/ತಪ್ುಿ; ಯಾವುದ್ು 
ಒಳ ಿಯದ್ು/ಕ ಟ್ುಿದ್ುಾ; ಯಾವುದ್ನುು ಮಾಡಬ ೀಕು/ಮಾಡಬಾರದ್ು ಎಂಬ ವಿವ ೀಕವನುು ನೀಡುವ ತಿಳುವಳಿಕ ; ಮತ್ ಾ=ಇದ್ರ ೊಡನ ; 
ಅನುಭವ+ಕಂಡು; ಅನುಭವ=ನತಯಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ಆಗುಹ ೊೀಗುಗಳಿಂದ್ ಪ್ಡ ಯುವ ನ ೊೀವುನಲಿವು; ಕಂಡು=ನ ೊೀಡಿ/ತಿಳಿದ್ು; ಚಿತಾ=ಮನಸುಿ; 
ಕಳವಳ=ಸಂಕಟ್/ವ ೀದ್ನ /ಬ ೀಗುದಿ; ಚಿತಾದ್ ಕಳವಳ=ನಾನಾ ಬಗ ಯ ಆತಂಕ/ಒತಾಡ/ಹ ದ್ರಿಕ ಯಿಂದ್ ಮನಸುಿ ಸದ್ಾಕಾಲ 

ಪ್ರಿತಪಿಸುತಿಾರುವುದ್ು; ಮನುಜ=ವಯಕ್ತಾ; ಕತ್ ಾ=ಜಿೀವನವನುು ಸರಿಯಾಗಿ ರೊಪಿಸಿಕ ೊಳಿಲ್ಾಗದ್  ನ ಮಮದಿಗ ೀಡಿತನದಿಂದ್ ತ್ ೊಳಲ್ಾಡುವ 

ಬಗ ಯನುು ಸೊಚಿಸುವುದ್ಕ ೆ ಕತ್ ಾ ಎಂಬ ಪಾರಣಿಯನುು ಒಂದ್ು ರೊಪ್ಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದ್ ; ಕಂಡ+ಅಯ್ಯ=ತಿಳಿದ್ುನ ೊೀಡು) 

ಹಂಗ್ನನರಮನ ಗ್ನಂತ ವಿಂಗಡದ ಗುಡಿ ಲ ೀಸು 
ಭಂಗಬಟುಟಂಬ ಬಿಸಿ-ಅನಾಕಿಂತಲು 

ತಂಗುಳವ  ಲ ೀಸು ಸವವಜ್ಞ 

ಇತರರ ಮುಂದ್  ಕಯೊಯಡಿಡ ಬ ೀಡಿ ಬ ೀಕಾದ್ುದ್ನುು ಪ್ಡ ದ್ು ನಲಿಯುವುದ್ಕ್ತೆಂತ, ತನುತನವನುು ಉಳಿಸಿಕ ೊಂಡು ಇದ್ುಾದ್ರಲಿ ಿನ ಮಮದಿಯಿಂದ್ 

ಬಾಳುವುದ್ ೀ ಒಳ ಿಯದ್ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಹಂಗಿನ+ಅರಮನ ಗಿಂತ; ಹಂಗು=ಅನು-ಬಟ ಿ-ವಸತಿ-ಕ ಲಸ ಮತುಾ ಇನುತರ ಅಗತಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ ೊಾಬಬರನುು ಆಶರಯಿಸಿ ತನುತನವನುು 
ಕಳ ದ್ುಕ ೊಂಡು ಬಾಳುವುದ್ು; ಅರಮನ =ಬಯಸಿದ್ ಾಲಿವೂ ದ್ ೊರಕುವಂತಹ ಸಿರಿಸಂಪ್ದ್ಗಳ ನ ಲ್ ; ಹಂಗಿನರಮನ =ಇದ್ು ಒಂದ್ು ನುಡಿಗಟ್ುಿ-
ತಿನುಲು/ಉಣ್ಣಲು/ತ್ ೊಡಲು ಯಾವಂದ್ು ಕ ೊರತ್ ಗಳಿಲಿದಿದ್ಾರೊ ವಯಕ್ತಾತವವನುು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಂಡು ಅನಯರಿಗ  ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಬಾಳುವುದ್ು; 
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ವಿಂಗಡ=ಒಂಟ್ಟಯಾಗಿರುವ/ಬ ೀರ ಯಾಗಿರುವ/ತನುದ್ ೀ ಆದ್; ಗುಡಿ=ಗುಡಾರ/ಕುಟ್ಟೀರ/ವಸತಿ/ಗುಡಿಸಲು; ವಿಂಗಡದ್ ಗುಡಿ=ಇದ್ು ಒಂದ್ು 
ನುಡಿಗಟ್ುಿ-ಯಾವಂದ್ು ಬಗ ಯ ಸಂಪ್ತಿಾಲಿದಿದ್ಾರೊ ಇತರರ ಮುಂದ್  ಕಯೊಯಡಡದ್  ತಲ್ ತಗಿಗಸದ್  ತನುತನವನುು ಉಳಿಸಿಕ ೊಂಡು ಬಾಳುವುದ್ು; 
ಲ್ ೀಸು=ಒಳ ಿಯದ್ು/ಉತಾಮ; ಭಂಗ+ಪ್ಟ್ುಿ+ಉಂಬ; ಭಂಗ=ಅಪ್ಮಾನ/ಸ ೊೀಲು; ಭಂಗಪ್ಟ್ುಿ=ಇತರರಿಂದ್ ಕಡ ಗಡಣ ನ ಗ  ಗುರಿಯಾಗಿ; 

ಉಂಬ=ಉಣ್ುಣವ; ತಂಗುಳವ =ತಣ್ಣಗಾಗಿರುವ ಅನುವ ೀ; ತಣ್ಣನ ಯ ಕೊಳು=ತಂಗೊಳು/ತಂಗುಳು/ತಂಗಳು; ಕೊಳು=ಅನು/ಆಹಾರ/ತಿನಸು; 
ನುಡಿಗಟ್ುಿ ಎಂದ್ರ  ಎರಡು ಇಲಿವ ೀ ಮೊರುಪ್ದ್ಗಳು ಜತ್ ಗೊಡಿ ಸಾಂಕ ೀತಿಕವಾದ್ ತಿರುಳನಲಿ ಿಬಳಕ ಯಾಗುವ ಪ್ದ್ಕಂತ್ ) 

ಆಳನಗ ಬಲಲವನು ಆಳುವನು ಅರಸನಗ್ನ 

ಆಳನಗ್ನ ಬನಳಲರಿಯದವನು-ಕಡ ಯಲಿಲ 
ಹನಳನಗ್ನ ಹ ೊೀಹ ಸವವಜ್ಞ 

ಯಾವುದ್ ೀ ಕ ಲಸವನುು ಒಲವು ನಲಿವಿನಂದ್ ಮಾಡಬಲಿವನು ಮಾತರ ಜಿೀವನವನುು ಚ ನಾುಗಿ ರೊಪಿಸಿಕ ೊಳುಿತ್ಾಾನ  ಎಂಬುದ್ನುು 
ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಆಳು+ಆಗ; ಬಲಿ+ಅವನು; ಬಲಿ=ತಿಳಿದ್; ಆಳಾಗ ಬಲಿವನು=ಮಯ್ಮ್ನಗಳನುು ಇಡಿಯಾಗಿ ತ್ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಂಡು ಕ ಲಸವನುು 
ಮಾಡುವವನು; ಅರಸು+ಆಗಿ; ಅರಸು=ರಾಜ/ದ್ ೊರ ; ಆಳುವನು ಅರಸಾಗಿ=ಸಮಾಜದ್ಲಿ ಿಹ ಚಿಚನ ಮನುಣ ಯನುು ಪ್ಡ ದ್ು ಎಲಿರ 

ನಡ ನುಡಿಗಳನುು ನಯಂತಿರಸುವನು; ಬಾಳಲು+ಅರಿಯದ್ವನು; ಅರಿಯದ್ವನು=ತಿಳಿಯದ್ವನು; ಆಳಾಗಿ ಬಾಳಲು 
ಅರಿಯದ್ವನು=ದ್ುಡಿಮಯ ಮೊಲಕ ಜಿೀವನವನುು ಒಳ ಿಯ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ರೊಪಿಸಿಕ ೊಳಿಬ ೀಕ ಂಬ ಬಯಕ ಯಾಗಲಿ/ಗುರಿಯಾಗಲಿ ಇಲಿದ್ವನು; 
ಕಡ ಯಲಿ=ಿಬದ್ುಕ್ತನಲಿಿ; ಹಾಳು+ಆಗಿ; ಹಾಳಾಗಿ=ನಾಶವಾಗಿ; ಹ ೊೀಹ=ಹ ೊೀಗುವನು) 

ನ ಲವನು ಮುಗ್ನಲನು ಹ ೊಲಿವರುಂಟ ಂದರ  
ಹ ೊಲಿವರು ಹ ೊಲಿವರ ನಬ ೀಕು-ಅವರ ೊಡನ  

ಚಲಬ ೀಡವ ಂದ ಸವವಜ್ಞ 

ತಿಳಿಗ ೀಡಿಗಳ ಜತ್ ಯಲಿ ಿಮಾತಿಗ  ಮಾತು ಬ ಳಸಬಾರದ್ು ಎಂಬ ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ನ ಲವನು=ಬೊಮಿಯನುು; ಮುಗಿಲು=ಆಕಾಶ/ಬಾನು; ಹ ೊಲಿವರು+ಉಂಟ್ು+ಎಂದ್ರ ; ಹ ೊಲಿ=ಹ ಣ /ಹ ೊಲಿಗ  ಹಾಕು/ಜತ್ ಗೊಡಿಸು; 
ಹ ೊಲಿವರು=ಯಾವುದ್ಾದ್ರ ೊಂದ್ು ಬಗ ಯ ದ್ಾರದಿಂದ್ ಹ ೊಲಿಯುವವರು;ಉಂಟ್ು=ಇದ್ಾಾರ ; ಹ ೊಲಿವರು+ಎನಬ ೀಕು=ಹ ೊಲಿಯುತ್ಾಾರ  ಎಂದ್ು 
ಒಪಿಿಕ ೊಳಿಬ ೀಕು; ಎನಬ ೀಕು=ಎನುಬ ೀಕು/ಒಪಿಿಗ ಯನುು ಸೊಚಿಸಬ ೀಕು; ಅವರ+ಒಡನ ; ಅವರ=ವಿವ ೀಚನ ಯಿಲಿದ್  ಮಾತನಾಡುವ ಅಂತಹ 

ವಯಕ್ತಾಗಳ ೂಡನ ; ಚಲಬ ೀಡ+ಎಂದ್; ಚಲ=ಸರಿ/ತಪ್ುಿಗಳ ವಾದ್ವಿವಾದ್) 
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ಸರವ್ಜ್ಾನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳು – 5ನ ಯ ಕಂತು 

ಅನಾ ದ ೀವರಿಗ್ನಂತ ಇನುಾ ದ ೀವರು ಇಲಲ 
ಅನಾಕ ು ಮೆೀಲು ಹರಿದಿಲಲ-ಲ ೊೀಕಕ ು 

ಅನಾವ ೀ ಪನರಣ ಸವವಜ್ಞ 

ಮಾನವನನುು ಒಳಗ ೊಂಡಂತ್  ಎಲ್ಾ ಿಜಿೀವಿಗಳ ಉಳಿವಿಗ  ಕಾರಣ್ವಾದ್ ಅನುದ್ ಮಹಮಯನುು ಈ ವಚನದ್ಲಿಿ ಕ ೊಂಡಾಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ದ್ ೀವರು+ಇಗ +ಇಂತ; ಅನು=ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನುುವ ಉಣ್ುಣವ ಎಲ್ಾ ಿಬಗ ಯ ತಿನಸು ಉಣಿಸುಗಳು; ಅನು ದ್ ೀವರು= ಹಸಿವನುು ತಣಿಸುವ 

ಉಣಿಸನ ುೀ ದ್ ೀವರ ಂದ್ು ತಿಳಿಯಲ್ಾಗಿದ್ ; ಹರಿದ್ು+ಇಲಿ; ಹರಿದ್ು=ದ್ ೊಡಡದ್ು/ಹ ಚಿಚನದ್ು; ಪಾರಣ್=ಉಸಿರು/ಜಿೀವ) 

ಅನಾವನಿಕುುವುದು ನನಿಾಯ ನುಡಿವುದು 
ತನಾಂತ್  ಪರರ ಬಗ ವುದು-ಸವಗವ ತ್ನ 

ಬಿನನಾಣವಲಲ ಸವವಜ್ಞ 

ಸಹಮಾನವರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಒಳಿತನುು ಮಾಡುವಂತಹ ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ್ ನಾವಿರುವ ಎಡ ಯನ ುೀ ಒಲವು ನಲಿವಿನ ತ್ಾಣ್ವನಾುಗಿ 

ಮಾಡಬಹುದ್ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಅನುವನು+ಇಕುೆವುದ್ು; ಇಕುೆವುದ್ು=ನೀಡುವುದ್ು/ಹಾಕುವುದ್ು/ಕ ೊಡುವುದ್ು; ಅನುವನು ನೀಡುವುದ್ು=ಹಸಿವಿನಂದ್ ಕಂಗ ಟ್ಿವರಿಗ  
ಉಣಿಸನುು ನೀಡುವುದ್ು; ನನು=ನಜ/ದಿಟ್/ಒಲವು/ಅಕೆರ  ; ನನುಯ ನುಡಿವುದ್ು=ಅಕೆರ ಯಿಂದ್ ಕೊಡಿದ್ ಸತಯದ್ ಮಾತುಗಳನಾುಡುವುದ್ು; 
ತನು+ಅಂತ್ ; ತನುಂತ್ =ತನು ಹಾಗ ;  ಪ್ರರ=ಇತರರನುು; ಬಗ ವುದ್ು=ತಿಳಿಯುವುದ್ು; ತನುಂತ್  ಪ್ರರ ಬಗ ವುದ್ು=ಇತರರನುು ತನುಂತ್  
ಕಾಣ್ುವುದ್ು ಎಂದ್ರ  ತನು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವಂತ್ ಯೀ, ಇತರರಿಗೊ ಒಳಿತನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡುವ ನಡ ನುಡಿಗಳನುು ಹ ೊಂದಿರುವುದ್ು; 
ಸವಗಥ=ನಲಿವು ಮತುಾ ನ ಮಮದಿಯ ನ ಲ್ ; ಬಿನಾುಣ್ವು+ಅಲಿ; ಬಿನಾುಣ್=ಚ ಲುವು/ಸ ೊಬಗು/ಸುಂದ್ರ; ಸವಗಥ ತ್ಾ ಬಿನಾುಣ್ವಲ=ಿಮಾನವರು 
ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ್ ಕಟ್ುಿವ ಸಮಾಜದ್ಲಿ ಿಸವರ್ಗಕ್ತೆಂತಲೊ ಮಿಗಿಲ್ಾದ್  ನ ಮಮದಿ-ನಲಿವು ದ್ ೊರ ಯುತಾದ್ ) 

ಹರಿತನವು ಹ ೀಡಿಂಗ  ಗುರುತನವು ಮೊಢಂಗ  
ದ ೊರ ತನವು ನನಡ ನಿೀಚಂಗ -ದ ೊರ ದಿಹರ  

ಧರ ಯ್ಗಲಲ ಕ ಡುಗು ಸವವಜ್ಞ 

ಒಳ ಿಯ ವಯಕ್ತಾತವವಿಲಿದ್ವನಗ  ದ್ ೊಡಡ ಗದ್ುಾಗ /ಪ್ಟ್ಿ/ಪ್ದ್ವಿಯು ದ್ ೊರ ಯುವಂತ್ಾದ್ರ  ನಾಡು ಮತುಾ ಜನಸಮುದ್ಾಯದ್ ಬದ್ುಕು 
ಹಾಳಾಗುತಾದ್  ಎಂಬ ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ಜನಸಮುದ್ಾಯಕ ೆ ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಹರಿತನ=ಕುಟ್ುಂಬ/ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಕೊೆಟ್ಗಳನುು ಒಳ ಿಯ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಮುನುಡ ಸುವ ಜವಾಬಾಾರಿ; 

ಹ ೀಡಿ=ಅಂಜುಬುರುಕ/ಪ್ುಕೆಲ/ಎದ್ ಗಾರಿಕ ಯಿಲಿದ್ವನು; ಗುರುತನ=ತನು ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ್ ವಯಕ್ತಾ ಹಾಗೊ ಸಮಾಜದ್ ಮುನುಡ ಗ  
ಬ ೀಕಾದ್ ಅರಿವನುು ಮೊಡಿಸುವ ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ  ; ಮೊಢಂಗ =ಮೊಡನಗ ; ಮೊಢ=ಅರಿವಿಲಿದ್ವನು/ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿಲಿದ್ವನು; 
 ದ್ ೊರ ತನ=ಜನಸಮುದ್ಾಯದ್ ಹತಕಾೆಗಿ ಸದ್ಾಕಾಲ ಎಚಚರದಿಂದ್ ಆಡಳಿತವನುು ನಡ ಸುವ ಹುದ್ ಾ; ನಾಡ=ನಾಡಿನ/ದ್ ೀಶದ್/ರಾಜಯದ್; 
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ನೀಚಂಗ =ಸುಳುಿ/ಮೀಸ/ಕ ಟ್ಿತನದ್ ನಡ ನುಡಿಯುಳಿವನಗ ; ದ್ ೊರ ತು+ಇಹರ ; ದ್ ೊರ ತು=ಸಿಕುೆ/ಪ್ಡ ದ್ು; ಇಹರ =ಇದ್ಾರ ; 
ದ್ ೊರ ದಿಹರ =ದ್ ೊರಕುವಂತ್ಾದ್ರ /ಸಿಗುವಂತ್ಾದ್ರ ; ಧರ +ಎಲಿ; ಧರ =ಬೊಮಿ/ನಾಡು; ಕ ಡುಗು=ಹಾಳಾಗುತಾದ್ ) 

ಒಮಮನದ  ಬಿತತಕುು ಇಮಮನದ  ಜ್ಳಿಕುು 
ಒಮಮನದ  ಮೊೀಕ್ಷಪದವಕುು-ಜ್ಞನನಿ ತ್ನ 

ನಿಮಮನದ  ಕ ಡುಗು ಸವವಜ್ಞ 

ಚಂಚಲತ್ ಯಿಲಿದ್/ಚಂಚಲಗ ೊಂಡ ಮನಸಿಿನಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಒಮಮನ=ಒಂದ್ು+ಮನ; ಒಮಮನದ್ =ಚಂಚಲತ್ ಯಿಲಿದ್  ಅಂದ್ರ  ಅತಿಾತಾ ತುಯಾಾಡದ್  ಮನಸಿಿನಲಿಿ ತಳ ಯುವ ಒಂದ್ ೀ ನಲುವಿನಂದ್; 

ಬಿತುಾ+ಅಕುೆ; ಬಿತುಾ=ಬಿೀಜ; ಅಕುೆ=ಆಗುವುದ್ು; ಒಮಮನದ್  ಬಿತಾಕುೆ=ಬಿೀಜವು ಮಳಕ ಯೊಡ ದ್ು ಸಸಿಯಾಗಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಬ ಳ ದ್ು 
ಹೊಹಣ್ುಣಗಳನುು ನೀಡುವಂತ್  ಒಂದ್ ೀ ಮನಸಿಿನಂದ್ ಕಯೊಗಂಡ ಯಾವುದ್ ೀ ಕ ಲಸ ಚ ನಾುಗಿ ಆಗುತಾದ್ ; ಇಮಮನ=ಎರಡು+ಮನ; 

ಇಮಮನ=ಮಾಡುವುದ್ ೊೀ/ಬ ೀಡವೀ ಎಂಬ ತ್ ೊಳಲ್ಾಟ್ದಿಂದ್ ಕೊಡಿದ್ ಚಂಚಲ ಮನಸುಿ; ಜಳುಿ+ಅಕುೆ; ಜಳುಿ=ಒಳಗಡ  ತಿರುಳಿಲಿದ್ ಬಿೀಜ; 

