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ಹೆೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ೊೂಕಿನ ಶಾಸನೆೊೋಕ್ತ ಸಥಳನಾಮರ್ಳು 
 

ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ 
 
ಸಾರಾಂಶ  

ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಒಂದು ಪಾದ ೋಶದ ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ಚರಿತ್ ಾಯನ್ುಾ ಕಟ್ಟಿಕ  ಳಳಲು ರ್ ರವರಗುತತವ . ಚಲನ್ಶೋಲ 
ಗುಣದಂದ ಕ ಡಿರುವ ಸಥಳರ್ರಮಗಳನ್ುಾ ಬಹುಮುಖ್ಾ ಆಕರಗಳ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲರಗಿದ . ಸಥಳರ್ರಮ 
ಅಧ್ಾಯನ್ ಬಹುಶಸ್ತತನ್ ರ್ ಲ ಯಂದ ಕ ಡಿದ .ಭರಷರಶರಸರ, ಚರಿತ್ ಾ, ಜರನ್ಪದ, ಭ ಗ  ೋಳಶರಸರ, 
ಮರನ್ವಶರಸರ, ಕುಲವಿಜ್ಞರನ್ ಮುಂತ್ರದ ಹಲವು ಜ್ಞರನ್ಕ್ ೋತಾಗಳ ರ್ ರವು ಅಗತಾ. ಜ  ತ್ ಗ  ಎಲಲ 
ಜ್ಞರನ್ಶಸುತಗಳಿಗ  ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಮುಖ್ಾ ಆಕರವರಗಿವ . ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲ್ಲಲ ಆ ಪಾದ ೋಶದ ಭೌಗ  ೋಳಿಕ 
ವ ೈಶಷ್ಟಿಯಗಳು ಅಂತಗಾತವರಗಿರುವುದನ್ುಾ ಕರಣಬಹುದು. ಬಹುಸಂಸೃತಿಯ ಪಾತಿೋಕವರಗಿರುವ ವಿವಿಧ್ 
ಸಮುದರಯ, ಕಸುಬು, ವರಾಪ್ರರ, ಆಡಳಿತ, ದ ೈವಸಂಬಂಧಿ ಹ ಸರುಗಳು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬರುತತವ . 
ಇತಿಹರಸ, ಭರಷ  ಮತುತ ಸಂಸೃತಿ ಶ  ೋಧ್ಕ ೆ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಆಕರವರಗಿ ರ್ ರವರಗುವುದರಿಂದ ಸಥಳರ್ರಮ 
ಅಧ್ಾಯನ್ ಪಾಸುತತವ ನಿಸುತತದ .  
 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ದರ್ಳು: ಶರಸರ್  ೋಕತ ಸಥಳರ್ರಮ: ಎಂದರ  ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಉಲ ಲೋಖ್ವರಗಿರುವ ಸಥಳರ್ರಮ.  
ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯ: ಶಬದದ ಹುಟುಿ, ವುಾತಪತಿತ; ಒಂದು ಪದದ ಮ ಲವನ್ುಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು. 
ಭೌಗ  ೋಳಿಕ: ನಿದಾಷ್ಟಿ ಪಾದ ೋಶದ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ ೈಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತುತ ಅದರ  ಂದಗ  ಮರನ್ವ ಸಂಬಂಧ್ 
ಎಲಲವನ್ುಾ ಒಳಗ  ಂಡಿದ . 
ಸ್ರಂಸೃತಿಕ: ಬಹುಶಸ್ತತೋಯ ಅಧ್ಾಯನ್ ವಿಧ್ರನ್.ಸ್ರಮರಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ, ಧ್ರಮಿಾಕ ಮುಂತ್ರದ 
ಆಯರಮಗಳನ್ುಾ ಒಳಗ  ಂಡ ಪರಿಕಲಪರ್ . 
 
ಅಧ್ಯಯ್ನದ ಮಹತ್ವ  
ಸಥಳರ್ರಮ ಅಧ್ಾಯನ್ ಒಂದು ಪಾದ ೋಶದ ಇತಿಹರಸ, ಭರಷ , ಸಂಸೃತಿಯನ್ುಾ ಅರಿಯಲು ರ್ ರವರಗುತತದ . 
ಜ  ತ್ ಗ  ಸ್ರಮರಜಿಕ, ಧ್ರಮಿಾಕ ಹಿರ್ ಾಲ ಯನ್ುಾ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹರಯವರಗುತತದ . ಆದುದರಿಂದ ಹ  ಸದುಗಾ 
ತ್ರಲ ಕಿನ್ ಶರಸರ್  ೋಕತ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಭರಷಿಕ ನಿಷ್ಟಪತಿತಯನ್ುಾ ಪಾಸುತತ ಅಧ್ಾಯನ್ದಲ್ಲಲ ಕ ೈಗ  ಳಳಲರಗಿದ . 
ಇದು ಸಥಳರ್ರಮ ಅಧ್ಾಯನ್ದಲ್ಲಲ ಬಹುಮುಖ್ಾ ಘಟಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. ಇದು ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಸಮಗಾ 
ಅಧ್ಾಯನ್ಕ ೆ ತುಂಬರ ರ್ ರವರಗುತತದ .  
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ಉದೆದೋಶ  
ಹ  ಸದುಗಾ ತ್ರಲ ಲಕಿನ್ ಸಥಳರ್ರಮಗಳನ್ುಾ ಕುರಿತು ಈವರ ಗ  ನ್ಡ ದ 
ಅಧ್ಾಯನ್ಗಳನ್ುಾ ಗಮನಿಸ್ತದರಗ ಭರಷರವಿಜ್ಞರನ್ದ ರ್ ಲ ಯಲ್ಲಲ 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯ ಮರಡಿರುವುದಲಲ. ಪಾಯುಕತ 
ಹ  ಸದುಗಾ ತ್ರಲ ಕಿನ್ ಶರಸರ್  ೋಕತ ಸಥಳರ್ರಮಗಳನ್ುಾ 
ಭರಷರವಿಜ್ಞರನ್ದ ರ್ ಲ ಯಲ್ಲಲ ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯದ ಉದ ದೋಶ ಹ  ಂದದ . 
ಇದು ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಅಧ್ಾಯನ್ದಲ್ಲಲ ಸಥಳಪುರರಣ, ಸಥಳಿೋಯ ಜನ್ರ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತುತ ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ಹಿರ್ ಾಲ ಗಳನ್ುಾ ಚಚಿಾಸಲು ತುಂಬರ 
ರ್ ರವರಗುತತದ . 
 