ಇಮಮನದ್  ಜಳಿಕುೆ=ಚಂಚಲವಾದ್ ಮನಸಿಿನಂದ್ ಕಯೊಗಂಡ ಯಾವುದ್ ೀ ಕ ಲಸ ಕ ಡುತಾದ್ ; ಮೀಕಶಪ್ದ್ವು+ಅಕುೆ; ಮೀಕ್ಷ 

=ಹುಟ್ುಿಬದ್ುಕುಸಾವುಗಳ ಂಬ ಚಕರದಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡ ಯನುು/ಮುಕ್ತಾಯನುು ಹ ೊಂದ್ುತಾದ್  ಎಂಬ ನಂಬಿಕ ; ಪ್ದ್=ನ ಲ್ /ಜಾಗ; 

ಜ್ಞಾನ=ಅರಿವುಳಿವನು/ತಿಳುವಳಿಕ ಯುಳಿವನು; ತ್ಾನು+ಇಮಮನದ್ ; ತ್ಾನು=ಅವನು; ಜ್ಞಾನ ತ್ಾ ಇಮಮನದ್  ಕ ಡುಗು=ಅರಿವಿದ್ಾವನು ಕೊಡ 

ಒಮಮಮಮ ಚಂಚಲಮನಕ ೆ ಒಳಗಾದ್ಾಗ ಹಾಳಾಗುತ್ಾಾನ ; ಕ ಡುಗು=ನಾಶವಾಗುವುದ್ು/ಹಾಳಾಗುವುದ್ು) 

ಪನಪವ ಂಬುದಕ  ತಳ್ಳ ಕ ೊೀಪವ ೀ ನ ಲಗಟುಟ 
ಕೊಪದ ೊಳು ನ ೀಣು ಹರಿದಂತ್ -ನರಕಕ ು 

ಕ ೊೀಪಿ ತ್ನನಿಳ್ಳವ ಸವವಜ್ಞ 

ಮನದ್ ೊಳಗ  ಕ ರಳುವ ಕ ೊೀಪ್ವನುು ಹತ್ ೊೀಟ್ಟಯಲಿಿಡದಿದ್ಾರ  ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಯನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಪಾಪ್+ಎಂಬುದ್ಕ ; ಪಾಪ್=ಇತರರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಮಾಡುವ ಕ ೀಡಿನ ಕ ಲಸ; ಎಂಬುದ್ಕ =ಎನುುವುದ್ಕ ೆ;  ತಿಳಿ=ಅರಿತುಕ ೊ; 

ನ ಲಗಟ್ುಿ=ನ ಲ+ಕಟ್ುಿ; ನ ಲಗಟ್ುಿ=ತಳಹದಿ/ಅಡಿಪಾಯ; ಕ ೊೀಪ್ವ ೀ ನ ಲಗಟ್ುಿ=ಕ ೊೀಪ್ದಿಂದ್ ಕ ರಳಿ ಮಯ್ ಮನಗಳ ಮೀಲಣ್ 

ಹತ್ ೊೀಟ್ಟಯನುು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಂಡು ಆಡುವ ನುಡಿ ಮತುಾ ಮಾಡುವ ಕ ಲಸಗಳ ೀ ಪಾಪ್ಕಾರಯ್ಗಳಿಗ  ಮೊಲಕಾರಣ್; ಕೊಪ್ದ್+ಒಳು; 
ಕೊಪ್=ಹಳಿ/ಬಾವಿ/ಗುಳಿ; ಒಳು=ಅಲಿಿ/ಒಳಗ ; ನ ೀಣ್ು=ಬಿಂದಿಗ /ಕ ೊಡದ್ ಕ ೊರಳನುು ಬಿಗಿದ್ು ಕಟ್ಟಿರುವ ಹಗಗದ್ ಕುಣಿಕ ; ಹರಿದ್+ಅಂತ್ ; 
ಹರಿದ್=ಕ್ತತುಾಹ ೊೀದ್/ಕಳಚಿಹ ೊೀದ್; ಅಂತ್ =ಹಾಗ ; ನರಕಕ ೆ=ಬಹುಬಗ ಯ ನ ೊೀವುಸಂಕಟ್ಗಳ ಯಾತನ ಗ ; ಕ ೊೀಪಿ=ಕ ೊೀಪ್ಗ ೊಂಡು 
ಕ ಟ್ಿಕ ಲಸಗಳನುು ಮಾಡಿದ್ವನು; ತ್ಾನು+ಇಳಿವ=ಅವನು ಗುರಿಯಾಗುತ್ಾಾನ /ಒಳಗಾಗುತ್ಾಾನ ) 
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ತ್ ಂಗ್ನಗೊ ಹರಿಯರಿಗೊ ಹಂಗು ಮನಡಲು ಬ ೀಕು 
ತ್ ಂಗ್ನನ ಮೊದಲ ೆ ನಿೀರ ರ ಯ್ಗ-ಕಡ ಯಲಿ 

ಹಂಗದ  ಕ ೊಡುಗು ಸವವಜ್ಞ 

ಎಳ ಯದ್ಾಗಿರುವ ತ್ ಂಗಿನ ಸಸಿಯನುು ಮತುಾ ಮುಪಿಿನಲಿಿರುವ ಹರಿಯರನುು ಒಲವುನಲಿವಿನಂದ್ ಆರಯೆ ಮಾಡಬ ೀಕ ಂಬ ತಿಳುವಳಿಕ ಯನುು 
ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ತ್ ಂಗು=ನ ಟ್ಿ ಸಸಿಯನುು ಅಯಾಾರು ವರುಶಗಳ ಕಾಲ ಚ ನಾುಗಿ ನ ೊೀಡಿಕ ೊಂಡರ , ಮುಂದ್  ನೊರು ವರುಶಗಳ ಕಾಲ ಬ ಳ  ಕ ೊಡುವ ಮರ; 

ಹರಿಯರು=ನಮಮ ಹುಟ್ಟಿಗ  ಮತುಾ ಬದ್ುಕು ರೊಪ್ುಗ ೊಳುಿವುದ್ಕ ೆ ತಮಮ ಮಯ್-ಮನಗಳ ಕಸುವನ ುಲ್ಾ ಿನೀಡಿ, ಈಗ ಮುಪಿಿನಲಿಿರುವ 

ತಂದ್ ತ್ಾಯಿ/ನಮಮನುು ಬ ಳ ಸಿದ್ ವಯಕ್ತಾಗಳು; ಹಂಗು=ನ ರವು/ಸಹಾಯ/ಉಪ್ಚಾರ/ಸ ೀವ ; ಹಂಗು ಮಾಡಲು ಬ ೀಕು=ತ್ ಂಗಿನ ಸಸಿಯು 
ಮರವಾಗಿ ಬ ಳ ಯಲು ಮತುಾ  ಹರಿಯರು ಮುಪಿಿನಲಿಿ ನ ಮಮದಿಯಿಂದ್ ಇರಲು ಬ ೀಕಾದ್ ಆರಯೆಯನುು ಮಾಡಬ ೀಕು ; ಮದ್ಲ್ ಗ=ಮದ್ಲಿನಲಿಿ 

ಅಂದ್ರ  ತ್ ಂಗು ಸಸಿಯಾಗಿದ್ಾಾಗ; ನೀರು+ಎರ ಯ; ಎರ =ಸುರಿ/ಹಾಕು;  ಕಡ ಯಲಿ=ಕಡ ಯಲಿ/ಿಅನಂತರ; 

ಹಂಗು=ಕಡಿಮಯಾಗು/ಹಾಳಾಗು/ಕ ಡು; ಕ ೊಡುಗು=ಕ ೊಡುತಾದ್ /ನೀಡುತಾದ್ ; ಹಂಗದ್  ಕ ೊಡುಗು=ತ್ ಂಗಿನ ಮರವು ನರಂತರವಾಗಿ 

ಬ ಳ ಯನುು ನೀಡುತಾದ್ /ಹರಿಯರ ಸ ೀವ ಯಿಂದ್ ಮನಸಿಿಗ  ನ ಮಮದಿಯು ದ್ ೊರಕುತಾದ್ )  

ಎದ ದದುದ ಮನತ್ನಡದಿರು ಎದ ದದುದ ನಿಲಲದಿರು 
ಇದದ ಮನನಸರ ಜ್ರಿಯದಿರು-ಓಲಗದ ೊ 

ಳ್ಳದದನಿಸು ಹ ೊತುತ ಸವವಜ್ಞ 

ಜನಸಮುದ್ಾಯದ್ ಕೊಟ್/ಗ ೊಟ್ಟಿಯ ಮಾತುಕತ್ ಗಳಲಿ ಿಪಾಲ್ ೊಗಂಡಾಗ ವಯಕ್ತಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡ ನುಡಿಗಳು ಹ ೀಗಿರಬಾರದ್ ಂಬುದ್ನುು 
ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಎದ್ುಾ+ಎದ್ುಾ; ಮಾತ್ಾಡದ್ +ಇರು; ನಲಿದ್ +ಇರು; ಇದ್ಾ=ಇರುವ; ಮಾನಸರ=ವಯಕ್ತಾಗಳನುು/ಜನರನುು; ಜರಿಯದ್ +ಇರು; 
ಜರಿ=ನಂದಿಸು/ತ್ ಗಳು/ಅಲಿಗಳ ; ಓಲಗದ್+ಒಳು+ಇದ್ಾ+ಅನಸು; ಓಲಗ=ಸಬ /ಸಮಾರಂಬ/ಕೊಟ್/ಗ ೊಟ್ಟಿ; ಒಳು=ಅಲಿಿ; ಅನಸು=ಅಶುಿ; 
ಹ ೊತುಾ=ಕಾಲ/ಸಮಯ/ವ ೀಳ ) 

ಆರ ೈದು ನಡ ವವನು ಆರ ೈದು ನುಡಿವವನು 
ಆರ ೈದು ಅಡಿಯನಿಡುವವನು-ಲ ೊೀಕಕ ು 

ಆರನಧಯನಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ಯಾವುದ್ ೀ ಒಂದ್ು ಮಾತನಾಡುವ / ಕ ಲಸವನುು ಕಯೊಗಳುಿವ ಮದ್ಲು ಚ ನಾುಗಿ ಆಲ್ ೊೀಚಿಸಿ ಮುನುಡ ಯುವವನು ಸಮಾಜದ್ಲಿ ಿಎಲಿರಿಂದ್ 

ಒಲವು ನಲಿವು ಮತುಾ ಮನುಣ ಯನುು ಪ್ಡ ಯುತ್ಾಾನ  ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಆರ ೈದ್ು=ಆರಯ್+ದ್ು; ಆರಯ್=ಯಾವುದ್ ೀ ಒಂದ್ು ಸಂಗತಿಯಿಂದ್/ಕ ಲಸದಿಂದ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದ್ಾದ್ ಒಳಿತು-ಕ ಡುಕುಗಳನುು 
ಒರ ಹಚಿಚನ ೊೀಡಿ ಇಲಿವ ೀ ಸರಿ/ತಪ್ುಿಗಳನುು ತಿಳಿದ್ುನ ೊೀಡಿ ಒಳ ಿಯ ನಲುವನುು ತ್ ಗ ದ್ುಕ ೊಳುಿವುದ್ು; ನಡ ವವನು=ಕ ಲಸಗಳನುು 
ಮಾಡುವವನು; ನುಡಿವವನು=ಮಾತನಾಡುವವನು; ಅಡಿಯನು+ಇಡುವವನು; ಅಡಿ=ಹ ಜ ಜ/ಪಾದ್; 
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ಅಡಿಯನಡುವವನು=ಕ ಲಸದ್ಲಿ/ಿಮಾತಿನಲಿ ಿತ್ ೊಡಗುವವನು; ಆರಾಧಯನು+ಅಕುೆ; ಆರಾಧಯ=ಪ್ೂಜಿತ ವಯಕ್ತಾ/ಮನುಣ ಯನುು ಪ್ಡ ದ್ ವಯಕ್ತಾ; 
ಅಕುೆ=ಆಗುವನು) 

ನರಳುವಗ  ಕಡುರ ೊೀಗ ಮೊರ ವಂಗ  ರನಗವು 
ಬರ ವಂಗ  ಓದು ಬರುವಂತ್ -ಸನಧಿಪಂಗ  

ಬರದುದ ೊಂದುಂಟ  ಸವವಜ್ಞ 

ಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒಳಿತುಕ ಡುಕು / ಏಳುಬಿೀಳುಗಳಿಗ  ನಮಮ ಮಯ್ ಮನಗಳಲಿ ಿತುಡಿಯುವ ಮಿಡಿತಗಳ ೀ ಕಾರಣ್ವ ಂಬುದ್ನುು 
ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ನರಳುವಗ =ಮನಸಿಿನಲಿಿ ಯಾವಾಗಲೊ ಒಂದ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಬಗ ಯ ಆತಂಕ/ಸಂಕಟ್/ಹ ದ್ರಿಕ /ಹಂಜರಿಕ ಯಿಂದ್ ಒದ್ಾಾಡುವವನಗ ; 
 ಕಡು=ಹ ಚಿಚನ/ಅತಿಯಾದ್/ದ್ ೊಡಡದ್ಾದ್; ಕಡುರ ೊೀಗ=ಕ ಟ್ಿಕಾಯಿಲ್ /ದ್ ೊಡಡರ ೊೀಗ;  ಮರ ವಂಗ =ಉಲ್ಾಿಸ/ಆನಂದ್/ಲವಲವಿಕ ಯಿಂದ್ 

ಗುನುಗುತಿಾರುವವನಗ /ಹಾಡುತಿಾರುವವನಗ ; ರಾಗ=ಇಂಪಾದ್ ದ್ನ; ಬರ ವಂಗ =ಬರ ವಣಿಗ ಯನುು ಕಲಿತವನಗ ; ಓದ್ು ಬರುವಂತ್ =ವಿದ್ ಯ 
ಕರಗತವಾಗುವಂತ್ ; ಸಾಧಿಪ್ಂಗ =ಕಯೊಗಂಡ ಕ ಲಸವನುು ಮಾಡಿಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಪ್ಟ್ುಿಹಡಿದ್ು ದ್ುಡಿಯುವವನಗ ; 
ಬರದ್ುದ್ು+ಒಂದ್ು+ಉಂಟ ; ಬರದ್ುದ್ು=ದ್ ೊರ ಯದಿರುವುದ್ು; ಒಂದ್ು=ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ; ಉಂಟ =ಇದ್ ಯೀ ?; 
ಬರದ್ುದ್ ೊಂದ್ುಂಟ =ದ್ ೊರ ಯದಿರುವುದ್ು ಯಾವುದ್ೊ ಇಲಿ ಎಂದ್ರ  ಬಯಸಿದ್ ಾಲಿವೂ ದ್ ೊರ ಯುತಾದ್ /ಕಯೊಗಂಡ ಕ ಲಸಗಳ ಲಿವೂ 

ಈಡ ೀರುತಾವ ) 

ಇದದಲಿಲ ಸಲುವ ಹ ೊೀಗ್ನದದಲಿಲಯೊ ಸಲುವ 

ವಿದಯವ ಬಲಲ ಕಡುಜನಣ-ಗ್ನರಿಯ ಮೆೀ 
ಲಿದದರೊ ಸಲುವ ಸವವಜ್ಞ 

ಒಳ ಿಯ ಅರಿವನುು ಪ್ಡ ದ್ುಕ ೊಂಡು ಚ ನಾುಗಿ ಕ ಲಸವನುು ಮಾಡುವ ಕುಶಲತ್ ಯುಳಿ ವಯಕ್ತಾಯು ಎಲ್ಾ ಿಕಡ ಗಳಲಿಿಯೊ ಮನುಣ ಗ  
ಪಾತರನಾಗುತ್ಾಾನ  ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಇದ್ಾ+ಅಲಿಿ; ಇದ್ಾ=ಇರುವ; ಇದ್ಾಲಿಿ=ಇರುವ ಜಾಗ/ಊರು/ನ ಲ್ ಯಲಿ;ಿ ಸಲುವ=ಎಲಿರಿಂದ್ಲೊ ಮನುಣ ಯನುು ಪ್ಡ ಯುತ್ಾಾನ /ಎಲಿರಿಗೊ 

ಬ ೀಕಾದ್ವನಾಗುತ್ಾಾನ ; ಹ ೊೀಗಿ+ಇದ್ಾ+ಅಲಿಿಯೊ; ಹ ೊೀಗಿದ್ಾಲಿಿಯೊ=ಇರುವ ಎಡ ಯಿಂದ್ ಮತ್ ೊಾಂದ್ು ಕಡ ಗ  ಹ ೊೀದ್ರೊ; ವಿದ್ ಯ=ಯಾವುದ್ ೀ 
ಒಂದ್ು ಸಂಗತಿಯಲಿಿ ಒಳ ಿಯ ತಿಳುವಳಿಕ  ಮತುಾ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವ ಕುಶಲತ್ ; ಬಲಿ=ತಿಳಿದಿರುವ/ಹ ೊಂದಿರುವ; ಕಡು=ಹ ಚಿಚನ/ಬಹಳ; 

ಜಾಣ್=ಚತುರ/ವಿವ ೀಕ್ತ; ಗಿರಿ=ಬ ಟ್ಿ/ಪ್ರವ್ತ; ಮೀಲ್ +ಇದ್ಾರೊ; ಗಿರಿಯ ಮೀಲಿದ್ಾರೊ=ಜಗತಿಾನಲಿ ಿಯಾವ ಎಡ ಯಲ್ ಿೀ ಇದ್ಾರೊ/ಎಲಿಿಗ  
ಹ ೊೀದ್ರೊ) 
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ಸರವ್ಜ್ಾನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳು – 6ನ ಯ ಕಂತು 

ನುಡಿಸುವುದಸತಯವನು ಕ ಡಿಸುವುದು ಧಮವವನು 
ಒಡಲನ  ಕಟಿಟ ಹಡಿಸುವುದು-ಲ ೊೀಭದ 

ಗಡಣ ಕನಣಯಯ ಸವವಜ್ಞ 

ವಯಕ್ತಾಯ ಮನದ್ಲಿ ಿತುಡಿಯುವ ಅತಿಯಾಸ /ಜಿಪ್ುಣ್ತನವು ಎಲ್ಾ ಿಬಗ ಯ ಕ ಟ್ಿಕ ಲಸಗಳನುು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ್ವಾಗುತಾದ್  ಎಂಬುದ್ನುು 
ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ನುಡಿಸುವುದ್ು+ಅಸತಯವನು; ಅಸತಯ=ನಜವಲಿದ್ುಾ/ದಿಟ್ವಲಿದ್ುಾ/ಸುಳುಿ; ಕ ಡಿಸುವುದ್ು=ನಾಶಪ್ಡಿಸುವುದ್ು/ಹಾಳುಮಾಡುವುದ್ು; 
ಧಮಥ=ಸಹಮಾನವರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಒಳಿತನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡುವಂತಹ ನಡ ನುಡಿಗಳು; ಒಡಲು=ಹ ೊಟ ಿ/ದ್ ೀಹ/ಮಯ್; ಒಡಲನ  
ಕಟ್ಟಿ ಹಡಿಸುವುದ್ು=ಗಳಿಸಿದ್ ಹಣ್ದಿಂದ್/ಸಂಪ್ತಿಾನಂದ್ ಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ಯಾವುದ್ ೀ ಬಗ ಯ ಒಲವುನಲಿವನುು ಹ ೊಂದ್ದಿರುವುದ್ು ಅಂದ್ರ  
ಹ ೊಟ ಿಬಟ ಿಕಟ್ಟಿ ಹಣ್ವನುು ಕೊಡಿಡುವುದ್ರಲಿಿಯೀ ತ್ ೊಡಗುವುದ್ು; ಲ್ ೊೀಭ=ಅತಿಯಾಸ /ಕ ಟ್ಿಆಸ /ಜಿಪ್ುಣ್ತನ; 