ಅಧ್ಯಯ್ನ ವಿಧಾನ 

ಬಿ.ಎಲ್.ರ ೈಸ್ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಸ್ತರುವ ಎಫಿಗರಾಫಿಯರ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ 
ಸಂಪುಟದಲ್ಲಲ ಪಾಕಟವರಗಿರುವ ತ್ರಲ ಕಿನ್ ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ 
ಉಲ ಲೋಖ್ವರಗಿರುವ ಸಥಳರ್ರಮಗಳನ್ುಾ ಗುರುತಿಸ್ತ ಅಧ್ಾಯನ್ಕ ೆ 
ಒಳಪಡಿಸಲರಗಿದ . ಕ್ ೋತಾಕರಯಾದಂದ ಪಡ ದ ಮರಹಿತಿಯ ಜ  ತ್ ಗ  
ಭರಷರವಿಜ್ಞರನ್ದ ಹಿರ್ ಾಲ ಯಲ್ಲಲ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯ 
ಮರಡಲು ಪಾಯತಿಾಸಲರಗಿದ .  
 
ಪ್ರಸಾತವನೆ 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಮರನ್ವನ್ ಬದುಕಿನ್ಲ್ಲಲ ಮಹತತರ ಸ್ರಥನ್ ಪಡ ದವ . 
ಪಾಪಂಚದಲ್ಲಲರುವ ಪಾತಿಯಂದು ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತುತ ವಸುತವನ್ುಾ 
ಒಂದ  ಂದು ಹ ಸರಿನ್ ಮ ಲಕ ಗುರುತಿಸುತ್ರತ ಬಂದರುವುದನ್ುಾ 
ಕರಣುತ್ ತೋವ . ಹಿೋಗ  ಹ ಸರಿಡುವುದರ ಹಿಂದ  ಆಯರಯ ಭೌಗ  ೋಳಿಕ, 
ಸ್ರಂಸೃತಿಕ, ಭರಷಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಾ ಪ್ ಾೋರಣ ಯನ್ುಾ 
ಒದಗಿಸ್ತರುತತವ . ಆ ಕರರಣಕರೆಗಿಯೋ ಜಗತಿತರ್ರದಾಂತ ಎಷ ಿಷ್ಟುಿ 
ಮರನ್ವ ರ್ ಲ ಗಳಿವ ಯೋ ಅಷ್ಟುಿ ಬ ೋರ  ಬ ೋರ ಯದರದ ಹ ಸರುಗಳನ್ುಾ 
ಕರಣಬಹುದು. ಈ ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ನಿದಾಷ್ಟಿವರದ 
ಕರರಣದಂದ ರ ಪುತಳ ದದದರ  ಕರಲಕಾಮೋಣ ಮ ಲ ಕರರಣ ಮರ ತು 
ಹ  ೋಗಿರಬಹುದು. ಮತುತ ಅನ್ಾ ಪಾಭರವಗಳಿಂದರಗಿ ಸಥಳರ್ರಮಗಳು 
ಬದಲರವಣ ಯರಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಾದ ೋಶಕ ಅಂತಸತಾವನ್ುಾ 
ಒಳಗ  ಂಡಿರುವ ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಭೌಗ  ೋಳಿಕ ಅನ್ನ್ಾತ್ ಯ