ಗಡಣ್=ಸಮೊಹ/ಗುಂಪ್ು/ರಾಶ್; ಲ್ ೊೀಭ ಗಡಣ್=ಅತಿಯಾದ್ ಆಸ ಯ/ಜಿಪ್ುಣ್ತನದ್ ನಡ ನುಡಿಗಳು; ಕಾಣ್ು+ಅಯಯ=ತಿಳಿದ್ು ನ ೊೀಡು) 

ಹ ೊಲಬನರಿಯದ ಮನತು ತಲ  ಬ ೀನ  ಹಡಿದಂತ್  
ಹ ೊಲಬರಿದ ೊಂದ ನುಡಿದರ -ಅದು ದಿವಯ 

ಫಲ ಪಕವದಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

ಸರಿತಪ್ುಿಗಳ ಅರಿವಿಲಿದ್  / ಅರಿವಿನಂದ್ ಆಡುವ ಮಾತಿನಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಒಳಿತುಕ ಡುಕ್ತನ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಹ ೊಲಬನು+ಅರಿಯದ್; ಹ ೊಲಬು=ದ್ಾರಿ/ಮಾರ್ಗ/ಸರಿತಪ್ುಿಗಳ ಅರಿವು/ಒಳಿತುಕ ಡುಕುಗಳನುು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನ ೊೀಡುವುದ್ು; ಅರಿ=ತಿಳಿ; 

ಅರಿಯದ್=ತಿಳಿಯದ್; ಬ ೀನ =ನ ೊೀವು/ಯಾತನ ; ಹ ೊಲಬು+ಅರಿದ್ು+ಒಂದ್; ಒಂದ್ ನುಡಿದ್ರ =ಒಂದ್ು ಮಾತನಾುಡಿದ್ರ ; ಹ ೊಲಬರಿದ್ ೊಂದ್ 

ನುಡಿದ್ರ =ಇತರರ ಮನಸಿಿಗ  ನ ೊೀವಾಗದ್ಂತ್ /ಸತಯವನುು ಮರ ಮಾಚದ್ಂತ್  ಒಳಿತನುುಂಟ್ು ಮಾಡುವ ಮಾತುಗಳನಾುಡಿದ್ರ ; ದಿವಯ 
=ಒಳ ಿಯದ್ು/ಉತಾಮವಾದ್ುದ್ು ; ಫಲ=ಹಣ್ುಣ ; ಪ್ಕವದ್+ಅಂತ್ ; ಪ್ಕವ=ಮಾಗುವುದ್ು/ರಸದಿಂದ್ ಕೊಡಿ ರುಚಿಕರವಾದ್ುದ್ು; ಅಂತ್ =ಹಾಗ ; 
ದಿವಯಫಲಪ್ಕವದ್ಂತ್ =ಇದ್ ೊಂದ್ು ಉಪ್ಮ. ರಸದಿಂದ್ ತುಂಬಿ ರುಚಿಕರವಾದ್ ಮಾಗಿದ್ ಹಣ್ಣನುು ತಿಂದ್ಾಗ ಯಾವ ಬಗ ಯ ನಲಿವುನ ಮಮದಿ 

ದ್ ೊರ ಯುವುದ್ ೊೀ ಅಂತ್ ಯೀ ತಿಳುವಳಿಕ ಯ ಮಾತುಗಳನುು ಆಡಿದ್ಾಗ/ಕ ೀಳಿದ್ಾಗ ಉಂಟಾಗುತಾದ್ ) 

ಕ ೀಡನ ೊಬಬಗ  ಬಯಸ  ಕ ೀಡು ತಪಪದು ತನಗ  
ಕೊಡಿ ಕ ಂಡವನು ತ್ ಗ ದ ೊಡ -ತನಾ ಕ ೈ 

ಕೊಡ  ಬ ೀವಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

“ಬ ೀರ ಯವರಿಗ  ಬರಬಾರದ್ ನ ೊೀವುಸಂಕಟ್ಗಳು ಬಂದ್ು, ಅವರ ಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ಹಾನಯುಂಟಾಗಲಿ”ಎಂದ್ು ನಾವು ಮನದ್ಲಿ ಿ

ಬಯಸುವುದ್ಾಗಲಿ/ಕ ಟ್ಿ ಕ ಲಸಗಳನುು ಮಾಡುವುದ್ಾಗಲಿ ಒಳ ಿಯದ್ಲಿವ ಂಬ ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 
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(ಕ ೀಡನು+ಒಬಬಗ ; ಕ ೀಡು=ಹಾನ/ನಾಶ/ಅಪಾಯ; ಒಬಬಗ =ಬ ೀರ ಯವನಗ ; ಬಯಸ =ಆಗಲ್ ಂದ್ು ಇಚಿಚಸಿದ್ರ ; ತನಗ =ಬಯಸಿದ್ ವಯಕ್ತಾಗ ; 
ಕ ೀಡು ತಪ್ಿದ್ು ತನಗ =ಮತ್ ೊಾಬಬನಗ  ಸಾವುನ ೊೀವುಗಳು ಉಂಟಾಗಲ್ ಂದ್ು ಬಯಸಿದ್ವನಗೊ ಒಂದ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಬಗ ಯ 

ಹಾನಯುಂಟಾಗುತಾದ್ ; ತ್ ಗ ದ್ ೊಡ =ತ್ ಗ ದ್ರ ; ಕೊಡಿ ಕ ಂಡವನು ತ್ ಗ ದ್ ೊಡ =ಉರಿಯುತಿಾರುವ ಬ ಂಕ್ತಯ ಉಂಡ ಯನುು ಮತ್ ೊಾಬಬನ ಮೀಲ್  
ಎಸ ಯಲ್ ಂದ್ು ಒಬಬ ವಯಕ್ತಾಯು ತನು ಕಯಯಲಿ ಿತ್ ಗ ದ್ುಕ ೊಂಡಾಗ; ಕೊಡ =ಜತ್ ಜತ್ ಯಲ್ ಿೀ/ ಆ ಗಳಿಗ ಯಲ್ ಿೀ; ಬ ೀವ+ಅಂತ್ =ಸುಡುವ+ಹಾಗ ; 
ತನು ಕ ೈ ಕೊಡ  ಬ ೀವಂತ್ =ಈ ರೊಪ್ಕದ್ ಮೊಲಕ ಮತ್ ೊಾಬಬನಗ  ಕ ಟ್ಿದ್ಾನುು ಮಾಡಲು ಹಾತ್ ೊರ ಯುವ ವಯಕ್ತಾಗೊ ನ ೊೀವು/ಸಂಕಟ್/ಹಾನ 

ತಟ್ುಿತಾದ್  ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ ) 

ಹುಟುಟವನಗಲ  ಧನವ ಮೊಟ ಟಗಟಿಟಳ್ಳದನ ೀ 
ಕಟ ೊಟಯಯಲರಿಯ ಕಡ ಯಲಿಲ-ಅದನರಿದು 

ಕ ೊಟುಟಂಬ ದನನಿ ಸವವಜ್ಞ 

ಉಳಿವರು ದ್ಾನ ಮಾಡುವ ಗುಣ್ವನುು ಬ ಳ ಸಿಕ ೊಳಿಬ ೀಕ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಹುಟ್ುಿವ+ಆಗಲ್ ; ಹುಟ್ುಿವಾಗಲ್ =ತ್ಾಯಿಯ ಹ ೊಟ ಿಯಿಂದ್ ಹ ೊರಬಂದ್ ಗಳಿಗ ಯಲ್ ಿೀ; ಧನ=ಹಣ್/ಚಿನುಬ ಳಿಿ ಒಡವ /ಆಸಿಾಪಾಸಿಾ; 
ಮಟ ಿ+ಕಟ್ಟಿ+ಇಳಿದ್ನ ೀ; ಮಟ ಿ=ಗಂಟ್ು/ಹ ೊರ /ಮೊಟ ; ಇಳಿದ್ನ ೀ=ಈ ಜಗತಿಾಗ  ಬಂದ್ನ ೀ; ಕಟ್ಟಿ+ಒಯಯಲು+ಅರಿಯ; 

ಒಯಯಲು=ತ್ ಗ ದ್ುಕ ೊಂಡು ಹ ೊೀಗಲು; ಅರಿಯ=ತಿಳಿಯನು; ಕಡ ಯಲಿ=ಿಸಾವನುಪಿಿದ್ಾಗ; ಅದ್ನು+ಅರಿದ್ು; ಅದ್ನು=ಅದ್ನುು; 
ಅರಿದ್ು=ತಿಳಿದ್ು; ಅದ್ನರಿದ್ು=ಹುಟ್ುಿವಾಗ ಸಂಪ್ತಾನುು ಹ ೊತುಾ ತರಲಿಲಿ / ಸಾಯುವಾಗ ಜತ್ ಯಲಿ ಿಹ ೊತುಾ ಕ ೊಂಡ ೊಯುಯವುದಿಲಿವ ಂಬ 

ವಾಸಾವವನುು  ಅರಿತುಕ ೊಂಡು; ಕ ೊಟ್ುಿ+ಉಂಬ; ಕ ೊಟ್ುಿ= ತನು ಆದ್ಾಯದ್ ಮಿತಿಗ  ಒಳಪ್ಟ್ಿಂತ್  ಇತರರಿಗೊ ನ ರವನುು ನೀಡಿ; 

ಉಂಬ=ಉಣ್ುಣವನು/ತನು ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪ್ತಿಾನಂದ್ ನಲಿವುನ ಮಮದಿಯ ಬಾಳ ವಯನುು ನಡ ಸುವನು) 

ಕ ೊಟುಟದು ತನಗ  ಬಯಿಚಿಟುಟದು ಪರರಿಗ  
ಕ ೊಟುಟದು ಕ ಟಿಟತ್ ನ ಬ ೀಡ-ಅದು ಮುಂದ  

ಕಟಿಟದ ಬುತತ ಸವವಜ್ಞ 

ಇತರರ ಸಂಕಟ್ಕ ೆ ಮರುಗಿ ಮಾಡುವ ದ್ಾನವು ಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ನಮಗ  ಒಳಿತನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡುತಾದ್ ಯಂಬ ಜನಸಮುದ್ಾಯದ್ ನಂಬಿಕ ಯನುು 
ಈ ವಚನದ್ಲಿಿ ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಕ ೊಟ್ುಿದ್ು=ಇತರರಿಗ  ನ ರವಾಗಲ್ ಂದ್ು ನೀಡಿದ್ ಉಣಿಸು/ವಸುಾ/ಹಣ್; ತನಗ =ದ್ಾನಗ /ದ್ಾನ ಮಾಡಿದ್ವನಗ ; ಕ ೊಟ್ುಿದ್ು ತನಗ =ದ್ಾನ 

ಮಾಡುವುದ್ರಿಂದ್ ದ್ಾನಗ  ಒಳಿತ್ಾಗುವುದ್ ಂಬ ನಂಬಿಕ  ನಮಮ ಸಮಾಜದ್ಲಿಿದ್ ; ಬಯಿಚಿಟ್ುಿದ್ು=ಯಾರಿಗೊ ನೀಡದ್  ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ುಾ/ಹಂದಿನ 

ಕಾಲದ್ಲಿ ಿಬ ಲ್ ಬಾಳುವ ಒಡವ ಗಳನುು ಮತುಾ ಚಿನುಬ ಳಿಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನುು ನ ಲದ್ ೊಳಗ /ಮರದ್ ಪೊಟ್ರ /ಇನುತರ ಕಡ ಗಳಲಿ ಿಬಚಿಚಡುತಿಾದ್ಾರು; 
 ಪ್ರರಿಗ =ಇತರರ ಪಾಲ್ಾಗುತಾದ್ /ವಶವಾಗುತಾದ್ ; ಕ ಟ್ಟಿತು+ಎನಬ ೀಡ; 

ಕ ಟ್ಟಿತು=ಹಾಳಾಯಿತು/ನಾಶವಾಯಿತು/ಉಪ್ಯೊೀಗವಿಲಿದ್ಂತ್ಾಯಿತು; ಎನಬ ೀಡ=ಅಂದ್ುಕ ೊಳಿಬ ೀಡ; ಮುಂದ್ =ಮುಂದಿನ ಜಿೀವನದ್ 

ಆಗುಹ ೊೀಗುಗಳಲಿ;ಿ ಕಟ್ಟಿದ್ ಬುತಿಾ=ದ್ೊರದ್ ಊರಿಗ  ಹ ೊೀಗುವವರು ಹಾದಿಯ ನಡುವ  ತಂಗಿದ್ಾಗ ಉಣ್ಲ್ ಂದ್ು ಜತ್ ಯಲಿ ಿತ್ ಗ ದ್ುಕ ೊಂಡು 
ಹ ೊೀಗುತಿಾದ್ಾ ತಿನಸು/ಉಣಿಸಿನ ಗಂಟ್ು; ಕಟ್ಟಿದ್ ಬುತಿಾ-ಈ ಪ್ದ್ಕಂತ್ ಯು ಇಲಿಿ ಒಂದ್ು ನುಡಿಗಟಾಿಗಿ ಬಳಕ ಯಾಗಿದ್ . ಇತರರ 

ಹಸಿವು/ಸಂಕಟ್/ನ ೊೀವಿಗ  ಮಿಡಿದ್ು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ ದ್ಾನವು ಮುಂದ್ ೊಂದ್ು ದಿನ ನಮಗ  ಸಂಕಟ್ ಬಂದ್ಾಗ ನಮಮನುು ಕಾಪಾಡುತಾದ್ . 
ಅಂದ್ರ   ಮತ್ ೊಾಬಬರು ನಮಗ  ನ ರವನುು ನೀಡುತ್ಾಾರ  ಎಂಬ ನಂಬಿಕ ಯು ಜನಮನದ್ಲಿಿ ನ ಲ್ ಯೊರಿದ್ ) 
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ಉಳಿಲಿಲ ಉಣಲ ೊಲಲ ಉಳಿಲಿಲ ಉಡಲ ೊಲಲ 
ಉಳಿಲಿಲ ದನನಗ ೊಡಲ ೊಲಲ-ಅವನ ೊಡವ  

ಕಳಿಗ  ದ ೊರ ಗ  ಸವವಜ್ಞ 

ಸಿರಿಸಂಪ್ದ್ಗಳು ಇರುವಾಗ ನಲಿವುನ ಮಮದಿಯ ಬದ್ುಕನುು ನಡ ಸದ್ , ಇತರರಿಗೊ ನ ರವಾಗದ್  ಎಲಿವನೊು ಕೊಡಿಟ್ಟಿಕ ೊಂಡಿರುವವನ ಸಂಪ್ತುಾ 
ಇಂದ್ಲಿ ನಾಳ  ಅನಯರ ಪಾಲ್ಾಗುತಾದ್  ಎಂಬ ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಉಳಿ+ಅಲಿಿ; ಉಳ್=ಇರು ; ಉಳಿಲಿಿ=ಇರುವಾಗ/ಜಿೀವನಕ ೆ ಅಗತಯವಾದ್ ಎಲ್ಾ ಿಬಗ ಯ ಅನುಕೊಲಗಳು ಇರುವಾಗ;  ಉಣ್ಲು=ತಿನುಲು; 
ಒಲ್+ಅ=ಒಲಿ;  ಒಲ್=ಬಯಸು/ಇಚಿಚಸು/ಆಸ ಪ್ಡು; ಒಲಿ=ಬಯಸುವುದಿಲ;ಿ ಉಣ್ಲ್ ೊಲ=ಿತನು ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪ್ತಿಾನಂದ್  ಯಾವುದ್ ೀ 
ಬಗ ಯ ಒಲವುನಲಿವಿನ ಜಿೀವನವನುು ನಡ ಸದ್  ಗಳಿಸಿದ್ ಸಂಪ್ತ್ ಾಲಿವನೊು ಕೊಡಿಡುವುದ್ರಲ್ ಿೀ ಮಗುನಾಗಿರುತ್ಾಾನ ;  ಉಡಲು+ಒಲಿ; 

ಉಡು=ಒಳ ಿಯ ಬಟ ಿಬರ ಗಳನುು ಹಾಕ್ತಕ ೊಳುಿವುದ್ು ; ದ್ಾನ+ಕ ೊಡಲು+ಒಲಿ; ಅವನ+ಒಡವ ; ಅವನ=ಈ ರಿೀತಿ ಕೊಡಿಟ್ಿವನ/ಜಿಪ್ುಣ್ನ; 

 ಒಡವ =ಆಸಿಾಪಾಸಿಾ/ಹಣ್/ಚಿನುಬ ಳಿಿತ್ ೊಡುಗ ;  ಕಳಿಗ =ಕಳಿನಗ /ಕಳಿನ ಪಾಲು; ದ್ ೊರ ಗ =ದ್ ೊರ ಯ ಪಾಲು/ದ್ ೊರ ಯು ಮುಟ್ುಿಗ ೊೀಲು 
ಹಾಕ್ತಕ ೊಳುಿತ್ಾಾನ ) 

ಕ ೊಟುಟಂಬ ಕನಲದಲಿ ಕ ೊಟುಟಣಣಲ ೊಲಲದವ 

ಹುಟಿಟಯ ಮೆೀಲ  ಜ ೀನಿಟುಟ-ಪರರಿಗ  
ಕ ೊಟುಟ ಹ ೊೀಹಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

ಸಿರಿಸಂಪ್ದ್ಗಳು ಇರುವಾಗ ನಲಿವುನ ಮಮದಿಯನುು ಪ್ಡ ಯದ್ , ಇತರರಿಗೊ ನ ರವಾಗದ್  ಎಲಿವನೊು ಕೊಡಿಟ್ಟಿಕ ೊಂಡಿರುವವನ ಸಂಪ್ತುಾ ಹ ೀಗ  
ಬ ೀರ ಯವರ ಪಾಲ್ಾಗುತಾದ್  ಎಂಬುದ್ನುು ರೊಪ್ಕವಂದ್ರ ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಕ ೊಟ್ುಿ+ಉಂಬ; ಕ ೊಟ್ುಿ=ದ್ಾನ ಮಾಡಿ/ಇತರರಿಗೊ ನ ರವು ನೀಡಿ; ಉಂಬ=ಉಣ್ುಣವ/ಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ನಲಿವುನ ಮಮದಿಗಳನುು ಪ್ಡ ಯುವ; 

ಕಾಲದ್ಲಿ=ಸಮಯದ್ಲಿ;ಿ ಕ ೊಟ್ುಿ+ಉಣ್ಣಲು+ಒಲಿದ್ವ; ಒಲಿದ್ವ=ಬಯಸದ್ವನು;  ಹುಟ್ಟಿ=ಜ ೀನುಗೊಡು; ಜ ೀನು+ಇಟ್ುಿ; ಹುಟ್ಟಿಯ ಮೀಲ್  
ಜ ೀನಟ್ುಿ=ಜ ೀನು ಹುಳುಗಳು ಮರದ್ ರ ಂಬ ಕ ೊಂಬ ಗಳಲಿ/ಿಕಲಿಿನ ಪೊಟ್ರ ಗಳಲಿಿ ಗೊಡನುು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಗಳ ಮಕರಂದ್ವನುು ಹೀರಿತಂದ್ು 
ಸಿಹಜ ೀನನುು ತಯಾರಿಸುತಾವ ; ಪ್ರರಿಗ =ಇತರರಿಗ ;  ಹ ೊೀಹ+ಅಂತ್ =ಹ ೊೀಗುವಂತ್ ; ಪ್ರರಿಗ  ಕ ೊಟ್ುಿ ಹ ೊೀಹಂತ್ =ಜ ೀನನ ಹುಳುಗಳು 
ಜ ೀನನುು ಸವಿಯುವುದ್ಕ ೆ ಮುನುವ ೀ ಅದ್ು ಇತರರ ಪಾಲ್ಾಗುವಂತ್ ) 

ಸಿರಿಬಂದ ಕನಲದಲಿ ಕರ ದು ಧಮವವ ಮನಡು 
ಪರಿಣ್ನಮವಕುು ಪದಪಕುು-ಕ ೈಲನಸ 

ನ ರ ಮನ ಯಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ಸಿರಿಸಂಪ್ದ್ಗಳು ದ್ ೊರ ತ್ಾಗ ಅದ್ನುು ತ್ಾನ ೊಬಬನ ೀ ಹ ೊಂದ್ದ್ , ಇತರರಿಗ  ನ ರವನುು ನೀಡುವುದ್ರ ಮೊಲಕ ಬದ್ುಕನುು 
ಹಸನುಗ ೊಳಿಸಿಕ ೊಳಿಬ ೀಕ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಸಿರಿ=ಆಸಿಾಪಾಸಿಾ/ಹಣ್ಕಾಸು/ವಸುಾಒಡವ ;  ಸಿರಿಬಂದ್ ಕಾಲದ್ಲಿ= ಸಿರಿವಂತನಾದ್ಾಗ; ಕರ ದ್ು ಧಮಥವ 

ಮಾಡು=ಬಡಬಗಗರನುು/ಸಂಕಟ್ದ್ಲಿಿರುವವರನುು ಗುರುತಿಸಿ ನ ರವನುು ನೀಡು; ಪ್ರಿಣಾಮವು+ಅಕುೆ; 
ಪ್ರಿಣಾಮ=ಒಳಿತು/ಆನಂದ್/ಏಳಿಗ /ಮಂಗಳ; ಅಕುೆ=ಆಗುವುದ್ು/ದ್ ೊರ ಯುವುದ್ು; ಪ್ದ್ಪ್ು+ಅಕುೆ; ಪ್ದ್ಪ್ು=ಒಲವು/ಆದ್ರ/ಮನುಣ /ಹಗುಗ; 
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ಕ ೈಲ್ಾಸ=ಶ್ವನು ನ ಲ್ ಸಿರುವ ತ್ಾಣ್/ ಹುಟ್ುಿಬದ್ುಕುಸಾವುಗಳ ಚಕರದಿಂದ್ ಪಾರಾಗಿ  ಶ್ವನ ಬಳಿಸಾರಬ ೀಕ ಂದ್ು ಬಕುತರು ಹಂಬಲಿಸುವ 

ತ್ಾಣ್ ; ನ ರ ಮನ ಯು+ಅಕುೆ; ನ ರಮನ =ಪ್ಕೆದ್ ಮನ ;  ಕ ೈಲ್ಾಸ ನ ರ ಮನ ಯಕುೆ=ಮುಕ್ತಾಯನುು ಪ್ಡ ಯುವುದ್ಕ ೆ ಯೊೀಗಯನಾಗುವ  ಎಂಬ 

ರೊಪ್ಕದ್ ತಿರುಳಿನಲಿಿ ಈ ಪ್ದ್ಕಂತ್ ಯು ಬಳಕ ಯಾಗಿದ್ ) 

ಸ ೊಡರ ಣ್ ಣ ತೀರಿದರ  ಕ ೊಡನ ತತ ಸುರಿದಿಹರ  
ಕ ೊಡಬ ೀಡ ಕ ೊಡದ  ಇರಬ ೀಡ-ದನನವನು 

ಬಿಡಬ ೀಡವ ಂದ ಸವವಜ್ಞ 

ಆದ್ಾಯದ್ ಮಿತಿಯರಿತು ದ್ಾನವನುು ಮಾಡಬ ೀಕ  ಹ ೊರತು, ತನುಲಿರಿುವುದ್ನ ುಲ್ಾ ಿಇತರರಿಗ  ನೀಡಿ ಬರಿಗಯ್ ಆಗಬಾರದ್ ಂಬ 

ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಸ ೊಡರ+ಎಣ ಣ; ಸ ೊಡರು=ದಿೀಪ್/ದಿೀವಿಗ ; ತಿೀರಿದ್ರ =ಮುಗಿದ್ುಹ ೊೀದ್ರ ; ಕ ೊಡನ+ಎತಿಾ; ಕ ೊಡನ= ಎಣ ಣಯಿಂದ್ ತುಂಬಿರುವ 

ಗಡಿಗ /ಬಿಂದಿಗ ಯನುು; ಸುರಿದ್ು+ಇಹರ ; ಸುರಿ=ಎರ /ಹಾಕು; ಇಹರ =ಇರುವರ /ಇರುತ್ಾಾರ ಯೀ; 
ಸುರಿದಿಹರ =ಗಡಿಗ /ಬಿಂದಿಗ ಯಲಿಿರುವುದ್ ಲಿವನೊು ಬಗಿಗಸುತ್ಾಾರ ಯೀ; ಬಿಡಬ ೀಡ+ಎಂದ್) 

ಇಚ ೆಯನರಿದಿತತ ನುಚ ೊೆಂದು ಮನಣಿಕಯ 
ಇಚ ೆಯು ತೀದವ ಬಳ್ಳಕಿತತ-ಮನಣಿಕಯ 

ನುಚಿೆನಿಂ ಕಷ್ಟ ಸವವಜ್ಞ 

ಇತರರು ಸಂಕಟ್ದ್ಲಿಿ/ಆಪ್ತಿಾನಲಿ/ಿನ ೊೀವಿನಲಿಿ ಬ ೀಯುತಿಾರುವಾಗ, ಅವರ ಅಗತಯವನುು ಅರಿತು ನೀಡುವ ನ ರವಿನ ಬ ಲ್ ಯು 
ಬಲುದ್ ೊಡಡದ್ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಇಚ ಚಯನು+ಅರಿದ್ು+ಇತಾ; ಇಚ ಚ=ಆಸ /ಬಯಕ /ಬ ೀಡಿಕ ; ಅರಿದ್ು=ತಿಳಿದ್ು; ಇತಾ=ನೀಡಿದ್/ಕ ೊಟ್ಿ; ನುಚುಚ+ಒಂದ್ು; 
ನುಚುಚ=ಅಕ್ತೆರಾಗಿಜ ೊೀಳದ್ ತರಿ/ಪ್ುಡಿ/ಸಣ್ಣಸಣ್ಣಕಣ್; ಮಾಣಿಕಯ=ಬ ಲ್ ಬಾಳುವ ಹರಳು/ನವರತುಗಳಲಿ ಿಒಂದ್ು; 
 ಇಚ ಚಯನರಿದ್ು=ಮತ್ ೊಾಬಬರಿಗ  ಬಂದಿರುವ ಸಂಕಟ್/ನ ೊೀವು/ಬ ೀಡಿಕ ಯನುು ತಿಳಿದ್ುಕ ೊಂಡು; ಇತಾ ನುಚುಚ=ನೀಡಿದ್ ಸಣ್ಣ/ತುಸು/ಚಿಕೆ 
ನ ರವು; ಒಂದ್ು ಮಾಣಿಕಯ=ಅಗತಯವಿದ್ಾಾಗ ದ್ ೊರ ತ ನ ರವು ಮಾಣಿಕಯದ್ಂತ್  ಬ ಲ್ ಯುಳಿದ್ುಾ; ತಿೀದ್ಥ=ಮುಗಿದ್ುಹ ೊೀದ್ ಮೀಲ್ ; ಬಳಿಕ+ಇತಾ; 
ಬಳಿಕ=ಅನಂತರ; ಇಚ ಚಯು ತಿೀದ್ಥ ಬಳಿಕ=ಸಂಕಟ್/ನ ೊೀವು/ಆಪ್ತಿಾನ ಕಾಲದ್ಲಿ ಿನ ರವನುು ನೀಡದ್  ಅದ್ು ಕಳ ದ್ ನಂತರ; 

ನುಚಿಚನ+ಇಂ=ನುಚಿಚಗಿಂತ; ಕಷ್ಿ=ಕಡ /ಕ್ತೀಳು) 
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ಸರವ್ಜ್ಾನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳು – 7ನ ಯ ಕಂತು 

ಅಡಿಗಳು ಏಳವು ನುಡಿಗಳು ತ್ ೊೀರವು 
ಮಡದಿಯರು ಮನಕ  ಸ ೊಗಸರು-ಕೊಳ ೊಂದು 

ಗಳ್ಳಗ  ತಪಿಪದರ  ಸವವಜ್ಞ 

ಹಸಿವನುು ನೀಗಿಸಿ ಜಿೀವದ್ ಉಳಿವಿಗ  ಕಾರಣ್ವಾಗುವ ಕೊಳಿನ ಮಹಮಯನುು ಕ ೊಂಡಾಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಅಡಿ=ಪಾದ್/ಹ ಜ ಜ; ಏಳು=ನಲು;ಿ ಅಡಿಗಳು ಏಳವು=ಹ ಜ ಜಗಳನುು ಇಡುವುದ್ಕ ೆ ಆಗುವುದಿಲ/ಿಮೀಲ್ ದ್ುಾ ನಡ ಯಲ್ಾಗುವುದಿಲಿ; 

ತ್ ೊೀರು=ಕಾಣ್ು/ಮನಸಿಿಗ  ಗ ೊೀಚರವಾಗು; ನುಡಿಗಳು ತ್ ೊೀರವು=ಬಾಯಿಂದ್ ಮಾತುಗಳ ೀ ಹ ೊರಡವು/ಉಸಿರು ಕುಗಿಗ ಮಾತಿನ ದ್ನಗಳು 
ಹ ೊರಬರುವುದಿಲಿ; ಮಡದಿ=ಹ ಂಡತಿ/ಹ ಣ್ುಣ; ಸ ೊಗಸು=ಅಂದ್/ಚಂದ್/ಚ ಲುವು; ಮಡದಿಯರು ಮನಕ  ಸ ೊಗಸರು=ಹ ಣ್ುಣಗಳ ಬಗ ಗ ಯಾವುದ್ ೀ 
ಬಗ ಯ ಒಲವುನಲಿವಿನ ಮಿಡಿತಗಳು ಮಯ್-ಮನದ್ಲಿ ಿಉಂಟಾಗುವುದಿಲ;ಿ ಕೊಳು+ಒಂದ್ು; ಕೊಳು=ಅನು/ತಿನಸು/ಉಣಿಸು; ಒಂದ್ು 
ಗಳಿಗ =ತುಸು/ಕ ಲ ಸಮಯ; ತಪ್ುಿ=ದ್ ೊರ ಯದಿರು/ಸಿಕೆದಿರು) 

ಮುದ ದಗಳು ಇಲಲದ  ನಿದ ರಗಳು ಬನರವು 
ಮುದುದ ಮನತುಗಳು ಸ ೊಗಸವು-ಒಡಲಿಗ  

ಮುದ ದ ತಪಿಪದರ  ಸವವಜ್ಞ 

ಹಸಿವನುು ನೀಗಿಸಿ ಜಿೀವದ್ ಉಳಿವಿಗ  ಕಾರಣ್ವಾಗುವ ಕೊಳಿನ ಮಹಮಯನುು ಕ ೊಂಡಾಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಮುದ್ ಾ=ರಾಗಿ ಇಲಿವ ೀ ಇನುತರ ದ್ವಸದ್ಾನಯಗಳ ಹಟ್ಿನುು ನೀರಿನಲಿಿ ಹದ್ವಾಗಿ ಬ ೀಯಿಸಿ ಓನಸಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಉಂಡ ; ಬಾರವು=ಬರುವುದಿಲ;ಿ 

ಮುದ್ುಾ=ಒಲವು/ನಲಿವು/ಚ ಲುವು; ಸ ೊಗಸು=ಇಂಪ್ು/ಹತ/ಹಗುಗ/ಮುದ್; ಮುದ್ುಾ ಮಾತುಗಳು ಸ ೊಗಸವು=ಒಲವುನಲಿವಿನ ಮಾತುಗಳು 
ಯಾವುದ್ ೀ ಬಗ ಯ ಆನಂದ್ವನುು ನೀಡುವುದಿಲ;ಿ ಒಡಲು=ಹ ೊಟ ಿ/ದ್ ೀಹ/ಮಯಿಯ; ತಪ್ುಿ=ದ್ ೊರ ಯದಿರು/ಸಿಕೆದಿರು) 

ಒಳ ಿನಿಲಲದ ಊರು ಕಳಿರ ಸಂಗವು 
ಸುಳ್ಳಿನ ಮನತು ಇವು ಮೊರು-ಕ ಸರ ೊಳಗ  

ಮುಳುಿ ತುಳ್ಳದಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಯಿಲಿದ್ ಜನರ ನಡುವ  ಬಾಳ ವ ಮಾಡುವುದ್ು ತುಂಬಾ ನ ೊೀವಿನ ಸಂಗತಿಯಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಒಳ ಿನು+ಇಲಿದ್; ಒಳ ಿನು=ಒಳ ಿಯವನು/ಇತರರ ನ ೊೀವುನಲಿವುಗಳನುು ಹಂಚಿಕ ೊಳುಿವವನು; ಸಂಗ=ಒಡನಾಟ್/ವಯವಹಾರ; ಕಳಿರ 

ಸಂಗ=ಜನರನುು ಮತುಾ ಸಮಾಜವನುು ವಂಚಿಸಿ ಆಸಿಾಪಾಸಿಾಹಣ್ಒಡವ ಗಳನುು ಲಪ್ಟಾಯಿಸುವ ಮೀಸಗಾರರ/ಲಂಚಕ ೊೀರರ ಜತ್ ಯಲಿಯಿೀ 
ದಿನಬ ಳಗಾದ್ರ  ವಯವಹರಿಸಬ ೀಕಾದ್ ಇಕೆಟ್ುಿ/ಬಿಕೆಟ್ುಿ; ಸುಳಿಿನ ಮಾತು=ನಜವಲಿದ್ ಸಂಗತಿಗಳ ಹ ೀಳಿಕ ; ಕ ಸರ+ಒಳಗ ; ಕ ಸರು=ಮಣ್ುಣ 
ಮತುಾ ನೀರು ಕಲ್ ತುಕ ೊಂಡು ಮದ್ುವಾಗಿರುವ ನ ಲ; ತುಳಿದ್+ಅಂತ್ ; ಅಂತ್ =ಹಾಗ ; ಕ ಸರ ೊಳಗ  ಮುಳುಿ ತುಳಿದ್ಂತ್ =ಕ ಸರ ೊಳಗ  ಮುಳುಿ 
ತುಳಿದ್ಾಗ, ಮುಳುಿ ಚುಚಿಚಕ ೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ುಣಮತಿಾದ್ ಪಾದ್ದ್ ಜಾಗಕ ೆ ಅತಾ ಕಯಯನುು ಹಾಕ್ತ ಮುಳಿನುು ತ್ ಗ ಯಲ್ಾಗದ್ , ಇತಾ ಪಾದ್ವನುು 
ಕ ಳಕ ೆ ಊರಿ ಹ ಜ ಜಯಿಡಲ್ಾಗದ್  ನ ೊೀವನುು ತಿನುುತಿಾರಬ ೀಕಾಗುತಾದ್ ) 
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ಇದುದದನು ಬಚಿೆಟುಟ ಹ ೊದದದನು ಬಯಸುವನು 
ಇದುದಣಣದವನ ಬನಯಲಿಲ-ಮಣಿಣನ 

ಮುದ ದ ಕಂಡಯಯ ಸವವಜ್ಞ 

ತನು ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪ್ತಾನುು ಬಳಸಿಕ ೊಳಿದ್  ಬಚಿಚಟ್ುಿ ಬಾಳ ವ ಮಾಡುವವನಗ  ಉಂಟಾಗುವ ಕ ಟ್ಿಗತಿಯನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಇದ್ುಾದ್ನು=ಇರುವುದ್ನುು; ಬಚಿಚಟ್ುಿ=ಅಡಗಿಸಿಟ್ುಿ/ಯಾರಿಗೊ ಕಾಣ್ದ್ಂತ್  ಮರ ಯಾಗಿಸಿ; ಹ ೊದ್ುಾ=ದ್ ೊರಕು/ಸಿಗು; 
ಹ ೊದ್ಾದ್ನು=ದ್ ೊರ ಯದಿರುವುದ್ನುು/ಸಿಕೆದಿರುವುದ್ನುು; ಬಯಸುವನು=ಇಚಿಚಸುವನು/ಹಂಬಲಿಸುವನು; ಇದ್ುಾ+ಉಣ್ಣದ್+ಅವನ; 

ಇದ್ುಾಣ್ಣದ್ವನು=ತನು ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪ್ತಿಾನಂದ್ ಒಲವು ನಲಿವು ನ ಮಮದಿಯ ಬಾಳ ವಯನುು ನಡ ಸದ್ವನು; ಮಣಿಣನ ಮುದ್ ಾ=ಮಣಿಣನ 

ಹ ಂಟ /ಉಂಡ ; ಬಾಯಲಿ ಿಮಣಿಣನ ಮುದ್ ಾ= ಸಾವನುಪಿಿದ್ ವಯಕ್ತಾಯ ಹ ಣ್ವನುು ಗುಂಡಿಯಲಿಿಟ್ುಿ ಮಣ್ುಣ ಮುಚಚತ್ ೊಡಗಿದ್ಾಗ ಹ ಣ್ದ್ ಬಾಯಲಿ ಿ

ಮಣ್ುಣ ತುಂಬಿಕ ೊಳುಿವುದ್ು/ಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ಉಂಡು ತಿಂದ್ು ನಕುೆ ನಲಿದ್ು ಆನಂದ್ವನುು ಪ್ಡ ಯದ್  ಸಾವನುಪಿಿದ್ ಎಂಬ ತಿರುಳಿನಲಿಿ ಈ 

ಪ್ದ್ಕಂತ್ ಯು ಬಳಕ ಯಾಗಿದ್ ; ಕಂಡ+ಅಯಯ=ತಿಳಿದ್ು ನ ೊೀಡು) 

ಇದೊದರ ಹಗ  ಹ ೊಲಲ ಬಿದದ ಮನಳ್ಳಗ  ಹ ೊಲಲ 
ತದದದ ಎತತ ಕ ೊಳ ಹ ೊಲಲ ಮನ ಯೊಳಗ  

ಗುದನದಟ ಹ ೊಲಲ ಸವವಜ್ಞ 

ನ ಮಮದಿಯಿಂದ್ ಬಾಳ ವಮಾಡಲು ಯಾವ ಬಗ ಯ ಎಚಚರದ್ ನಡ ನುಡಿಗಳನುು ಹ ೊಂದಿರಬ ೀಕು ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಇದ್ಾ+ಊರ; ಇದ್ಾ=ಇರುವ/ಈಗ ವಾಸ ಮಾಡುತಿಾರುವ; ಊರ=ಊರಿನ; ಹಗ =ಶತುರ; ಹ ೊಲ=ಿಬ ೀಡ; ಇದ್ೊಾರ ಹಗ  ಹ ೊಲ=ಿನಾವು 
ಬಾಳುತಿಾರುವ ಪ್ರಿಸರದ್ಲಿಿರುವ ವಯಕ್ತಾಗಳ ಜತ್ ಯಲಿ ಿಹಗ ತನವನುು ಕಟ್ಟಿಕ ೊಳಿಬಾರದ್ು; ಮಾಳಿಗ =ಮಣಿಣನ/ಹುಲಿನಿ ಹ ೊದಿಕ -ಮನ ಯ 

ಚಾವಣಿ; ಬಿದ್ಾ ಮಾಳಿಗ =ಮುರಿದ್ು ಬಿದಿಾರುವ/ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮನ ; ತಿದ್ುಾ=ಸರಿಪ್ಡಿಸು/ಪ್ಳಗಿಸು/ಹತ್ ೊೀಟ್ಟಯಲಿಿಡು; 
ಕ ೊಳ್=ಪ್ಡ /ಹ ೊಂದ್ು/ತ್ ಗ ದ್ುಕ ೊ; ತಿದ್ಾದ್ ಎತಾ ಕ ೊಳ ಹ ೊಲ=ಿಪ್ಳಗಿಸಿ ದ್ುಡಿಸಿಕ ೊಳಿಲ್ಾಗದ್ ಎತಾನುು ಕ ೊಂಡುಕ ೊಳಿಬಾರದ್ು; ಮನ ಯೊಳಗ  
ಗುದ್ಾಾಟ್=ಕುಟ್ುಂಬದ್ಲಿಿನ ವಯಕ್ತಾಗಳು ಪ್ರಸಿರ ಒಲವು ನಲಿವು ನಂಬಿಕ ಗಳನುು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಂಡು ಜಗಳವಾಡುವುದ್ು) 