ಪಾತಿರ ಪಗಳರಗಿವ . ಬದಲರಗಿರುವ ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಐತಿಹರಸ್ತಕ 
ಸಂಗತಿಗಳನ್ುಾ ಒಳಗ  ಂಡಿರಬಹುದು. ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಅಧ್ಾಯನ್ದಂದ 
ಹ ಸರಿನ್ಲ್ಲಲ ಹುದುಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುಾ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆ ಮ ಲಕ 
ಪ್ರಾದ ೋಶಕ ಮಹತಾದ  ಡರ್  ಭೌಗ  ೋಳಿಕ, ಸ್ರಂಸೃತಿಕ, ಜರ್ರಂಗಿಕ, 
ಭರಷಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುಾ ಅರಿಯಲು ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯ ರ್ ರವರಗುತತದ . 
“ಗರಾಮರ್ರಮಗಳ ಅಧ್ಾಯನ್ ಪಾಸಂಗದಲ್ಲಲ ಅದರ ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯ 
ಪಾಥಮ ಮತುತ ಪಾಮುಖ್ ಅಂಶವರಗಿದ . ಅದಲಲದ  ಮರಡುವ ಅಧ್ಾಯನ್ 
ವಾಥಾ ಮತುತ ನಿಷ್ಟರಯೋಜನ್ಕರರಿ. ಅದರ ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯ ಅಷ್ಟುಿ 
ಸುಲಭವರದುದು ಅಲಲ”.1  
ಪಾಸುತತ ಲ ೋಖ್ನ್ದಲ್ಲಲ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯ ಮರಡುವ 
ಪಾಯತಾಮರಡಲರಗಿದ . ಭರಷರವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ರ್ ಲ ಯಲ್ಲಲ ಪರಿಶೋಲರ್  
ನ್ಡ ಸಲರಗಿದ . ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಶರಬಿದಕ ರ ಪವನ್ುಾ ಅಕರರರದಯರಗಿ 
ವಿಶ ಲೋಷಿಸಲರಗಿದ . ಶಬದದ ಪ್ರಾಚಿೋನ್ತಮ ರ ಪವನ್ುಾ ಮೊದಲು 
ಗುರುತಿಸಲರಗುವುದು. ಅನ್ಂತರ ಭರಷಿಕ ಪಲಲಟ, ಧ್ವನಿವಾತ್ರಾಸ, ಸಾರ 
ಮತುತ ಅಕ್ಷರ ಲ  ೋಪ, ತದಭವರ ಪ ಮತುತ 
ಸ್ೌಲಭರಾಕರಂಕ್ ಯಂದರಗಿರುವ ಭರಷಿಕ ಬದಲರವಣ ಗಳನ್ುಾ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ತ 
ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯ ಮರಡಲರಗುವುದು. ನಿದಾಷ್ಟಿ ಆಕೃತಿಮರ ಮತುತ 
ವರಗಿಾಕ ಆಕೃತಿಮರಗಳ ಅಥಾ ನಿಷ್ಟಪತಿತ ಮತುತ ನಿಣಾಯವನ್ುಾ 
ಮುಖ್ಾವರಗಿರಿಸ್ತಕ  ಂಡು ಅಧ್ಾಯನ್ ಮರಡಲರಗಿದ .  
ಶಾೋನಿವರಸರಿತಿತ ಅವರ ಕರ್ರಾಟಕ ಗರಾಮಸ ಚಿ, ತ್ರಲ ಕು 
ದಂಡರಧಿಕರರಿಗಳರದ ತಹಶೋಲರದರ್ ಅವರು ನಿೋಡಿದ ಹ  ೋಬಳಿವರರು 
ಕಂದರಯ ಮತುತ ಮಜರ  ಗರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುಾ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ತ 
ಹ  ಸದುಗಾ ತ್ರಲ ಕಿನ್ಲ್ಲಲ ಒಟುಿ ರ್ರಲುೆನ್ ರ ಹದಮ ರು 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿರುವುದನ್ುಾ ಗುರುತಿಸ್ತದ . ಭರಷರವಿಜ್ಞರನ್ದ ರ್ ಲ ಯಲ್ಲಲ 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯ ಮರಡಲು ಶರಸರ್  ೋಕತ 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳನ್ುಾ ಆಯುದಕ  ಂಡಿದ . ಸುಮರರು ಎರಡುನ್ ರು 
ಶರಸನ್ಗಳನ್ುಾ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮರಡಿ, ಅದರಲ್ಲಲ ಎಪಪತ್ ತೋಳು ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ 
ವಿವಿಧ್ ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಉಲ ಲೋಖ್ವರಗಿರುವುದನ್ುಾ ಗುರುತಿಸಲರಯತು. 
ಈ ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಉಲ ಲೋಖ್ವರಗಿರುವ ಹ  ಸದುಗಾ ತ್ರಲ ಕಿನ್ 
ಐವತ್ರಾಲುೆ ಸಥಳರ್ರಮಗಳನ್ುಾ ಭರಷರವಿಜ್ಞರನ್ದ ರ್ ಲ ಯಲ್ಲಲ 
ನಿಷ್ಟಪತಿತಯನ್ುಾ ನಿಣಾಯಸಲರಗಿದ .  

 
ಹ  ಸದುಗಾ ತ್ರಲ ಕಿನ್ ಶರಸರ್  ೋಕತ ಸಥಳರ್ರಮಗಳು 

 

ಕಾ.ಸಂ ಶರಸರ್  ೋಕತ ಸಥಳರ್ರಮ ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ ಶರಸನ್ ದ  ರ ತ ಸಥಳ ಶರಸನ್ದ ಕರಲ (ಕಿಾ.ಶ) 
1 ಅಗಾಹರರ 96 ಮತ್  ತೋಡು 1736 
2 ಅಡವಿಸಂಗ ೋನ್ಹಳಿಳ 132 ಮಳಲ್ಲ 1533 

3 ಅತಿತಮಗ  102 
103 

ಅತಿತಮಗ  
ಅತಿತಮಗ  

1681 
1681 

4 ಅರಳಿೋಹಳಿಳ 113 ಬರಗ ರು 1556 

5 ಆನಿವರಳ 121 
134 

ನಿೋರುಗುಂದ 
ಆನಿವರಳ 

1240 
- 
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6 ಅರ ೋಹಳಿಳ 101 ಅರ ೋಹಳಿಳ 1707 

7 ಆಲದಹಳಿಳ 128 
129 

ಆಲದಹಳಿಳ 
ಆಲದಹಳಿಳ 

1515 
? 

8 ಕಡದನ್ಕ ರ  132 ಮಳಲ್ಲ 1533 
9 ಕಡವಗ ರ  12 ಚಿ.ರ್ರ,ಹಳಿಳ ರ್ರಯಗ ರ  1137 
10 ಕಡ ಲಕಂಸ್ರಗರ 96 ಮತ್  ತೋಡು 1736 
11 ಕಬಬಳ 17 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ ಸ ಜಿಗಲುಲ 1215(?) 
12 ಕಲ ೆರ  125 ಕಲ ೆರ  1535 
13 ಕಂಚಿೋಪುರ ತ್ರಮಾಶರಸನ್ - - 
14 ಕೃಷರಾಪುರ 113 ಬರಗ ರು 1556 
15 ಕರರ ೋಹಳಿಳ 96 ಮತ್  ತೋಡು 1736 
16 ಕರಾದಗ ರ  132 ಮಳಲ್ಲ 1533 
17 ಕರುಬರಹಳಿಳ 92 ಕ ಲ  ಲೋಡು 1605 

18 ಕುಂದ ರು 113 
121 

ಬರಗ ರು 
ನಿೋರುಗುಂದ 

1556 
1240 

19 ಕ ಲ  ಲೋಡು 92 
132 

ಕ ಲ  ಲೋಡು 
ಮಳಲ್ಲ 

1605 
1533 

20 ಕ ೈನ್ಡು 13 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ ಕ ೈನ್ಡು 1181 
21 ಕ  ಂಡಜಿಿ 121 ನಿೋರುಗುಂದ 1240 
22 ಗರಗ 19 ಚಿ.ರ್ರ,ಹಳಿಳ ಗರಗ 1636 
23 ಗಂಜಿಕ ರ  96 ಮತ್  ತೋಡು 1736 
24 ಗುಡಡದರ್ ೋರಲಕ ರ  94 ಮತ್  ತೋಡು 1511 
25 ಗ  ಲಲರಹಳಿಳ 94 ಮತ್  ತೋಡು 1511 
26 ಚನ್ಾಸಮುದಾ 132 ಮಳಲ್ಲ 1533 
27 ಚಿಕೆಬರಾಲದಕ ರ  ತ್ರಮಾಶರಸನ್ ಮತ್  ತೋಡು - 
28 ತಣಿಗ ೋಕಲುಲ 42 ಬನ್ಸ್ತೋಹಳಿಳ - 
29 ತಂಡಗ 18 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ ತಂಡಗ 1149 
30 ತುಂಬಿನ್ಕ ರ  10 ಚಿ.ರ್ರ,ಹಳಿಳ ಬ ದಹರಳು 1525 
31 ದ ೋವಿಗ ರ  124 ಚಿಕೆಯಗಟ್ಟ 1208 
32 ದ  ಡಡಗಟಿ 107 ಜರನ್ಕಲುಲ 1303 
33 ದ  ಡಡತ್ ೋಕಲವಟ್ಟಿ 14 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ ದ  ಡಡತ್ ೋಕಲವಟ್ಟಿ 1187 

34 ರ್ರಗ ೋನ್ಹಳಿಳ 113 
132 

ಬರಗ ರು 
ಮಳಲ್ಲ 

1556 
1533 

35 ನಿೋರುಗುಂದ 

104 
118 
121 
122 
132 
136 

ಹುಣವಿನ್ಡು 
ಬರಗ ರು 
ನಿೋರುಗುಂದ 
ನಿೋರುಗುಂದ 
ಮಳಲ್ಲ 
ಹ  ರ್ ಾಕರ  

1228 
1555 
1240 
1268 
1533 
1307 

36 ರ್ ೋರಲಕ ರ  06 ಚಿ.ರ್ರ,ಹಳಿಳ ಬ ದಹರಳು 1535 

37 ಬಲರಲಳಸಮುದಾ 126 
127 

ಬಲರಲಳಸಮುದಾ 
ಬಲರಲಳಸಮುದಾ 

1692 
1387 

38 ಬರಗ ರು 
108 
110 
111 

ಹ  ರ್ ಾೋನ್ಹಳಿಳ 
ಬರಗ ರು 
ಬರಗ ರು 

1518 
1546 
1540 
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112 
114 
119 
128 

ಬರಗ ರು 
ಬರಗ ರು 
ಬರಗ ರು 
ಆಲದಹಳಿಳ 

1554 
1552 
1515 
1515 

39 ಬ ಲಗ ರು 
06 ಚಿ.ರ್ರ,ಹಳಿಳ 
27 ಚಿ.ರ್ರ,ಹಳಿಳ 

ಬ ದಹರಳು 
ಹ ಗ ೆರ  

1535 
1314 

40 ಬ ೋವಿನ್ಹಳಿಳ 121 ನಿೋರುಗುಂದ 1240 

41 ಮತ್  ತೋಡು 

96 
98 
99 
101 

ಮತ್  ತೋಡು 
ರ್ ೋಲಾಕ ರ  
ರ್ ೋಲಾಕ ರ  
ಅರ ೋಹಳಿಳ 

1736 
1672 
1747 
1707 

42 ಮಧ್ುರ  113 ಬರಗ ರು 1556 

43 ಮಳಲ್ಲ 130 
131 

ಮಳಲ್ಲ 
ಮಳಲ್ಲ 

1226 
1237 

44 ಮರಡದಕ ರ  107 ಜರನ್ಕಲುಲ 1303 
45 ಮರರಗ  ಂಡನ್ದಬಬ 132 ಮಳಲ್ಲ 1533 
46 ಮಟ್ಟಿನ್ಹ  ಳ  132 ಮಳಲ್ಲ 1533 
47 ಮಣಸ್ತನ್ಡು 96 ಮತ್  ತೋಡು 1736 
48 ಶಾೋರಂಗಪುರ 90 ಹ  ಸದುಗಾ 1659 