ಒಡಲ ದಂಡಿಸಿ ಮುಕಿತ ಪಡ ವ ನ ಂಬವನ ಗೆ 
ಬಡಿಗ ಯಿಂ ಹುತತ ಹ ೊಡ ಯಲ ೊಳಗ್ನಹ ಸಪವ 

ಮಡಿವುದ ೀ ಹ ೀಳ ಸವವಜ್ಞ 

ದ್ ೀಹವನುು ಬಹುಬಗ ಯ ಯಾತನ ಗ  ಗುರಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ರಿಂದ್ ಮುಕ್ತಾಯು 
ದ್ ೊರ ಯುತಾದ್ ಯಂದ್ುನಂಬುವುದ್ು/ತಿಳಿಯುವುದ್ು/ಅಂದ್ುಕ ೊಳುಿವುದ್ು ಸರಿಯಲಿವ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಒಡಲು=ಹ ೊಟ ಿ/ದ್ ೀಹ/ಮಯಿಯ; ದ್ಂಡಿಸು=ನ ೊೀವಿಗ  ಗುರಿಮಾಡುವುದ್ು; ಒಡಲ ದ್ಂಡಿಸಿ=ಅನುನೀರನುು ತ್ ೊರ ದ್ು ಉಪ್ವಾಸ 

ಮಾಡುವುದ್ು/ಒಂಟ್ಟಕಾಲಲಿ ಿನಂತು ದ್ ೀವರ ಹ ಸರನುು ಜಪಿಸುತಿಾರುವುದ್ು/ದ್ ೀಗುಲದ್ ಸುತಾ ಹ ಜ ಜಹ ಜ ಜಗೊ ದಿಂಡುರುಳುವುದ್ು/ಒದ್ ಾಬಟ ಿಯಲಿಿ 

ಉರುಳುಸ ೀವ  ಮಾಡುವುದ್ು/ಬಾಯಿಬಿೀಗ ಹಾಕ್ತಸಿಕ ೊಳಿವುದ್ು/ಬ ನುನ ಹುರಿಗ  ಕಬಿಬಣ್ದ್ ಕ ೊಕ ೆಯನುು ಚುಚಿಚಸಿಕ ೊಂಡು 
ಸಿಡಿಯಾಡುವುದ್ು/ದ್ ೀಹಕ ೆ ನ ೊೀವುಂಟ್ು ಮಾಡುವ ಇನೊು ನೊರಾರು ಬಗ ಯ ಆಚರಣ ಗಳಲಿ ಿತ್ ೊಡಗುವುದ್ು; 
ಮುಕ್ತಾ=ಹುಟ್ುಿಬದ್ುಕುಸಾವುಗಳ ಚಕರದಿಂದ್ ಜಿೀವವು ಬಿಡುಗಡ ಯನುು ಹ ೊಂದ್ುವುದ್ು ಎಂಬ ನಂಬಿಕ ; ಪ್ಡ ವ ನ್+ಎಂಬವನ್+ಎಗಗ; 
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ಪ್ಡ ವ ನ್=ಹ ೊಂದ್ುತ್ ಾೀನ /ಗಳಿಸುತ್ ಾೀನ ; ಎಂಬವನ್=ಎಂದ್ುಕ ೊಳುಿವವನು; ಎಗಗ=ದ್ಡಡ/ತಿಳಿಗ ೀಡಿ; ಬಡಿಗ +ಇಂ; ಬಡಿಗ =ಕ ೊೀಲು/ದ್ ೊಣ ಣ; 
ಇಂ=ಇಂದ್; ಹ ೊಡ ಯಲ್+ಒಳಗ +ಇಹ; ಇಹ=ಇರುವ; ಸಪ್ಥ=ಹಾವು; ಮಡಿ=ಸಾಯು/ಮರಣ್ಹ ೊಂದ್ು; ಹ ೀಳ=ಹ ೀಳು/ತಿಳಿದ್ು ನ ೊೀಡು) 

ಗುಡಿಯ ಬ ೊೀದಿಗ  ಕಲುಲ ನಡುವ  ರಂಗ ತ್ನ ಕಲುಲ 
ಹ ೊಡವಡಿಸಿ ಕ ೊಂಬಡದು ಕಲುಲ-ಲಿಂಗವಿ 

ದ ದಡ ಯನನರರಿಗು ಸವವಜ್ಞ 

ಕಲಿದ್ ೀಗುಲದ್ಲಿಿ ದ್ ೀವರು ಇರುವ ಎಡ ಯನುು ತಿಳಿಯಲ್ಾಗದ್ ಬಗ ಯನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಗುಡಿ=ದ್ ೀಗುಲ/ದ್ ೀವರ ಮಂದಿರ; ಬ ೊೀದಿಗ = ಕಂಬದ್ ಮೀಲ್  ತ್ ೊಲ್ ಯನುು ಇಡಲು ಬಳಸುವ ವಸುಾ ;  ನಡುವ =ಗರಬ್ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ 

ಜಾಗ; ರಂಗ=ದ್ ೀವರ ಮುಂದ್  ನಾಟ್ಯ ಸಂಗಿೀತ ಮುಂತ್ಾದ್ ಕಲ್ ಗಳನುು ಪ್ರದ್ರಶ್ನ ಮಾಡುವ ವ ೀದಿಕ /ಜಾಗ; ತ್ಾ=ಅದ್ು; 
ಹ ೊಡವಡು=ಹ ೊಡ +ಪ್ಡು; ಹ ೊಡ =ಹ ೊಟ ಿ/ಒಡಲು; ಪ್ಡು=ಮಲಗು/ಒರಗು; ಹ ೊಡವಡು=ಇಡಿೀ ಮಯಯನುು ನ ಲದ್ ಮೀಲ್ ೊಡಿಡ ತಲ್ ಬಾಗಿ 

ನಮಿಸುವುದ್ು; ಕ ೊಂಬಡ +ಅದ್ು; ಕ ೊಂಬಡ =ಕ ೊಳುಿವುದ್ ಂದ್ರ ; ಕ ೊಂಬ=ಕ ೊಳುವ; ಹ ೊಡವಡಿಸಿ ಕ ೊಂಬಡದ್ು ಕಲು=ಿದಿಂಡುರುಳಿ 

ನಮಸೆರಿಸಿಕ ೊಳುಿತಿಾರುವ ದ್ ೀವರ ವಿಗರಹವೂ ಕಲುಿ; ಲಿಂಗ+ಇದ್ಾ+ಎಡ ಯನ್+ಆರ್್+ಅರಿಗು; ಲಿಂಗ=ದ್ ೀವರಾದ್ ಶ್ವ; ಎಡ =ಜಾಗ/ನ ಲ್ ; 
ಆರ್್=ಯಾರು; ಅರಿ=ತಿಳಿ; ಆರರಿಗು=ಯಾರು ತ್ಾನ  ತಿಳಿದಿದ್ಾಾರ ) 

ಮೆಲಲನ ೀ ಹರಿವ ನಿೀರು ಕಲಲಭ ೀದಿಸುತಕುು 
ಸ ೊಲಲರಿತು ನುಡಿವರ ೊಳುನುಡಿಯು-ಲ ೊೀಕವ 

ಗ ಲಲದ ಂತಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ಕ ೊೀಪ್ತ್ಾಪ್ವಿಲಿದ್ /ಆವ ೀಶವಿಲಿದ್  ಒಳ ಿಯ ಉದ್ ಾೀಶದಿಂದ್ ಆಡುವ ಮಾತು ಕ ೀಳುವವರ ಮನಸಿಿಗ  ಅರಿವನುು ನೀಡಿ ಒಳಿತಿನ ಕಡ ಗ  
ಒಲಿಯುವಂತ್  ಮಾಡುತಾದ್  ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಮಲಿನ ೀ ಹರಿವ ನೀರು=ಯಾವುದ್ ೀ ಎಡ ಯಲಿ ಿಯಾವಾಗಲೊ ನೀರು ಜ ೊೀರಿಲಿದ್ /ವ ೀಗವಿಲಿದ್  ಹರಿಯುತಿಾರುವುದ್ು; ಕಲಿಭ ೀದಿಸುತ+ಇಕುೆ; 
ಕಲ=ಿಕಲಿನುು/ಬಂಡ ಯನುು; ಭ ೀದಿಸು=ಅಲುಗಿಸು/ಸಡಿಲಗ ೊಳಿಸು/ಪ್ುಸಿಗ ೊಳಿಸು; ಕಲಿಭ ೀದಿಸು=ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗ  ಅಡಡಲ್ಾಗಿರುವ ಬಂಡ ಯ 

ಸುತಾಲಿನ ಮಣ್ಣನುು ಕ ೊರ ದ್ು ಪ್ುಸಿಗ ೊಳಿಸಿ ಬಂಡ ಯನ ುೀ ಅಲುಗುವಂತ್  ಮಾಡುವುದ್ು; ಇಕುೆ=ಇರುವುದ್ು; ಸ ೊಲ+ಿಅರಿತು; 
ಸ ೊಲು=ಿಮಾತು/ನುಡಿ; ಅರಿತು=ತಿಳಿದ್ು; ಸ ೊಲಿರಿತು=ಯಾವ ಬಗ ಯ ಮಾತನುು ಆಡಬ ೀಕು/ಆಡಬಾರದ್ು ಎಂಬ 

ಎಚಚರಿಕ /ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ ಯಿಂದ್; ನುಡಿವರ+ಒಳುನುಡಿಯು; ನುಡಿವರ=ಮಾತನಾಡುವವರ; ಒಳುನುಡಿ=ಒಳ ಿಯ ಮಾತು/ಕ ೀಳಿದ್ವರ 

ಮನದ್ಲಿ ಿಅರಿವು ಮತುಾ ಆನಂದ್ವನುು ಮೊಡಿಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು; ಲ್ ೊೀಕ=ಜಗತುಾ/ಸಮಾಜ/ಸಮುದ್ಾಯ/ಜನಮನ; 

ಗ ಲಿದ್ +ಎಂತು+ಇಕುೆ; ಎಂತು=ಯಾವ ರಿೀತಿ/ಬಗ ; ಎಂತಿಕುೆ=ಹ ೀಗ  ತ್ಾನ ೀ ಇರುವುದ್ು; ಲ್ ೊೀಕವ ಗ ಲುಿ=ಒಳಿತನುುಂಟ್ು ಮಾಡುವ ಮಾತು 
ಎಲಿರ ಮನಸಿಿಗೊ ಮುದ್ವನುು ನೀಡಿ ಮಚುಚಗ ಯನುು ಪ್ಡ ಯುತಾದ್ ) 
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ಸುರಗ್ನಯಲಿರಿದ ೀರು ಸರನ  ಮನದಿಹುದು ಅ 

ಸಿಥರದ ನನಲಗ ಯಲಿರಿದ ೀರು-ಅಂದಂದಿ 

ಗ್ನರಿದಿರಿದು ಸುಡದ  ಸವವಜ್ಞ 

ಹರಿತವಾದ್ ಹತ್ಾರದ್ ಇರಿತದಿಂದ್ ಉಂಟಾದ್ ಗಾಯಕ್ತೆಂತಲೊ ಆಡಿದ್ ಕ ಟ್ಿಮಾತು ಹ ಚಿಚನ ನ ೊೀವನುುಂಟ್ುಮಾಡುತಾದ್  ಎಂಬುದ್ನುು 
ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಸುರಗಿಯಲಿ+ಇರಿದ್+ಏರು; ಸುರಗಿ=ಸಣ್ಣಕತಿಾ/ಚೊರಿ/ಹತ್ಾರ; ಇರಿ=ತಿವಿ/ಚುಚುಚ; ಏರು=ಗಾಯ/ಹುಣ್ುಣ; 
ಸುರಗಿಯಲಿರಿದ್ ೀರು=ಕತಿಾ/ಚೊರಿ/ಇನುತರ ಹತ್ಾರಗಳಿಂದ್ ತಿವಿದ್ು ಮಾಡಿದ್ ಗಾಯ; ಸರನ =ತುಸು ಸಮಯದ್ಲಿ/ಿಕ ಲವಾರು ದಿನಗಳಲಿ;ಿ 

ಮಾದ್ು+ಇಹುದ್ು; ಮಾಯ್+ದ್ು; ಮಾಯ್=ಗುಣ್ವಾಗು/ವಾಸಿಯಾಗು; ಇಹುದ್ು=ಇರುವುದ್ು; 
ಅಸಿಥರ=ಎಲುಬಿಲದಿ್/ಮೊಳ ಯಿಲದಿ್/ಅಲುಗಾಡುವ; ನಾಲಗ ಯಲಿ+ಇರಿದ್+ಏರು; ನಾಲಗ ಯಲಿರಿದ್ ೀರು=ಕ ಟ್ಿಮಾತುಗಳನಾುಡಿ ಮಾಡಿದ್ 

ಅವಹ ೀಳನ/ಮನಸಿನುು ಗಾಸಿಗ ೊಳಿಸಿ ನೀಡಿದ್ ನ ೊೀವು; ಅಂದ್ು+ಅಂದಿಗ +ಇರಿದ್ು+ಇರಿದ್ು; ಅಂದ್ು=ಆ ದಿನ; ಅಂದ್ಂದಿಗ =ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ; 

ಇರಿದಿರಿದ್ು=ಕಡ ಗಣಿಸಿ ನುಡಿದ್ ಪ್ರಸಂಗವು ನ ನಪಿಗ  ಬಂದ್ಾಗಲ್ ಲ್ಾ ಿಅಂದ್ು ಆಡಿದ್ಾ ಮಾತುಗಳು ಮನವನುು ಚುಚಿಚಚುಚಿಚ ಕಾಡುತಾ; 
ಸುಡು=ಬ ಂಕ್ತಯಲಿ ಿಬ ೀಯಿಸು/ಬ ೀಗ ಯನುುಂಟ್ು ಮಾಡು/ನ ೊೀವನುುಂಟ್ುಮಾಡು; ಸುಡದ್ =ನ ೊೀಯಿಸದ್ ೀ ಇರುತಾದ್ ಯೀ?) 

 

ಇಟಿಟಯಲಿ ಇರಿದ ೀರು ನ ಟಟನ ೊಂದನಗ್ನಕುು 
ಕ ಟಟ ನನಲಿಗ ಯಲಿರಿದ ೀರು-ದಿನದಿನ 

ಕಟಟಟಿಟಯ್ಗ ಸುಡುಗು ಸವವಜ್ಞ 

ಹರಿತವಾದ್ ಹತ್ಾರದ್ ಇರಿತದಿಂದ್ ಉಂಟಾದ್ ಗಾಯಕ್ತೆಂತಲೊ ಆಡಿದ್ ಕ ಟ್ಿಮಾತು ಹ ಚಿಚನ ನ ೊೀವನುುಂಟ್ುಮಾಡುತಾದ್  ಎಂಬುದ್ನುು 
ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಇಟ್ಟಿ=ಈಟ್ಟ/ಹರಿತವಾದ್ ಮನ ಯುಳಿ ಹತ್ಾರ; ಇರಿದ್+ಏರು; ಇರಿ=ತಿವಿ/ಚುಚುಚ; ಏರು=ಗಾಯ/ಹುಣ್ುಣ; ನ ಟ್ಿನ +ಒಂದ್ು+ಆಗಿ+ಇಕುೆ; 
ನ ಟ್ಿನ =ಸರಿಯಾಗಿ/ಚ ನಾುಗಿ; ನ ಟ್ಿನ ೊಂದ್ಾಗಿಕುೆ=ಕ ಲವಾರು ದಿನಗಳಲಿ ಿಮದ್ಲಿನಂತ್ಾಗುತಾದ್ /ಆಗಿದ್ಾ ಗಾಯ ಮಾಯುತಾದ್ ; 
ನಾಲಿಗ ಯಲಿ+ಇರಿದ್+ಏರು; ಕ ಟ್ಿನಾಲಿಗ =ಯಾವುದ್ ೀ ಒಬಬ ವಯಕ್ತಾಯ/ಸಂಗತಿಯ ಬಗ ಗ ಸದ್ಾಕಾಲ ಹ ೊಲಸುಮಾತುಗಳನ ುೀ 
ಆಡುವುದ್ು/ಕ ೀಡಾಗಲಿ ಎಂದ್ು ಶಪಿಸುವುದ್ು; ನಾಲಿಗ ಯಲಿ+ಇರಿದ್+ಏರು=ಮಾತುಗಳ ಮೊಲಕ ನೀಡಿದ್ ಪ ಟ್ುಿ/ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನ ; 
ದಿನದಿನ=ಪ್ರತಿನತಯವೂ; ಕಟ್ಿಟ್ಟಿ=ಹಂಬಾಲಿಸಿ/ಬ ನುಟ್ಟಿ/ಪ್ದ್ ೀಪ್ದ್ ೀ ನ ನಪಾಗುತಾ; ಸುಡುಗು=ನ ೊೀಯಿಸುತಿಾರುತಾದ್ /ಬ ೀಯಿಸುತಿಾರುತಾದ್ ) 
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ಸರವ್ಜ್ಾನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳು – 8ನ ಯ ಕಂತು 

ಕಡ ದ ಕಲಲದು ನುಣುಪ ಒಡ ದರ  ದ ೈವವ ೀ 
ಜ್ಡರ ಮನತುಗಳು ಹುಸಿ ನ ೊೀಡು-ದಯಚಿತತ 

ದ ಡ ಯಲಿಲ ದ ೈವ ಸವವಜ್ಞ 

ಸಹಮಾನವರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಒಳಿತನುುಂಟ್ುಮಾಡುವ ಒಲವು, ಕರುಣ  ಮತುಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ್ ಕೊಡಿದ್ ನಡ ನುಡಿಯಲಿಿ ದ್ ೀವರ 

ಇರುವಿಕ ಯನುು ಕಾಣ್ಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಕಡ =ಕ ತುಾ/ರೊಪಿಸು/ಬಿಡಿಸು; ಕಲುಿ+ಅದ್ು; ಕಡ ದ್ ಕಲು=ಿಉಳಿ ಮತುಾ ಸುತಿಾಗ ಯ ಪ ಟ್ಟಿನಂದ್ ಆಕಾರವಂದ್ನುು ತಳ ದ್ 

ಕಲು/ಿಕಂಡರಣ ಗ ೊಂಡ ಕಲು;ಿ ನುಣ್ುಿ=ನಯಗ ೊಳುಿವುದ್ು/ಒರಟಾಗಿದ್ುಾದ್ು ನಯಗ ೊಂಡು ಅಂದ್ವಾಗುವುದ್ು; 
ಒಡ =ಸಿೀಳು/ಬಿರಿ/ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳುಿವುದ್ು; ನುಣ್ುಿ ಒಡ ದ್ರ =ಶ್ಲಿಿಯ ಉಳಿಯ ಪ ಟ್ಟಿನಂದ್ ಕಲು ಿಕಲ್ ಯಾಗಿ ರೊಪ್ುಗ ೊಂಡರ /ಶ್ಲ್ ಯು 
ಶ್ಲಿವಾಗಿ ರೊಪ್ುಗ ೊಂಡರ ; ದ್ ೈವ=ದ್ ೀವರು; ಜಡರು=ತಿಳಿಗ ೀಡಿಗಳು/ಆಲಸಿಗಳು; ಜಡರ ಮಾತುಗಳು=ದ್ ೀವರ ಇರುವಿಕ ಯನುು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಅರಿಯದ್ವರ ನುಡಿಗಳು; ಹುಸಿ=ಸುಳುಿ; ದ್ಯಚಿತಾದ್+ಎಡ ಯಲಿ;ಿ ದ್ಯ=ಕರುಣ /ಅನುಕಂಪ್/ಕನಕರ/ಇತರರ ನ ೊೀವಿಗ  ಮಿಡಿದ್ು ನ ರವನುು 
ನೀಡುವಿಕ ; ಚಿತಾ=ಮನಸುಿ; ಎಡ =ಜಾಗ/ನ ಲ್ ; ದ್ಯಚಿತಾದ್ ಡ ಯಲಿ=ಿ ಕರುಣ  ತುಂಬಿದ್ ನಡ ನುಡಿಯಿರುವ ಎಡ ಯಲಿ/ಿತನುನುು ಒಳಗ ೊಂಡಂತ್  
ಎಲಿರಿಗೊ ಒಳಿತ್ಾಗುವಂತ್  ಒಲವುಕರುಣ ಯಿಂದ್ ನಡ ದ್ುಕ ೊಳುಿವ ಸನುವ ೀಶಗಳಲಿ)ಿ 