49 ಶಾೋರರಮಪುರ 

125 
05 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ 
06 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ 
07 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ 
08 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ 
10 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ 

ಕಲ ೆರ  
ಬ ದಹರಳು 
ಬ ದಹರಳು 
ಬ ದಹರಳು 
ಬ ದಹರಳು 
ಬ ದಹರಳು 

1535 
1535 
1535 
1554 
1573 
1525 

50 ಸ್ತರಗ  ಂಡನ್ಹಳಿಳ 96 ಮತ್  ತೋಡು 1736 
51 ಹುಣವಿನ್ಡು 104 ಹುಣವಿನ್ಡು 1228 

52 ಹ ಗ ೆರ  

06 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ 
21 ಚಿ.ರ್ರ,ಹಳಿಳ 
24 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ 
25 ಚಿ.ರ್ರ.ಹಳಿಳ 

ಬ ದಹರಳು 
ಹ ಗ ೆರ  
ಹ ಗ ೆರ  
ಹ ಗ ೆರ  

1535 
1160 
1279 
1312 

53 ಹ ಬಬಳಿಳ 

85 
86 
87 
88 

ಹ ಬಬಳಿಳ 
ಹ ಬಬಳಿಳ 
ಹ ಬಬಳಿಳ 
ಹ ಬಬಳಿಳ 

977 
975 
975 
965 

54 ಹ  ರ್ ಾಕ ರ  
136 
137 
139 

ಹ  ರ್ ಾಕ ರ  
ಹ  ರ್ ಾಕ ರ  
ಕ  ೋಡಿಹಳಿಳ 

1307 
1307 
- 

 

ಸಥಳನಾಮರ್ಳ ನಿಷ್ಪತ್ತತ ನಿರ್ಗಯ್ 
1. ಅರ್ರಹಾರ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಗಂಜಿಗ ೋರ ಅಗಾಹರರ2 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಅಗಾ= ಶ ಾೋಷ್ಟಠ, ಬರಾಹಮಣ;3 ಆಹರರ=ದ ೋಶ, ಸಥಳ4 
∴ಅಗಾ+ಆಹರರ>ಅಗರಾಹರರ>ಅಗಾಹರರ 

∴ಬರಾಹಮಣರ ಪೋಷ್ಟಣ ಗರಗಿ ದರನ್ ಕ  ಟಿ ಭ ಮಿ, ಸಥಳಗಳನ್ುಾ 
ಅಗಾಹರರಗಳು ಎಂದು ಕರ ಯುತಿತದದರು. 
 
2. ಅಡವಿಸಂಗೆೋನಹಳ್ಳಿ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಶಾೋಸಂಗಯಾನ್ಹಳಳ5 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಸಂಗಯಾ= ವಾಕಿತ ವರಚಕ 
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ಅಡವಿ= ಕರಡು, ಅರಣಾ6 
∴ 
ಅಡವಿ+ಸಂಗಯಾ+ನ್+ಹಳಳ>ಅಡವಿಸಂಗಯಾನ್ಹಳಳ>ಅಡವಿಸಂಗ ೋನ್ಹಳಿಳ 
∴ ಅಡವಿಯಲ್ಲಲ ರ್ ಲ ಸ್ತರುವ ಸಂಗಯಾ ಎಂಬುವವನ್ ರ್ ಲ . 
 
3. ಅತ್ತತಮಗೆ 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಅತಿತಮೊಘೆ7 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಅತಿತ= ಆಲ8 
ಮಗ =(<ಸಂ.ಮೊಗ ,ಮೊಘೆ) ಮಣಿಾನ್ ಪ್ರತ್ ಾ,, ಒಂದು ಬಗ ಯ ಭ ಮಿ, 
ಹಳದ ಬಣಾದಂದ ಕ ಡಿದ ಫಲವತ್ರತದ ಭ ಮಿ9 
∴ಅತಿತ+ಯ+ಮಗ >ಅತಿತಯಮಗ >ಅತಿತಮಗ  
∴ಆಲದ ಮರ ಇರುವ ನಿೋರಿನ್ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
4. ಅರಳ್ಳೋಹಳ್ಳಿ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಅರಳಿಹಳಿಳ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .10  
ಅರಳಿ=ಅಶಾತಥವೃಕ್ಷ,ಬ  ೋಧಿವೃಕ್ಷ11 
∴ಅರಳಿ+ಯ+ಹಳಿಳ>ಅರಳಿಯಹಳಿಳ>ಅರಳಿೋಹಳಿಳ 
∴ಅರಳಿಯ ಮರವಿರುವ ರ್ ಲ  ಅಥವರ ಅರಳಿಯ ಮರದ ಸನಿಹದ ರ್ ಲ  
ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. 
 
5. ಆನಿವಾಳ 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಆರ್ ವಳಳ12 ಆರ್ ವರಳ13 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಆರ್ =ಗಜ,ಕರಿ;ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ14 
ವಳಳ=ತದದತ ಪಾತಾಯ 
ಮರಳ=(ಎತತರವರದ) ಬಯಲುಪಾದ ೋಶ,-ಮೈದರನ್15  
1. ಆರ್ +ಯ+ವಳಳ>ಆರ್ ಯವಳಳ>ಆರ್ ವಳಳ>ಆರ್ ವರಳ>ಆನಿವರಳ 
2. ಆರ್ +ಯ+ಮರಳ>ಆರ್ ಯಮರಳ>ಆರ್ ಮರಳ>ಆರ್ ವರಳ>ಆನಿವರ

ಳ 
∴ಆರ್ ಗಳನ್ುಾ ಕಟುಿತಿತದದ ಮೈದರನ್ದ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
6. ಅರೆೋಹಳ್ಳಿ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಅರ ಹಳಿಳ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .16 
ಅಱ ,ಅರ =ಕಲುಲಬಂಡ ,ದ  ಡಡಶಲ ,ಕಲುಲಗುಂಡು17 
∴ಅರ +ಯ+ಹಳಿಳ>ಅರ ಯಹಳಿಳ>ಅರ ೋಹಳಿಳ 
∴ಕಲುಲಬಂಡ ಗಳ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
7. ಆಲ್ದಹಳ್ಳಿ 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಆಲದಹಳಿ, ಆಲದಹಳಿಳ, ಆಲಹಳಿ ಎಂದು 
ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .18 

ಆಲ=ಹರಲುಮರ, ನ್ಾಗ  ಾೋಧ್, ವಟವೃಕ್ಷ, ಹಳದಬಣಾದ ಹ ವು; 
ಅರದರಳ: ಒಬರಬತನ್ ಹ ಸರು19 
∴ಆಲ+ದ+ಹಳಿಳ>ಆಲದಹಳಿಳ 
∴ಆಲದಮರ ಇರುವ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
8. ಕ್ಡದನಕೆರೆ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಕಟಕನ್ಕ ರ 20 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಕಟಕ= ಏಡಿ, ಬಿಳುಪು ಅಥವರ ಕ ಂಪುಬಣಾದ ಗಟ್ಟಿಮಣಿಾನ್ ಒಂದು 
ಪಾಕರರ, ಹಿಟುಿಗಲುಲ21 
ಕಟಕಯ= ಒಬರಬತನ್ ಹ ಸರು22 
∴ಕಟಕಯ+ನ್+ಕ ರ >ಕಟಕಯನ್ಕ ರ >ಕಟಕನ್ಕ ರ >ಕಡದನ್ಕ ರ >ಕಡದನ್ಕ 
ರ  
∴ಕಟಕಯ ಎಂಬ ವಾಕಿತ ಇರುವ ಕ ರ ಯ ಸನಿಹದ ರ್ ಲ  ಎಂದ , 
ಹಿಟುಿಗಲುಲ ಸಮಿೋಪವಿರುವ ಕ ರ  ಎಂದ  ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
9. ಕ್ಡವಗೆರೆ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಕಡವದಕ ಱ 23 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಕಡವ=ಕಡವ =ದ  ಡಡಜಿಂಕ , ಸ್ರರಂಗ24 
∴ಕಡವ+ದ+ಕ ಱ >ಕಡವದಕ ಱ >ಕಡವಕ ಱ >ಕಡವಗ ರ  
∴ಸ್ರರಂಗಗಳಿರುವ ಕ ರ ಯ ಸನಿಹದ ರ್ ಲ . 
 
10. ಕ್ಡೊಕ್ಂಸಾರ್ರ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಕಡ ಲಕಂಬಸ್ರಗರ25 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .  
ಕಡಲ =ಕಡ ಲ, ಒಂದು ಬಗ ಯ ದಾದಳಧ್ರನ್ಾ26 
ಕಂಪಣ=ಒಬರಬತನ್ ಹ ಸರು27 
∴ಕಡಲ <ಕಡ ಲ+ಕಂಪಣ+ಸ್ರಗರ>ಕಡ ಲಕಂಪಣಸ್ರಗರ>ಕಡ ಲಕಂಬಸ್ರಗರ>ಕ
ಡ ಲಕಂಸ್ರಗರ 
∴ಕಡಲ ಧ್ರನ್ಾವನ್ುಾ ವಿಶ ೋಷ್ಟವರಗಿ ಬ ಳ ಯುವ, ಕಂಪಣ ಎಂಬರತ 
ರ್ ಲ ಸ್ತರುವ ರ್ ಲ . 
ಎರಡು ಕಂಸ್ರಗರಗಳಿದುದ, ಒಂದನ್ುಾ ಇರ್  ಾಂದರಿಂದ ಬ ೋಪಾಡಿಸುವ 
ಸಲುವರಗಿ ಅಜಿಿ(ಅಜಿಿಗ) ಕಡ ಲ(ಕಡಲ ) ಎಂಬ ಉಪ ಆಕೃತಿಮರಗಳು 
ಸ್ ೋರಿವ . 
 
11.ಕ್ಬ್ಬಳ 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕಬಬಳ28 ಕಬಬಳಳ29 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಕಬಬಳ=ಕಬಬಳಳ, ಕರಿಯಹಳಳ, ಆ ಹಳಳದ ಬಳಿಯ ಊರು30 
ಕಬಬಳಿಳ=ಒಂದು ಜರತಿಯ ಪಕ್ಷಿ31 
ಕಬಾಳಿಳ=ಕರಿಬಳಿಳ32 
∴ಕಪಪ+ಆರ್ ಯ+ಹಳಳ>ಕಪಪರ್ ಯಹಳಳ>ಕಪಪಳಳ>ಕಬಬಳಳ>ಕಬಬಳ 
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∴ಕರಿಯಹಳಳದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಥಳ, ಕರಿಬಳಿಳ ಇರುವ ರ್ ಲ  ಎಂದು 
ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
ಇದ ೋ ಹ ಸರಿನ್ ಇರ್  ಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮ ಇದ . 
 