ಮಂದಿಯನನಳುವಡ  ಅಂದಣವನ ೀರುವಡ  
ಸಂಧಿಸಿ ಭ ೊೀಗಪಡ ವಡ -ಧಮವವ 

ಕುಂದದ  ಮನಡು-ಸವವಜ್ಞ 

ಸಂಪ್ತುಾ, ಗದ್ುಾಗ  ಮತುಾ ಒಲವುನಲಿವಿನ ಬದ್ುಕು ದ್ ೊರಕ್ತದ್ಾಗ ಸಹಮಾನವರ ಮತುಾ ಸಮಾಜದ್ ಒಳಿತಿಗ  ನ ರವಾಗುವ ಕ ಲಸದ್ಲಿ ಿ

ತ್ ೊಡಗಬ ೀಕ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಮಂದಿಯನು+ಆಳುವಡ ; ಮಂದಿ=ಜನಸಮುದ್ಾಯ/ಗುಂಪ್ು; ಆಳುವಡ =ಗದ್ುಾಗ ಯಲಿಿ ಕುಳಿತು ಸಮಾಜದ್ ನಡ ನುಡಿಯಲಿ ಿಕಂಡುಬರುವ 

ಕ ಡುಕನುು ತ್ ೊಲಗಿಸಿ, ಒಳಿತನುು ಕಾಪಿಡುವ ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ  ದ್ ೊರಕ್ತದ್ರ ; ಅಂದ್ಣ್ವನು+ಏರುವಡ ; ಅಂದ್ಣ್=ಪ್ಲಿಕ್ತೆ/ಮೀನ ; ಏರು=ಹತುಾ; 
ಅಂದ್ಣ್ವನ ೀರುವಡ =ಸಿರಿವಂತಿಕ  ಬಂದ್ು ಸಮಾಜದ್ಲಿ ಿಒಳ ಿಯ ಅಂತಸುಾ ದ್ ೊರ ತರ ; ಸಂಧಿಸಿ=ಜತ್ ಗೊಡಿ; 

ಭ ೊೀಗ=ಆಸಿಾಪಾಸಿಾಹಣ್ಕಾಸುಗದ್ುಾಗ ಗಳು ದ್ ೊರ ತ್ಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಹಗುಗ/ಆನಂದ್; ಪ್ಡ ವಡ =ದ್ ೊರಕ್ತದ್ರ /ಹ ೊಂದಿದ್ರ ; 
ಧಮಥ=ಸಹಮಾನವರಿಗ  ಮತುಾ ಜಗದ್ ಜಿೀವನಕ ೆ ಒಳಿತನುುಂಟ್ುಮಾಡುವ ನಡ ನುಡಿಗಳು; ಕುಂದ್ು=ಕ ೊರತ್ ; ಕುಂದ್ದ್  
ಮಾಡು=ಕಯ್ಬ್ಿಡದ್ /ಮರ ಯದ್ /ಕ ೊರತ್  ಬಾರದ್ಂತ್  ಮಾಡು) 
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ಹುಸಿವನತ ದ ೀಗುಲದ ದ ಸ ಯತತ ಮುಂತ್ನಗ್ನ 

ನ ೊಸಲ ತತ ಕರವ ಮುಗ್ನದರ -ಇಷ್ುಟದದ 
ಹುಸಿವ ನ ಂದ ಂಬ ಸವವಜ್ಞ 

ನತಯಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ಸುಳಿಿನ ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ್ ಸಹಮಾನವರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಕ ೀಡನುು ಬಗ ಯುತಿಾರುವ ವಯಕ್ತಾಯು ದ್ ೀವರ ಮುಂದ್  
ಮಾಡುವ ತ್ ೊೀರಿಕ ಯ ಆಚರಣ ಯನುು ಅಣ್ಕಮಾಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಹುಸಿವ+ಆತ; ಹುಸಿ=ಸುಳುಿ/ದಿಟ್ವಲಿದ್ುಾ/ನಜವಲಿದ್ುಾ; ಆತ=ಅವನು; ಹುಸಿವಾತ=ಸುಳುಿ ಮತುಾ ಮೀಸದ್ ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ್ ಜನರನುು 
ವಂಚಿಸುತಿಾರುವವನು; ದ್ ೀಗುಲ=ದ್ ೀವ+ಕುಲ; ಕುಲ=ಮನ /ಇರುವ ಜಾಗ/ಆಲಯ; ದ್ ೀಗುಲ=ದ್ ೀವಾಲಯ; ದ್ ಸ +ಅತಾ; ದ್ ಸ =ದಿಕುೆ; 
ಅತಾ=ಆ ಕಡ ; ಮುಂದ್ಕ ೆ+ತ್ಾಗಿ; ತ್ಾಗು=ಮುಟ್ುಿ; ಮುಂತ್ಾಗಿ=ಮುಂದ್  ನಂತು; ನ ೊಸಲ+ಎತಿಾ; ನ ೊಸಲು=ಹಣ ; ನ ೊಸಲ್ ತಿಾ=ಹಣ ಯನುು 
ಮೀಲ್ ತಿಾ; ಕರ=ಕಯ್; ನ ೊಸಲ್ ತಿಾ ಕರವ ಮುಗಿದ್ರ =ಹಣ ಯ ಮೀಲ್  ಎರಡು ಕಯಗಳನುು ಜ ೊೀಡಿಸಿಟ್ುಿಕ ೊಂಡು ದ್ ೀವರಿಗ  ನಮಿಸಿದ್ರ ; 
ಇಷ್ುಿ+ಉದ್ಾ; ಇಷ್ುಿದ್ಾ=ಅವನು ಎಶುಿ ಎತಾರಕ ೆ ತನು ಕಯಗಳನುು ಎತಿಾರುವನ ೊೀ ಅಶುಿ ದ್ ೊಡಡ ಪ್ರಮಾಣ್ದ್ಲಿಿ/ಮಟ್ಿದ್ಲಿಿ; 

ಹುಸಿವ ನ್+ಎಂದ್ು+ಎಂಬ; ಹುಸಿವ ನ್=ಸುಳಿನುು ಆಡುವ ನು; ಎಂದ್ು+ಎಂಬ; ಎಂಬ=ಎನುುವನು/ಹ ೀಳುವನು; ಎಂದ್ ಂಬ= ಎಂಬುದ್ನುು ತನು 
ಕಪ್ಟ್ತನದ್ ಆಚರಣ ಯಿಂದ್ ಜಗತಿಾಗ  ತಿಳಿಸುವನು/ತ್ ೊೀರಿಸುವನು)  

ಕ್ಷಣಮನತರವನದ ೊಡಂ ಗುಣಿಗಳ ೊಡನನಡುವುದು 
ಗುಣಹೀನರುಗಳ ಒಡನನಡ -ಬಹುದುುಃಖ 

ದಣಲ ೊಳ್ಳದವಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

ಕ ಟ್ಿ ನಡ ನುಡಿಯುಳಿವರ ಒಡನಾಟ್ದಿಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಯ ಬಗ ಗ ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಕ್ಷಣ್ಮಾತರವು+ಆದ್ ೊಡಂ; ಕ್ಷಣ್=ಗಳಿಗ /ಸಮಯ; ಕ್ಷಣ್ಮಾತರ=ತುಸು/ಕ ಲ ಸಮಯ; ಆದ್ ೊಡಂ=ಆದ್ರೊ; ಗುಣಿಗಳ+ಒಡನ +ಆಡುವುದ್ು; 
ಗುಣಿ=ಗುಣ್ವುಳಿವನು/ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಯುಳಿ ವಯಕ್ತಾ; ಒಡನ =ಜತ್ ಯಲಿ;ಿ ಆಡುವುದ್ು=ವಯವಹರಿಸುವುದ್ು/ನ ಂಟ್ನುು ಹ ೊಂದ್ುವುದ್ು; 
ಗುಣ್=ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿ; ಹೀನ=ಇಲಿದ್/ಕ ಟ್ಿ/ಕ್ತೀಳು; ಗುಣ್ಹೀನ=ಕ ಟ್ಿ ನಡ ನುಡಿಯುಳಿ ವಯಕ್ತಾ; ಒಡನ +ಆಡ ; 
ಬಹುದ್ುುಃಖದ್+ಅಣ್ಲ್+ಒಳ್+ಇರ್ಾ+ಅಂತ್ ; ಬಹು=ಹ ಚುಚ/ತುಂಬ/ಅನ ೀಕ; ದ್ುುಃಖ=ಸಂಕಟ್/ನ ೊೀವು/ಯಾತನ ; ಅಣ್ಲು=ಬಾಯಿಯ 

ಒಳಗಡ /ಬಾಯಲಿ;ಿ ಒಳ್=ಅಲಿಿ/ಒಳಗ ; ಇದ್ಥ=ಇದ್ಾ; ಅಂತ್ =ಹಾಗ ; ಬಹುದ್ುುಃಖದ್ಣ್ಲ್=ಯಾವಾಗಲೊ ಒಂದ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಬಗ ಯ 

ಸಂಕಟ್/ಯಾತನ /ಅಪ್ಮಾನ/ನ ೊೀವು ಉಂಟಾಗುತಿಾರುವ ನ ಲ್ /ಜಾಗ/ಎಡ  ಎಂಬ ರೊಪ್ಕದ್ ತಿರುಳಿನಲಿಿ ಬಳಕ ಯಾಗಿದ್ ) 

ಹರಿದು ಪನಪವ ಮನಡಿ ಹರಿವರು ಗಂಗ ಗ  
ಹರಿವ ನಿೀರಲಿಲ ಕರಗುವೊಡ ಯನ ಪನಪ 

ಎರ ಯ ಮಣಣಲಲ ಸವವಜ್ಞ 

ನೀರಿನಲಿಿ ಮುಳುಗ ದ್ಾ ಮಾತರದಿಂದ್ಲ್ ೀ ಮಾಡಿದ್ ಪಾಪ್ ಹ ೊೀಗುವುದಿಲಿವ ಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಹರಿ=ದ್ ೊಡಡ/ಅತಿ/ಹ ಚುಚ; ಪಾಪ್=ಸಹಮಾನವರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಕ ೀಡು/ವಂಚನ ಯನುುಂಟ್ುಮಾಡುವ ನಡ ನುಡಿ; ಹರಿ=ಅತಾ 
ಸಾರು/ಹ ೊೀಗು/ಓಡು; ಗಂಗ =ನೀರು/ಉತಾರ ಇಂಡಿಯಾದ್ಲಿಿ ಹರಿಯುತಿಾರುವ ನದಿ ಯೊಂದ್ರ ಹ ಸರು; ಹರಿವರು ಗಂಗ ಗ =ದ್ ೀಗುಲಗಳ 

ಬಳಿಯ ನದಿ/ಕ ೊಳ/ನೀರಿನ ತ್ಾಣ್ಗಳಲಿ ಿಮಿೀಯುವರು-ಇಂತಹ ಎಡ ಗಳಲಿ ಿಮಿಂದ್ ದ್ಾರ  ಮಾಡಿದ್ ಪಾಪ್ ಹ ೊರಟ್ುಹ ೊೀಗುತಾದ್ ಯಂಬ 
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ನಂಬಿಕ ಯು ಜನಮನದ್ಲಿದಿ್ ; ಕರಗುವಡ +ಆ; ಕರಗುವಡ =ಕರಗಿಹ ೊೀಗುವುದ್ಕ ೆ/ಇಲಿವಾಗುವುದ್ಕ ೆ; ಆ ಪಾಪ್=ಮಾಡಿರುವ 

ಕ ಟ್ಿಕ ಲಸಗಳು; ಎರ ಯ ಮಣ್ುಣ=ಕಪ್ಿನ ಯ ಬಣ್ಣದ್ ಮಣ್ುಣ/ಜ ೀಡಿಮಣ್ುಣ/ಮುಟ್ಟಿದ್ಾಗ ಇಲಿವ ೀ ತುಳಿದ್ಾಗ ಕಯ್ ಕಾಲುಗಳಿಗ  ಅಂಟ್ಟಕ ೊಳುಿವ 

ಜಿಗುಟ್ು ಮಣ್ುಣ; ಆ ಪಾಪ್ ಎರ ಯ ಮಣ್ಣಲಿ=ಮಾಡಿದ್ ಪಾಪ್ ಹ ೊೀಗಬ ೀಕಾದ್ರ , ಮಾಡಿದ್ ಕ ೀಡು/ವಂಚನ ಗಾಗಿ ಮರುಗಿ, ಮತ್ ೊಾಮಮ ಅಂತಹ 

ಕ ಟ್ಿದ್ಾನುು ಮಾಡದ್  ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಗಳನುು ಜಿೀವನದ್ಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಂಡು ಬಾಳತ್ ೊಡಗಿದ್ ಹ ೊರತು ಪಾಪ್ ತ್ ೊಲಗುವುದಿಲಿ. ಪಾಪ್ 

ಹ ೊೀಗುವುದಿಲಿವ ಂದ್ರ  ಆತ ನೀಚ/ಕ ಡುಕನಾಗಿಯೀ ಬಾಳುತಿಾರುತ್ಾಾನ  ಎಂಬುದ್ನುು ಈ ರೊಪ್ಕದ್ ತಿರುಳು ಹ ೊಂದಿದ್ ) 

ತಪಪ ಸನಧಿಪ ನೃಪನ ೊಳ್ಳಪಪವನವನ ಗೆ 
ಸಪವನ ಹ ಡ ಯ ನ ಳಲ ಂದು-ಸನರಿದ 

ಕಪ ಪಯಂತಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಿನ ುೀ ಸರಿಯಂದ್ು ವಾದ್ಮಾಡುವ ರಾಜನ/ಒಡ ಯನ/ಮೀಲಿನ ಗದ್ುಾಗ ಯಲಿಿರುವ ವಯಕ್ತಾಯ ಜತ್ ಗಿನ 

ಒಡನಾಟ್/ನ ಂಟ್ು/ವಯವಹಾರ ಒಳ ಿಯದ್ಲಿವ ಂಬ ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ತಪ್ುಿ=ಆಡುವ ಮಾತು/ಮಾಡುವ ಕ ಲಸದ್ಲಿ ಿಸರಿಯಲಿದ್ುಾ; ಸಾಧಿಪ್=ಸರಿಯಂದ್ು ವಾದಿಸುವವನು; ತಪ್ಿ ಸಾಧಿಪ್=ತ್ಾನು 
ಮಾಡಿದ್/ತನುಂದ್ಾಗಿರುವ ಕ ೀಡು/ವಂಚನ /ಹಾನಯನುು ಸರಿಯಂದ್ು ಮಂಡುಹಡಿದ್ು ಮಾತನಾಡುವವನು; 
ನೃಪ್ನ ೊಳ್+ಇಪ್ಿವನ್+ಅವನ್+ಎಗಗ; ನೃಪ್=ದ್ ೊರ /ಒಡ ಯ/ಯಜಮಾನ/ಮೀಲಿನ ಗದ್ುಾಗ ಯಲಿಿರುವವನು; ಒಳ್=ಬಳಿಯಲಿ;ಿ 

ಇಪ್ಿ=ಇರುವ; ಇಪ್ಿವನ್=ಇರುವವನು; ಎಗಗ=ದ್ಡಡ/ತಿಳಿಗ ೀಡಿ; ಸಪ್ಥನ ಹ ಡ =ತನು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ/ಇತರರನುು ಕಚುಚವುದ್ಕ ೆ ಮದ್ಲು 
ನಾಗರಹಾವು ತನು ತಲ್ ಯನುು ಅಗಲಿಸುವುದ್ು/ಬಿಚುಚವುದ್ು; ನ ಳಲು+ಎಂದ್ು=ನ ರಳ ಂದ್ು ತಿಳಿದ್ು/ನಂಬಿ; ಸಾರು=ಸಮಿೀಪಿಸು/ಹತಿಾರಕ ೆ 
ಹ ೊೀಗು; ಕಪ ಿ+ಅಂತ್ +ಅಕುೆ; ಅಂತ್ =ಹಾಗ ; ಅಕುೆ=ಆಗುವುದ್ು; ಸಪ್ಥನ ಹ ಡ ಯ ನ ಳಲು= ಸಾವಿನ ಸಮಿೀಪ್ದ್ಲಿಿರುವುದ್ು/ಯಾವ 

ಗಳಿಗ ಯಲ್ಾಿದ್ರೊ ಸಾವಿಗಿೀಡಾಗುವ ತ್ಾಣ್/ಜಾಗ ಎಂಬ ತಿರುಳುಳಿ ನುಡಿಗಟ್ುಿ) 

ಕಂಡುದ ನುಡಿಯ್ಗ ಭೊಮಂಡಲ ಮುನಿವುದು 
ಕ ೊಂಡನಡುತಚ ೆಯ ನುಡಿದರ -ಜ್ಗವ ಲಲ 

ಮುಂಡನಡುತಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ಜನಸಮುದ್ಾಯದ್ ವಯವಹಾರದ್ಲಿ ಿದಿಟ್ದ್ ಮಾತಿಗ /ಸುಳುಿಮಾತಿಗ  ದ್ ೊರ ಯುವ ಬ ಲ್ ಯನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಕಂಡುದ್=ಕಂಡಿದ್ಾನುು/ನ ೊೀಡಿದ್ುದ್ನುು/ತಿಳಿದಿರುವುದ್ನುು; ನುಡಿಯ=ಹ ೀಳಲು; ಕಂಡುದ್ ನುಡಿಯ=ಯಾವುದ್ ೀ ವಯಕ್ತಾಯ ನಡ ನುಡಿಗಳಲಿ ಿ

ಇಲಿವ ೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಯ ಆಗುಹ ೊೀಗುಗಳಲಿ ಿನಾವು ಕಂಡ ತಪ್ಿನುು/ಕ ಡುಕನುು ಗುರುತಿಸಿ ವಾಸಾವವಾಗಿರುವುದ್ನುು ಹ ೀಳಿದ್ರ ; 
ಭೊ=ಜಗತುಾ/ಲ್ ೊೀಕ; ಮಂಡಲ=ಪ್ರದ್ ೀಶ; ಭೊಮಂಡಲ=ಜನಸಮುದ್ಾಯ/ಸಮಾಜ; ಮುನ=ಕ ೊೀಪ್ಗ ೊಳುಿ/ಸಿಟಾಿಗು/ಕ ರಳುವುದ್ು; 
ಕ ೊಂಡಾಡುತ+ಇಚ ಚಯ; ಕ ೊಂಡಾಡು=ಹ ೊಗಳು/ಬಣಿಣಸು; ಇಚ ಚ=ಆಸ /ಬಯಕ ; ಕ ೊಂಡಾಡುತ ಇಚ ಚಯ ನುಡಿದ್ರ = ಇತರರ 

ತಪ್ುಿಗಳನುು/ಕ ಡುಕ್ತನ ನಡ ನುಡಿಗಳನುು ಮರ ಮಾಚಿ, ಅವರು ಮಚುಚವಂತಹ ಇಲಿಸಲಿದ್ ನುಡಿಗಳನಾುಡಿದ್ರ ; ಜಗವು+ಎಲಿ; 

ಜಗ=ಲ್ ೊೀಕ/ಪ್ರಪ್ಂಚ; ಮುಂಡಾಡುತ+ಇಕುೆ; ಮುಂಡಾಡು=ಮುತಿಾಡು/ಒಲವಿನಂದ್ ತಬಿಬಕ ೊಳುಿವುದ್ು/ಆಲಂಗಿಸಿಕ ೊಳುಿವುದ್ು; 
ಇಕುೆ=ಇರುವುದ್ು; ಮುಂಡಾಡುತಿಕುೆ=ಮಚುಚಗ ಯಿಂದ್ ಓಲಯಿಸುವುದ್ು) 
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ಕಣುಣ ನನಲಗ  ಮನವು ತನಾವ ಂದ ನಬ ೀಡ 

ಅನಯರು ಕ ೊಂದರ ನಬ ೀಡ-ಇವು ಮೊರು 
ತನಾನ ೀ ಕ ೊಲುಗು ಸವವಜ್ಞ 

ನ ೊೀಡುವ ನ ೊೀಟ್, ಆಡುವ ಮಾತು ಮತುಾ ಮನದ್ ಒಳಮಿಡಿತಗಳನುು ಹತ್ ೊೀಟ್ಟಯಲಿಿಟ್ುಿಕ ೊಳಿದಿದ್ಾರ  ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಯನುು 
ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಮನ=ಮನಸುಿ; ತನುವು+ಎಂದ್ು+ಎನಬ ೀಡ; ತನುವು=ನನಗ  ಸ ೀರಿದ್ವು/ನನು ಹಡಿತದ್ಲಿಿರುವುವು; 
ಎನಬ ೀಡ=ಎಂದ್ುಕ ೊಳಿಬ ೀಡ/ತಿಳಿಯಬ ೀಡ; ಕಣ್ುಣ ನಾಲಗ  ಮನವು ತನುವ ಂದ್ ನಬ ೀಡ=ತ್ಾನು ಹುಟ್ಟಿಬ ಳ ದ್ುಬಾಳುತಿಾರುವ ಪ್ರಿಸರದ್ಲಿಿನ 

ವಸುಾ/ಜಿೀವಿ/ಆಗುಹ ೊೀಗುಗಳ ಕಾರಣ್ದಿಂದ್ಾಗಿ ವಯಕ್ತಾಯು ನೊರ ಂಟ್ು ಬಗ ಯ ಆಸ /ತವಕ/ತಲಿಣ್/ಕ ೊೀಪ್/ತ್ಾಪ್/ಹತ್ಾಶ ಗಳಿಗ  ಒಳಗಾಗಿ 

ಒಳಿತುಕ ಡುಕ್ತನ ಕ ಲಸಗಳಲಿ ಿತ್ ೊಡಗುತ್ಾಾನ .”ಪ್ರಿಸರದ್ ಮಗು ಮಾನವ” ಎಂಬ ಸಮಾಜಶಾಸರಜುರ ಮಾತಿನಂತ್  ಸಮಾಜದ್ ರಚನ , 
ಸಂಪ್ರದ್ಾಯ ಮತುಾ ನೀತಿನಯಮಗಳು ಮಾನವನ ನಡ ನುಡಿಗಳನುು ರೊಪಿಸುತಾವ /ಹತ್ ೊೀಟ್ಟಯಲಿಿಡುತಾವ .ಆದ್ುದ್ರಿಂದ್ ವಯಕ್ತಾಯು ತನು 
ನಡ ನುಡಿಗಳಿಗ  ಕಾರಣ್ವಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ ಗ ತುಂಬಾ ಎಚಚರದಿಂದ್ ಇರಬ ೀಕು ಎನುುವ ಇಂಗಿತ ಈ ಮಾತುಗಳಲಿದಿ್ ; 
ಅನಯರು=ಇತರರು/ಬ ೀರ ಯವರು; ಕ ೊಂದ್ರು+ಎನಬ ೀಡ; ಕ ೊಲುಗು=ಕ ೊಲುಿತಾವ ) 

ಒಲ ಗುಂಡನ ೊಬಬನು ಮೆಲಬಹುದ ಂದರ  
ಮೆಲಬಹುದ ಂದು ಎನಬ ೀಕು-ಮೊಖವರನು 

ಗ ಲಬನರದಯಯ ಸವವಜ್ಞ 

ತಿಳಿಗ ೀಡಿಗಳ ಜತ್ ಯಲಿ ಿಮಾತಿಗ  ಮಾತು ಬ ಳಸಬಾರದ್ ಂಬ ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಒಲ್ ಗುಂಡನು+ಒಬಬನು; ಒಲ್ =ಅಡುಗ ಯನುು ಮಾಡುವಾಗ ಬ ಂಕ್ತಯನುು ಉರಿಸುವುದ್ಕಾೆಗಿ ಬಳಸುವ ಸಲಕರಣ ; ಗುಂಡು=ದ್ಪ್ಿವಾಗಿರುವ 

ಕಲು;ಿ ಒಲ್ ಗುಂಡು=ಬಯಲು ಜಾಗದ್ಲಿಿ ಅಡುಗ ಯನುು ಮಾಡಲು ಒಲ್ ಯನುು ಒಡಿಡದ್ಾಗ  ಪಾತ್ ರಗಳನುು ಇಡುವುದ್ಕಾೆಗಿ ಜ ೊೀಡಿಸುವ 

ದ್ಪ್ಿನ ಯ ಕಲುಿಗಳು; ಮಲಬಹುದ್ು+ಎಂದ್ರ ; ಮಲ್=ತಿನುು; ಬಹುದ್ು=ಬರುವುದ್ು/ಆಗುವುದ್ು;  ಎಂದ್ರ =ಎಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ರ ; 
ಮಲಬಹುದ್ು+ಎಂದ್ು; ಎನಬ ೀಕು=ಅವನ ಮಾತನುು ಒಪಿಿಕ ೊಳಿಬ ೀಕು;ಮೊಖಥ=ತಿಳಿಗ ೀಡಿ/ಅರಿವಿಲಿವದ್ವನು; ಗ ಲಬಾರದ್ು+ಅಯಯ; 
ಗ ಲಬಾರದ್ು=ಗ ಲಿಲು ಆಗುವುದಿಲ/ಿಸರಿತಪ್ುಿಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ ಅರಿವನುು ಮೊಡಿಸಲ್ಾಗುವುದಿಲಿ/ತಿಳಿಗ ೀಡಿತನವನುು ಹ ೊೀಗಲ್ಾಡಿಸಲು 
ಆಗುವುದಿಲ)ಿ 
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ಕ ೊೀಡಿಯನು ಕಟಿಟದರ  ಕ ೀಡಿಲಲವನ ಕ ರ ಗ  
ಮನಡು ಧಮವಗಳ ಮನಮುಟಿಟ-ಕನಲನಿಗ  

ಈಡನಗದ ಮುನಾ ಸವವಜ್ಞ 

ಸಿರಿವಂತಿಕ ಯು ಇದ್ಾಾಗ ಹಸಿದ್ವರಿಗ /ನ ೊಂದ್ವರಿಗ  ನ ರವನುು ನೀಡುವುದ್ರಿಂದ್ ನಮಗ  ಒಳಿತ್ಾಗುತಾದ್ ಯಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಕ ೊೀಡಿ=ಹರಿಯುತಿಾರುವ ನೀರಿಗ  ಅಡಡಗಟ ಿಯನುು ಹಾಕ್ತ ಕ ರ ಗ  ಏರಿಯನುು ಕಟ್ಟಿದ್ಾಗ, ಕ ರ ಯು ತುಂಬಿತುಳುಕ್ತ ಹ ಚಾಚದ್ ನೀರು ಹ ೊರಕ ೆ 
ಹರಿದ್ು ಹ ೊೀಗಲು ಮಾಡಿರುವ ಜಾಗ; ಕ ೀಡು+ಇಲಿವು+ಆ; ಕ ೀಡು=ಹಾನ/ತ್ ೊಂದ್ರ /ಅಪಾಯ; ಕ ೀಡಿಲಿವಾ ಕ ರ ಗ =ಕ ರ ಯಲಿಿ ಹ ಚಾಚದ್ ನೀರು 
ಕ ೊೀಡಿಯ ಮೊಲಕ ಹ ೊರಹರಿದ್ು ಏರಿಯು ಒಡ ದ್ು ಹಾಳಾಗದ್  ಆ ಕ ರ ಯು ಉಳಿಯುತಾದ್ ; ಧಮಥ=ಸಹಮಾನವರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ 
ಒಳಿತನುು ಮಾಡುವ ನಡ ನುಡಿ; ಮನಮುಟ್ಟಿ=ಒಳ ಿಯ ಉದ್ ಾೀಶದಿಂದ್; ಮಾಡು ಧಮಥಗಳ ಮನಮುಟ್ಟಿ=ಒಳ ಿಯ ಉದ್ ಾೀಶದಿಂದ್ ಇತರರಿಗ  
ನ ರವನುು ನೀಡುವುದ್ು; ಕಾಲ=ಯಮ/ಸಾವು; ಈಡು+ಆಗದ್; ಈಡು=ಗುರಿ/ವಶ; ಮುನು=ಮದ್ಲು/ಮುಂಚ ; ಕಾಲನಗ  ಈಡಾಗದ್ 

ಮುನು=ಸಾವು ಬರುವುದ್ಕ ೆ ಮದ್ಲು/ಮಯ್ ಮನಗಳಲಿ ಿಕಸುವು ಇರುವಾಗ) 
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ಸರವ್ಜ್ಾನ ವಚನಗಳ ಹುರುಳು – 9ನ ಯ ಕಂತು 

ಮೊಖವಂಗ  ಬುದಿಧಯನು ನೊಕನವಲ ಹ ೀಳ್ಳದರ  
ಗ ೊೀಕವಲಲ ಮೆೀಲ  ಮಳ ಗರ ದರನ-ಕಲುಲ 

ನಿೀಕ ೊವಳಿಬಹುದ  ಸವವಜ್ಞ 

ಅರಿವನುು ಹ ೊಂದ್ಲು ಮನಸಿಿಲಿದ್/ಪ್ರಯತಿುಸದ್ ವಯಕ್ತಾಗ  ತಿಳುವಳಿಕ ಯನುು ಹ ೀಳುವುದ್ರಿಂದ್ ಯಾವ ಪ್ರಯೊೀಜನವೂ ಇಲಿವ ಂಬುದ್ನುು 
ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಮೊಖಥ=ತಿಳಿಗ ೀಡಿ/ಸರಿ-ತಪ್ುಿಗಳ ಅರಿವಿಲಿದ್ವನು; ಬುದಿ=ಿತಿಳುವಳಿಕ /ಅರಿವು; ನೊರ್್+ಕಾಲ; ಕಾಲ=ಸಮಯ; ನೊಕಾಥಲ=ಅನ ೀಕ 

ಬಾರಿ/ಹಲವು ಸಲ; ಗ ೊೀಕಥಲು=ಿಗಡುಸಾದ್/ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಕಲು;ಿ ಮಳ +ಕರ ದ್ರ +ಆ; ಕರ =ಸುರಿ/ಬಿೀಳು; ನೀರ್್+ಕ ೊಳಿಬಹುದ್ ; 
ಕ ೊಳ್=ಪ್ಡ ಯುವುದ್ು/ಹ ೊಂದ್ುವುದ್ು; ಬಹುದ್ು=ಉಂಟಾಗು/ಒದ್ಗು/ಸ ೀರು/ಕೊಡು; ಆ ಕಲು ಿನೀಕ ೊಥಳಿಬಹುದ್ =ತನು ಮೀಲ್  ಸುರಿದ್ 

ಮಳ ನೀರನುು ಹೀರಿಕ ೊಳಿದ್ ಕಲಿಿನಂತ್  ತಿಳಿಗ ೀಡಿಯಾದ್ವನು ಇತರರು ಹ ೀಳುವ ತಿಳುವಳಿಕ ಯ ಮಾತನುು ಅರಿತುಕ ೊಳುಿವುದಿಲ ಿಎಂಬ 

 ತಿರುಳಿನಲಿಿ ಈ ರೊಪ್ಕವು ಬಳಕ ಯಾಗಿದ್ ) 

ಉಳನಿತ ನುಡಿದರ  ಎಳಿ ಮೆೀಲ  ಜ ೀನಿಟಟಂತ್  
ಇಲಲದ ಬಡವ ನುಡಿದರ -ಬನಯಿ ತುಂಬ 

ಹ ೊಳಿ ಹ ೊಯದಂತ್  ಸವವಜ್ಞ 

ಸಮಾಜದ್ಲಿ ಿಸಿರಿವಂತರ ಮಾತಿಗ  ಮಚುಚಗ ಯನುು/ಬಡವರ ಮಾತಿಗ  ತಿರಸಾೆರವನುು ತ್ ೊೀರಿಸುವ ಬಗ ಯನುು ರೊಪ್ಕಗಳ ಮೊಲಕ 

ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಉಳಿ+ಆತ; ಉಳ್=ಇರು; ಆತ=ಅವನು; ಉಳಾಿತ=ಸಿರಿಸಂಪ್ದ್ಗಳನುು ಹ ೊಂದಿರುವವನು/ಆಸಿಾಪಾಸಿಾಹಣ್ಕಾಸುಳಿವನು; 
ನುಡಿದ್ರ =ಮಾತನಾಡಿದ್ರ ; ಎಳ್+ಅ; ಎಳ್=ಜಿಡುಡಳಿ ಒಂದ್ು ಬಗ ಯ ಕಾಳು; ಎಳಿ=ಎಳಿಿನ; ಜ ೀನು+ಇಟ್ಿ+ಅಂತ್ ; ಎಳಿ ಮೀಲ್  
ಜ ೀನಟ್ಿಂತ್ =ಎಳುಿ ಮತುಾ ಜ ೀನನುು ಜತ್ ಗೊಡಿಸಿಕ ೊಂಡು ತಿಂದ್ಾಗ, ಅದ್ರ ರುಚಿ ಹ ಚಾಚಗುವಂತ್  ಸಿರಿವಂತರಾಡುವ ಮಾತು 
ಇಂಪಾಗಿರುತಾವ ; ಇಲಿದ್= ಸಿರಿವಂತಿಕ ಯಿಲಿದ್/ದ್ಟ್ಿದ್ರಿದ್ರನಾದ್; ಹ ೊಳ್=ಜಳುಿ/ಪೊಳುಿ /ಒಳಗ  ತಿರುಳಿಲಿದ್ ಕಾಳು/ತವಡು; 
ಹ ೊಯ್+ದ್+ಅಂತ್ ; ಹ ೊಯ್=ಹಾಕು/ಸುರಿ; ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಹ ೊಳಿ ಹ ೊಯಾಂತ್ =ಒಳಗ  ತಿರುಳಿಲಿದ್ ಕಾಳನುು/ಹ ೊಟ್ಿನುು ಬಾಯಿಗ  
ಹಾಕ್ತಕ ೊಂಡು ಅಗಿದ್ು ಬ ೀಸರದಿಂದ್ ಹ ೊರಕ ೆ ಉಗಿಯುವಂತ್  ಬಡವರ ಮಾತನುು ಕಡ ಗಣಿಸುತ್ಾಾರ ) 
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ಬಡವನ ೊಂದ ೊಳುನುಡಿಯ ನುಡಿದರ  ನಿಲಲದು 
ಕ ೊಡ ಯ ನ ಳಲನತ ನುಡಿದರ -ನನಯಕನ 

ನುಡಿಯ್ಗಂದು ನಿಲುಹ  ಸವವಜ್ಞ 

ಬಡವರ ಮತುಾ ಉಳಿವರ ಮಾತುಗಳಿಗ  ಸಮಾಜದ್ಲಿ ಿದ್ ೊರ ಯುವ ಬ ಲ್ ಯನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಬಡವನು+ಒಂದ್ು+ಒಳುನುಡಿಯ; ಒಳು=ಒಳಿತ್ಾದ್/ಚ ನಾುದ್; ನುಡಿ=ಮಾತು; ನಲಿದ್ು=ಬ ಲ್ ಯನುು ಪ್ಡ ಯದ್ು/ಒಪಿಿತವಾಗದ್ು; 
ಕ ೊಡ =ಚತಿರ; ನ ಳಲ+ಆತ; ನ ಳಲು=ನ ರಳು/ಆಶರಯ/ಬಳಿ/ಆಸರ ; ಆತ=ಅವನು; ಕ ೊಡ ಯ ನ ಳಲು= ದ್ ೊರ /ಸಿರಿವಂತ/ದ್ ೊಡಡ 
ಗದ್ುಾಗ ಯಲಿಿರುವವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸಾನುು ಸೊಚಿಸುವ ಒಂದ್ು ಉಪ್ಕರಣ್ವಾಗಿ ಬಿಚಿಚದ್ ಕ ೊಡ ಯನುು ತಲ್ ಯ ಮೀಲ್  
ಎತಿಾಹಡಿಯಲ್ಾಗುತಿಾತುಾ; ಕ ೊಡ ಯ ನ ಳಲ್ಾತ=ಸಮಾಜದ್ಲಿಿ ದ್ ೊಡಡ/ಎತಾರದ್ ನ ಲ್ ಯಲಿಿರುವವನು; 
ನಾಯಕ=ಮುಂದ್ಾಳು/ದ್ ೊರ /ಸಮುದ್ಾಯವನುು ಮುನುಡ ಸುವವನು; ನುಡಿ+ಎಂದ್ು; ನಲುಹು=ನ ಲ್ ಗ ೊಳಿಸು/ಇರುವಂತ್  ಮಾಡು; 
ನಲುಹ =ನ ಲ್ ಗ ೊಳುಿತಾದ್ /ಬ ಲ್ ಪ್ಡ ಯುತಾದ್ /ಒಪಿಿತವಾಗುತಾದ್ ) 

ಬಡವನ ೊಳ ಿಯ ಮನತ ನುಡಿದರಲ ಲಂಬರು 
ಪೊಡವಿೀಶ ಬಳುಿಗ ಡ ದಡ -ಹ ೊಗಳುತ 

ಕಡುಜನಣನ ಂಬರು ಸವವಜ್ಞ 

ವಯಕ್ತಾಯು ಆಡುವ ಮಾತಿಗ  ದ್ ೊರ ಯುವ ತ್ ಗಳಿಕ  ಮತುಾ ಹ ೊಗಳಿಕ ಯು ಆತನು ಹ ೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸಾನುು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತಾದ್  
ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಬಡವನು+ಒಳ ಿಯ; ಮಾತ=ಮಾತನುು; ನುಡಿದ್ರ +ಅಲಿ+ಎಂಬರು; ಪೊಡವಿ+ಈಶ; ಪೊಡವಿ=ನ ಲ/ಬೊಮಿ/ರಾಜಯ; 
ಈಶ=ದ್ ೊರ /ಒಡ ಯ/ಯಜಮಾನ; ಬಳುಿ+ಗ ಡ ದ್ಡ ; ಬಳುಿ=ನರಿ; ಬಳುಿ=ಬಗುಳು/ನಾಯಿನರಿಗಳ ಕೊಗುವಿಕ /ಅರಚುವಿಕ ; ಗ ಡ =ಬಾಯಿಗ  
ಬಂದ್ಂತ್  ಮಾತನಾಡು/ಹರಟ್ು/ಗಳಹು; ಬಳುಿಗ ಡ =ನಾಯಿ ಬ ೊಗಳುವುದ್ು/ನರಿಯು ಊಳಿಡುವುದ್ು/ಅರಚುವುದ್ು-
ಕ ಟ್ಿ/ಹಗುರವಾದ್/ಪ್ರಯೊೀಜನವಿಲಿದ್ ಮಾತುಗಳನುು ಆಡುವುದ್ು; ಬಳುಿಗ ಡ ದ್ಡ =ಹರಟ್ಟದ್ರ /ಪೊಳುಿನುಡಿಗಳನಾುಡಿದ್ರ ; 
ಕಡುಜಾಣ್ನು+ಎಂಬರು; ಕಡು=ಬಹಳ/ಹ ಚಿಚನ; ಜಾಣ್=ಅರಿವುಳಿವನು/ತಿಳುವಳಿಕ ಯುಳಿವನು; ಎಂಬರು=ಎನುುವರು) 