12.ಕ್ಲ್ೆೆರೆ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಕಲಲಕ ಱ ,ಕಲಲಕ ರ  ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .33 
∴ಕಲುಲ+ಕ ಱ >ಕಲುಲಕ ಱ >ಕಲುಲಕ ರ >ಕಲಲಕ ರ >ಕಲ ೆರ  
∴ಕಲುಲಬಂಡ ಗಳ ಸನಿಹ ಇರುವ ಕ ರ ಯ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
13.ಕ್ಂಚೋಪ್ುರ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಕಂಚಿೋಪುರ34 ಎಂದ ೋ ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
∴ಕಂಚು+ಇನ್+ಪುರ>ಕಂಚಿನ್ಪುರ>ಕಂಚಿೋಪುರ 
∴ಕಂಚು ಮೊದಲರದ ಲ  ೋಹದ ತಯರರಿಕ ಯ ರ್ ಲ   
∴ಕಂಚಿೋವರದಸ್ರಾಮಿ ರ್ ಲ ಸ್ತರುವುದರಿಂದ ಕಂಚಿೋಪುರ ಎಂಬ ಹ ಸರು 
ಬಂದದ  ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. 
 
14.ಕ್ೃಷ್ಾಾಪ್ುರ 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕೃಷರಾಪುರ35 ಎಂದ ೋ ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಎರಕೃಷ್ಟಾಪಪ=ಕೃಷ್ಟಾಪಪರ್ರಯಕ=ವಿಜಯನ್ಗರದ ಅರಸ ಅಚುಾತರರಯನ್ 
ಕರಲದಲ್ಲಲ ಬರಗ ರನ್ುಾ ಆಳುತಿತದದನ್ು36 
∴ಕೃಷ್ಟಾಪಪರ್ರಯಕ+ನ್+ಪುರ>ಕೃಷ್ಟಾಪಪರ್ರಯಕನ್ಪುರ>ಕೃಷರಾಪುರ 
∴ಬರಗ ರಿನ್ ಹ  ರಗ  ಇರುವ ಕೃಷ್ಟಾಸಮುದಾ ಗರಾಮವನ್ುಾ ಕೃಷ್ಟಾಪಪನ್ 
ರ್ ನ್ಪಿಗ  ಅವನ್ ಪಾತಿನಿಧಿಯು ಕೃಷರಾಪುರ ಎಂದು ಪಾತಿರ್ರಮಕರಣ 
ಮರಡಿದರ್ ಂದು ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .37 
ಇದ ೋ ಹ ಸರಿನ್ ಇರ್  ಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮ ಶಾೋರರಂಪುರ ಹ  ೋಬಳಿಯಲ್ಲಲದ  
 
15.ಕಾರೆೋಹಳ್ಳಿ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಕರರ ಹಳಿಳ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .38 
ಕರರ =ಒಂದು ಬಗ ಯ ಹಣುಾಬಿಡುವ ಮುಳುಳಗಿಡ39 
ಕರರ ಯ=ಜ ೈನ್ಯತಿಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದು ಪಂಗಡ40 
∴ಕರರ ಯ+ಹಳಿಳ>ಕರರ ಯಹಳಿಳ>ಕರರ ೋಹಳಿಳ 
∴ಕರರ ಯ ಗಿಡವಿರುವ ರ್ ಲ , ಜ ೈನ್ರು ರ್ ಲ ಸ್ತರುವ ಸಥಳ ಎಂದು 
ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
16.ಕಾಯದಿಗೆರೆ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಕ ೋದಗ ೆರ ೋ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .41 
ಕ ೋದಗ , ಕ ೋದಂಗ , ಕ ೋದಕ , ಕ ೋದಗಿ, ಕ ೋದಗ =ಸುರಹ  ರ್ ಾ ಕ ೋದಗ  
ಮೊದಲರದ ಕರಡು ಹ ಗಳು42 ಸುರಹ  ರ್ ಾಯಂತಹ ಸುವರಸರ್ ಯಂದ 
ಕ ಡಿದ ಹ  

∴ಕ ೋದಗ +ಯ+ಕ ರಱ >ಕ ೋದಗ ಯಕ ಱ >ಕ ೋದಗ ಗ ರ >ಕ ೋದಗ ಗ ರ >ಕರಾದಗ 
ಗ ರ >ಕರಾದಗ ರ  
∴ಕ ೋದಗ ಯ ಹ  ಗಿಡದ ಸನಿಹದ ಕ ರ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
17.ಕ್ುರುಬ್ರಹಳ್ಳಿ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಕುರುಬಱಹಳಿಳ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .43 
ಕುರುಬ=ಒಂದು ಜರ್ರಂಗ 
∴ಕುರುಬ+ರ+ಹಳಿಳ>ಕುರುಬರಹಳಿಳ 
∴ಕುರಬ ಜರ್ರಂಗದ ರ್ ಲ . ಇದ ೋ ಹ ಸರಿನ್ ಇರ್  ಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮ 
ಕಸಬರ ಹ  ೋಬಳಿಯಲ್ಲಲದ . 
 