ಒಡಲ ಕಟಿಟಯ್ಗ ತ್ನನು ಒಡವ ಯ ಗಳ್ಳಸಿದರ  
ಎಡ ಯಲಿ ಸನಯಲದ ಕ ೊಳದ -ವಿತತವ 

ಒಡನ  ಹೊಳುವರ  ಸವವಜ್ಞ 

ಅತಿಜಿಪ್ುಣ್ತನದಿಂದ್ ಬಾಳುವವನ ಸಂಪ್ತಿಾಗ  ಒದ್ಗುವ ಗತಿಯನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಒಡಲು=ಹ ೊಟ ಿ; ಒಡಲ ಕಟ್ಟಿ=ಈ ಪ್ದ್ಕಂತ್ ಯು ಒಂದ್ು ನುಡಿಗಟಾಿಗಿ ಬಳಕ ಯಾಗಿದ್ . ಗಳಿಸಿದ್/ಇರುವ ಸಂಪ್ತಾನುು ಬಳಸಿಕ ೊಂಡು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಉಣ್ಣದ್  ಉಡದ್  ಜಿಪ್ುಣ್ತನದಿಂದಿರುವುದ್ು/ನಲಿವನುು ಹ ೊಂದ್ದಿರುವುದ್ು;  ಇದ್ನುು ಜನಪ್ದ್ರು”ಹ ೊಟ ಿಬಟ ಿಕಟ್ಟಿ 
ಬಾಳುವುದ್ು”ಎನುುತ್ಾಾರ ; ಒಡವ =ಆಸಿಾಪಾಸಿಾ ಹಣ್ಕಾಸು ಚಿನುಬ ಳಿಿ ಮುಂತ್ಾದ್ ಬ ಲ್ ಬಾಳುವ ವಸುಾಗಳು; ಗಳಿಸು=ಸಂಪಾದಿಸು; 
ಎಡ =ನಡುವ /ಇದ್ಾಕ್ತೆದ್ಾಂತ್ ; ಸಾಯಲು+ಅದ್; ಸಾಯಲು=ಸಾವನುಪ್ಿಲು/ಮರಣ್ ಹ ೊಂದ್ಲು; ಅದ್=ಅದ್ನುು; ಕ ೊಳ್+ಅದ್ ; 
ಕ ೊಳ್=ಪ್ಡ ಯುವುದ್ು/ಹ ೊಂದ್ುವುದ್ು; ಕ ೊಳದ್ =ಪ್ಡ ಯದ್ /ಹ ೊಂದ್ದ್ ; ಎಡ ಯಲಿ ಸಾಯಲದ್ ಕ ೊಳ್=ಕೊಡಿಟ್ಿವನು ತುಂಬು ವಯಸಾಿಗುವ 
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ಮುನುವ ೀ ಸಾವನುಪಿಿದ್ರ , ಅವನ ಒಡವ ಯನುು ಅದ್ಕ ೆ ಹಕುೆದ್ಾರರಾದ್ವರು ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳುಿತ್ಾಾರ ; ವಿತಾ=ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ ಒಡವ /ಸಂಪ್ತುಾ; 
ಒಡನ =ಜತ್ ಯಲಿ;ಿ ಹೊಳು=ಗುಂಡಿಯಲಿ ಿಹಾಕ್ತ ಮಣಿಣನಂದ್ ಮುಚುಚವುದ್ು) 

ಜ್ಡ ಯ ಕಟಟಲುಬಹುದು ಕಡವಸವನುಡಬಹುದು 
ಬಿಡದ  ದ ೀಗುಲದ ೊಳ್ಳರಬಹುದು ಕರಣಗಳ 

ತಡ ದು ನಿಲಬನರ ಸವವಜ್ಞ 

ಹ ೊರಮಯಯನುು ಹತ್ ೊೀಟ್ಟಯಲಿಿಟ್ುಿಕ ೊಂಡಿರುವಂತ್  ತ್ ೊೀರಿಸಿಕ ೊಳಿಬಹುದ್ ೀ ಹ ೊರತು, ಒಳಮನಸುಿ ಮಾತರ ಬಯಕ ಗಳ ಒಳಮಿಡಿತದಿಂದ್ 

ತಲಿಣಿಸುತಿಾರುತಾದ್  ಎಂಬುದ್ನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಜಡ  ಕಟ್ುಿವುದ್ು=ಹ ಂಡತಿಮಕೆಳ ನ ಂಟ್ನುು ತ್ ೊರ ದ್ು ಇಲಿವ ೀ ಮದ್ುವ ಯನ ುೀ ಆಗದ್  ಸಂನಾಯಸವನುು ಪ್ಡ ಯುವುದ್ು/ತಮಮ ತಲ್ ಯ 

ಜುಟ್ಿನುು ಮೀಲಕ ೆ ಎತಿಾಕಟ್ಟಿಕ ೊಳುಿವುದ್ು ರಿಸಿಮುನಗಳ/ವಿರಾಗಿಗಳ ಸಂಪ್ರದ್ಾಯವಾಗಿತುಾ; ಕಡವಸವನು+ಉಡಬಹುದ್ು; ಕಡವಸ=ಜಿಂಕ ಯ 

ತ್ ೊಗಲು. ಇದ್ನುು ರಿಸಿಮುನಗಳು ಮಯಯನುು ಮುಚಿಚಕ ೊಳಿಲು/ಜಪ್ವನುು ಮಾಡುವಾಗ ಕುಳಿತುಕ ೊಳಿಲು ಬಳಸುತಿಾದ್ಾರು; 
ಉಡು=ಉಟ್ುಿಕ ೊಳುಿವುದ್ು/ತ್ ೊಡುವುದ್ು; ಬಿಡದ್ =ಯಾವಾಗಲೊ/ಸದ್ಾ ಕಾಲ; ದ್ ೀಗುಲದ್ ೊಳು+ಇರಬಹುದ್ು; ದ್ ೀಗುಲ=ದ್ ೀವ+ಕುಲ; 

ಕುಲ=ಮನ /ಮಂದಿರ/ನ ಲ್ ; ಕರಣ್ಗಳು=ಕಣ್ುಣ-ಕ್ತವಿ-ಮೊಗು-ನಾಲಗ -ತ್ ೊಗಲು ಎಂಬ ಅಯುಾ ಬಗ ಯ ಅಂಗಗಳು; 
ತಡ =ಹತ್ ೊೀಟ್ಟಯಲಿಿಡು/ಹದ್ುಾಬಸಿಾನಲಿಿಡು; ನಲಬಾರ=ನಲಿಿಸಲು ಬಾರದ್ು/ಆಗುವುದಿಲ;ಿ ಕರಣ್ಗಳ ತಡ ದ್ು ನಲಬಾರ=ಮನದ್ಲಿ ಿಬಯಕ ಗಳ 

ಒಳಮಿಡಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಲು/ಕ ರಳಲು ಕಾರಣ್ವಾಗುವ ಅಯುಾ ಇಂದಿರಯಗಳನುು ಹತ್ ೊೀಟ್ಟಯಲಿಿಡಲ್ಾಗದ್ು) 

ನ ತತವೂ ಕುತತವೂ ಹತತದ ೊಡ  ಅಳವಲಲ 
ಕುತತದಿಂ ದ ೀಹ ಬಡವಕುು-ನ ತತದಿಂ 

ಬತತಲ ಯಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ಜೊಜಿನ ಚಟ್ಕ ೆ ಬಲಿಯಾದ್ರ , ಎಂತಹ ಕ ೀಡು ಉಂಟಾಗುತಾದ್  ಎಂಬ ಎಚಚರಿಕ ಯನುು ನೀಡಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ನ ತಾ=ಪ್ಗಡ ಯಾಟ್/ಜೊಜು/ಸಂಪ್ತಾನುು ಒಡಿಡ ಆಡುವ ಯಾವುದ್ ೀ ಆಟ್; ಕುತಾ=ರ ೊೀಗ/ಬ ೀನ ; ಹತುಾ=ಅಂಟ್ು/ಸ ೀರು/ಕೊಡು; 
ಹತಿಾದ್ ೊಡ =ಅಂಟ್ಟಕ ೊಂಡರ /ತಗುಲಿಕ ೊಂಡರ ; ನ ತಾ ಹತಿಾದ್ ೊಡ =ಜೊಜಾಡುವುದ್ು ಮಾನಸಿಕ ಚಟ್ವಾದ್ರ /ಜೊಜಿನ ಸ ಳ ತಕ ೆ ಒಳಗಾದ್ರ ; 
ಕುತಾ ಹತಿಾದ್ ೊಡ =ರ ೊೀಗ ಅಂಟ್ಟಕ ೊಂಡರ /ಬಂದ್ರ ; ಅಳವು+ಅಲಿ; ಅಳವು=ಕಸುವು/ವಿವ ೀಕ/ಒಳಿತುಕ ಡುಕ್ತನ ಅರಿವು; 
ಅಳವಲ=ಿಒಳಿತ್ಾಗುವುದಿಲಿ/ತಡ ದ್ುಕ ೊಳುಿವ ಶಕ್ತಾಯಿರುವುದಿಲಿ; ಬಡವು+ಅಕುೆ; ಬಡವು=ಸ ೊರಗುವಿಕ /ಬಲಕುಗುಗವಿಕ ; ಅಕುೆ=ಆಗುವುದ್ು; 
ದ್ ೀಹ ಬಡವಕುೆ=ಮಯಿಯನ ಕಸುವು ಕುಗುಗತಾದ್ ; ಬತಾಲ್ +ಅಕುೆ; ಬತಾಲ್ =ಬರಿ ಮಯ್/ ಉಡುಗ ತ್ ೊಡುಗ ಯಿಲಿದ್ ಮಯ್; ನ ತಾದಿಂ 

ಬತಾಲ್ ಯಕುೆ=ಜೊಜಿನಂದ್ಾಗಿ ಮನ ಮಟ್ ಆಸಿಾಪಾಸಿಾ ಹಣ್ಕಾಸು ಎಲಿವನೊು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಂಡು ಬರಿಗಯಾಯಗಿ ಬಿೀದಿಪಾಲ್ಾಗುವುದ್ು) 
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ಕಿರಿಯಂದಿನ ಪನಪವರಿತಲಿಲ ಹ ೊೀಯಿತುತ 
ಅರಿತರಿತು ಮನಡಿದನ ಪನಪ-ವಜ್ರದ 

ಸರಿಯಂತ್ ಯಿಕುು ಸವವಜ್ಞ 

ಅರಿಯದ್  ಮಾಡಿದ್/ಅರಿತು ಮಾಡಿದ್ ಪಾಪ್ದ್ ನಡುವಣ್ ವಯತ್ಾಯಸಗಳನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಕ್ತರಿ+ಅಂದಿನ; ಕ್ತರಿ=ಚಿಕೆ/ಎಳ ಯ; ಅಂದಿನ=ಆ ಸಮಯ/ಕಾಲದ್; ಪಾಪ್ವು+ಅರಿತ+ಅಲಿಿ; ಪಾಪ್=ಇತರರಿಗ  ಮತುಾ ಸಮಾಜಕ ೆ ಎಸಗಿದ್ 

ಕ ೀಡು/ಕ ೊಟ್ಿ ನ ೊೀವು/ಮಾಡಿದ್ ವಂಚನ ; ಅರಿ=ತಿಳಿ; ಕ್ತರಿಯಂದಿನ ಪಾಪ್ವರಿತಲಿಿ ಹ ೊೀಯಿತುಾ=ಚಿಕೆಂದಿನಲಿಿ ಮಾಡಿದ್ ಕ ಟ್ಿಕ ಲಸಗಳನುು 
ದ್ ೊಡಡವರಾದ್ ಮೀಲ್  ಅರಿತುಕ ೊಂಡು, ನನುಂದ್ ಇಂತಹ ಕ ಟ್ಿದ್ುಾ ಆಗಿದ್ ಯಲ್ಾ ಿಎಂದ್ು ಸಂಕಟ್ಪ್ಟ್ುಿ, ಮತ್ ಾ ಕ ಟ್ಿದ್ಾನುು ಯಾರಿಗೊ 

ಮಾಡಬಾರದ್ ಂಬ ನಲುವನುು ತಳ ದ್ು, ಒಳ ಿಯ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ನಡ ದ್ುಕ ೊಳುಿವುದ್ು; ಅರಿತು+ಅರಿತು; ಅರಿತರಿತು=ತಿಳಿದ್ೊ ತಿಳಿದ್ೊ/ಚ ನಾುಗಿ 

ಗ ೊತಿಾದ್ುಾ;  ಮಾಡಿದ್ನ=ಮಾಡಿದ್ವನ; ವಜರ=ಗಡುಸಾದ್ುದ್ು/ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದ್ು; ಸರಿ=ಗಂಜಿ/ಅಂಬಲಿ/ಜಿಗುಟಾದ್ ವಸುಾ/ಅಂಟ್ು; ವಜರದ್ 

ಸರಿ=ಒಂದ್ು ಬಗ ಯ ಅಂಟ್ು. ಇದ್ನುು ಮರದ್ ಪ್ಟ್ಟಿಗಳ ಸಂದ್ುಗಳಿಗ  ಬಳಿದ್ು ಅನಂತರ ಅವನುು ಜತ್ ಗೊಡಿಸಿದ್ಾಗ, ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 

ಅಂಟ್ಟಕ ೊಳುಿತಿಾದ್ಾವು;  ಇಕುೆ=ಇರುವುದ್ು; ಅರಿತರಿತು ಮಾಡಿದ್ನ ಪಾಪ್ ವಜರದ್ ಸರಿಯಂತ್ ಯಿಕುೆ=ಉದ್ ಾೀಶಪ್ೂರವ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವನ 

ಪಾಪ್ವು ಎಂದ್ ಂದಿಗೊ ಬಿಡದ್  ಅಂಟ್ಟಕ ೊಂಡಿರುವುದ್ು. ಅಂದ್ರ  ಆತ ನೀಚ/ಕ ೀಡಿ/ವಂಚಕನಾಗಿಯೀ ಬಾಳುತಿಾರುತ್ಾಾನ ) 

ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ತ್ನ ಹ ಜ ಜೀನ ಕ ೊಡನಂತ್  
ದುಜ್ವನರ ಕೊಟವಣುಮನತರ-ಬಚೆಲ 

ರ ೊಜಜನಂತಹುದು ಸವವಜ್ಞ 

ಒಳ ಿಯವರ/ಕ ಟ್ಿವರ ಒಡನಾಟ್ದಿಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ಹ ೀಳಲ್ಾಗಿದ್ . 

(ಸಜಜನ=ಒಳ ಿಯ ನಡ ನುಡಿಯುಳಿವನು; ಸಂಗ=ಗ ಳ ತನ/ಒಡನಾಟ್/ವಯವಹಾರ; ತ್ಾ=ಅದ್ು; ಹ ಜ ಜೀನು=ಹರಿದ್ಾದ್/ದ್ ೊಡಡದ್ಾದ್ 

ಜ ೀನುಹುಳು; ಕ ೊಡನ+ಅಂತ್ ; ಕ ೊಡ=ಜ ೀನನ ಗೊಡು/ಗಡಿಗ /ಬಿಂದಿಗ ; ಹ ಜ ಜೀನ ಕ ೊಡ=ದ್ ೊಡಡಗಾತರದ್ ಜ ೀನನ ಹುಟ್ುಿ/ಗೊಡು/ಜ ೀನು 
ತುಂಬಿದ್ ಗಡಿಗ ; ಸಜಜನರ ಸಂಗ ತ್ಾ ಹ ಜ ಜೀನ ಕ ೊಡನಂತ್ =ಸಿಹಯಾದ್ ಜ ೀನನುು ಸವಿದ್ು ನಲಿಯುವಂತ್  ಒಳ ಿಯವರ ಜತ್ ಯಲಿ ಿಮಾಡುವ 

ಗ ಳ ತನ/ವಯವಹಾರದಿಂದ್ ಒಲವುನಲಿವನುು ಕಾಣ್ುತ್ ಾೀವ /ಪ್ಡ ಯುತ್ ಾೀವ ; ದ್ುಜಥನ=ಕ ಟ್ಿ ನಡ ನುಡಿಯುಳಿವನು; ಕೊಟ್ವು+ಅಣ್ು+ಮಾತರ; 
ಕೊಟ್=ಗ ಳ ತನ/ಒಡನಾಟ್/ನ ಂಟ್ು; ಅಣ್ು=ಸಣ್ಣ ಕಣ್/ತುಸು/ಕ್ತಂಚಿತುಾ; ಅಣ್ುಮಾತರ=ತುಸುವಾಗಿದ್ಾರೊ; ಬಚಚಲು=ಪಾತ್ ರಪ್ಡಗಗಳನುು ಮತುಾ 
ಮಯಯನುು ತ್ ೊಳ ದ್ ನೀರು ಹರಿದ್ುಹ ೊೀಗಲು ಮಾಡಿರುವ ಚರಂಡಿ/ಮೀರಿ; ರ ೊಜಿಜನಂತ್ +ಇಹುದ್ು; 
ರ ೊಜುಜ=ಕ ಸರು/ರಾಡಿ/ಬಗಗಡ/ಕ ೊಳಕಾದ್ ವಸುಾಗಳಿಂದ್ ತುಂಬಿದ್ ನೀರು; ಇಹುದ್ು=ಇರುವುದ್ು) 

ಸವವಜ್ಞನ ಂಬವನು ಗವವದಿಂದನದವನ  
ಸವವರ ೊಳ ೊಂದ ೊಂದ ನುಡಿ ಕಲಿತು ವಿದಯದ 

ಪವವತವನದ ಸವವಜ್ಞ 

ಸರವ್ಜುನು ತನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡ ನುಡಿ ಹಾಗೊ ಕವಿಯ ವಯಕ್ತಾತವ ರೊಪ್ುಗ ೊಂಡ ಬಗ ಯನುು ಹ ೀಳಿಕ ೊಂಡಿದ್ಾಾನ . 

(ಸವಥಜ್ಞ+ಎಂಬವನು; ಸವಥ=ಎಲಿ/ಸಮಸಾ; ಜು=ತಿಳಿದ್ವನು/ಅರಿತವನು; ಸವಥಜ್ಞ=ಎಲಿವನೊು ತಿಳಿದ್ವನು/ಕವಿಯ ಅಂಕ್ತತ 

ನಾಮ/ಕಾವಯರಚನ ಗಾಗಿ ಇಟ್ುಿಕ ೊಂಡ ಹ ಸರು; ಎಂಬವನು=ಎಂಬ ವಯಕ್ತಾಯು; ಗವಥದಿಂದ್+ಆದ್ವನ ; 
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ಗವಥ=ಅಹಂಕಾರ/ಒಣ್ಹ ಮಮ/ಸ ೊಕುೆ; ಆದ್ವನ =ರೊಪ್ುಗ ೊಂಡಿದ್ಾಾನ ಯೀ/ಆಗಿದ್ಾಾನ ಯೀ; ಸವಥಜ್ಞನ ಂಬವನು ಗವಥದಿಂದ್ಾವನ =ಸರವ್ಜುನ 

ವಯಕ್ತಾತವವು ಗರವ್ದಿಂದ್ ರೊಪ್ುಗ ೊಂಡಿಲಿ. ಒಳಿತನುು ಕ ೀಳುವ/ಕಾಣ್ುವ/ತನುದ್ಾಗಿಸಿಕ ೊಳುಿವ ವಿನಯದ್ ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ್ ರೊಪ್ುಗ ೊಂಡಿದ್ ; 
ಸವಥರ ೊಳು+ಒಂದ್ು+ಒಂದ್ು; ಸವಥರ ೊರ ೊಳು=ಎಲಿರಿಂದ್ಲೊ; ವಿದ್ಯ=ಅರಿವು/ತಿಳುವಳಿಕ /ಜಾುನ; ಪ್ವಥತ+ಆದ್;  ಪ್ವಥತ=ದ್ ೊಡಡ 
ಬ ಟ್ಿ/ಗಿರಿ; ವಿದ್ಯದ್ ಪ್ವಥತವಾದ್=ಹ ಚಿಚನ ಪ್ರಮಾಣ್ದ್ಲಿ ಿಒಳ ಿಯ ಅರಿವು/ತಿಳುವಳಿಕ ಯನುು ಪ್ಡ ದ್ುಕ ೊಂಡು ಬ ಳ ದಿದ್ಾಾನ ) 
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