18.ಕ್ುಂದೊರು 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕುಂದ ರು ಎಂದ ೋ ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .44 

ಕುಂದ= ಕುಂದ, ಗುಂದ, ಗುಂದ , ಬ ಟಿ, ಗುಡಡ45 
ಕುಂದ= ಒಂದು ಜರತಿಯ ಮಲ್ಲಲಗ , ಕ  ೋಲುಮಲ್ಲಲಗ 46 
∴ಕುಂದ+ದ+ಊರು>ಕುಂದದಊರು>ಕುಂದದ ರು>ಕುಂದ ರು 
∴ಬ ಟಿದ ಸಮಿೋಪದ ರ್ ಲ , ಎತತರದ ಸಥಳದಲ್ಲಲರುವ ರ್ ಲ  ಎಂದು 
ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
19.ಕೆಲ್ೆೊೂೋಡು 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕ ಲಗ  ೋಡು47 ಕ ಲಲನ್ಡು48 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಗ  ೋಡು=ಒಂದು ಬಗ ಯ ಮಣುಾ; ಕ ರ , ಬರವಿ,ಕ  ಳ 
ಮುಂತ್ರದುವುಗಳಿಂದ ತ್ ಗ ದುಹರಕಿರುವ ಸ್ರರವತ್ರತದ ಹ ಳು ಮಣುಾ; 
ಒಂದು ಬಗ ಯ ಭ ಮಿ49 
ಓಡ= ಸಣಾತ್  ರ , ಹಳಳ (< ತ್ ಲುಗು.ಓಡ ೈ)50 
ಓಡ=ದ  ೋಣಿ, ಹರಿಗ  ೋಲು,ರ್ರವ 51 
ಎಲ ಲ=ಮೋರ , ಸರಹದುದ,ಗಡಿ,ಅವಧಿ52 
1. ಎಲ ಲ+ಓಡು>ಎಲ  ಲೋಡು>ಕ ಲ  ಲೋಡು 
2. ಕ ಳಗು+ಇನ್+ಗ  ೋಡು>ಕ ಳಗಿನ್ಗ  ೋಡು>ಕ ಳಗ  ೋಡು>ಕ ಲಗ  ೋಡು>

ಕ ಲ  ಲೋಡು 
∴ತ್  ರ  ಅಥವರ ನ್ದಯ ಸರಹದುದ ಹ  ಂದರುವ ರ್ ಲ , ನ್ದಯ 
ಸಮಿೋಪದ ಫಲವತ್ರತದ ಮಣಿಾನ್ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
20.ಕೆೈನಡು 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಕಹ ಗರ್  ಡ53 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಕ ೈಯಾೋಡು=ಕ ೈನಿೋಡು, ಕ ೈಚರಚು, ರ್ ರವರಗು ಆಶಾಯಕ  ಡು54 
∴ಕ ೈಯಾೋಡು+ರ್ರಡು>ಕ ೈಯಾೋಡುರ್ರಡು>ಕ ೈರ್ರಡು>ಕ ೈನ್ಡು 
∴ಬ ೋಡಿ ಬಂದ ಜನ್ರಿಗ  ಆಸರ  ನಿೋಡುವ ರ್ರಡು ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. 
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21.ಕೆೊಂಡಜ್ಜ ಿ
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಕ  ಂಡಂಜಿ55 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಕ  ಂಡ= ಬ ಟಿ,ದಣ ಾ, ನಿೋರು ನಿಲುಲವುದಕರೆಗಿ ಅಗ ದ ಕುಂಡ, ಕ ರ 56 
ಕ  ಂಡಯಾ=ಒಬರಬತನ್ ಹ ಸರು57 
ಜಿೋಯ, ಜಿೋ, ಜಿೋಯಾ=ಒಡ ಯ; ಪಾಭು; ದ ೋವ: ಜಿೋಯರ್, ಜಿಯಾರ್, 
ಜಿೋಯರು=ಗುರುಗಳು;ಆಚರಯಾರು58 
∴ಕ  ಂಡ+ಜಿೋಯ>ಕ  ಂಡಜಿೋಯ>ಕ  ಂಡಜಿೋ>ಕ  ಂಡಂಜಿ>ಕ  ಂಡಜಿ ಿ
∴ಕ  ಂಡ ಎಂಬ ಹಿರಿಯವಾಕಿತ ಅಥವರ ಆಚರಯಾರ ರ್ ಲ  ಎಂದು 
ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
22.ರ್ರರ್ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಗರುಗ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .59 
ಗರುಗ= ಗರಗ=ಗರಗು= ಒಂದು ಬಗ ಯ ಸಸಾ, ಗರುಗದಗಿಡ, 
ಅಜಗರ60 
∴ಗರುಗದ ಗಿಡವಿರುವ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
23.ರ್ಂಜ್ಜಕೆರೆ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಗಂಜಿಗ ೋರ61 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . ಮೊದಲು 
ನ್ರಸ್ರಪುರ ಎಂಬ ಹ ಸರಿದುದ, ಗಂಜಿಗ ೋರ ಎಂದು ಮರುರ್ರಮಕರಣ 
ಮರಡಿದುದ, ಪುನ್ಃ ನ್ರಸ್ರಪುರ ಎಂದು ಪುನ್ರ್ರಾಮಕರಣವರಗಿರುತತದ . 
ಪಾಸುತತ ಗಂಜಿಗ ರ  ಎಂದ ೋ ಕರ ಯಲರಗುತಿತದ . 
ಗಂಜಿ=ಗಂಚಿ, ಒಂದು ಬಗ ಯ ಗಿಡ, ಗುಲಗಂಜಿ62 
1. ಗಂಚಿ+ಯ+ಕ ರ >ಗಂಚಿಯಕ ರ >ಗಂಚಿಕ ರ >ಗಂಜಿಕ ರ >ಗಂಜಿಗ ರ  
2. ಗುಲಗಂಜಿ+ಯ+ಕ ರ >ಗುಲಗಂಜಿಯಕ ರ >ಗುಲಗಂಜಿಕ ರ >ಗಂಜಿಕ ರ >

ಗಂಜಿಗ ೋರ>ಗಂಜಿಗ ರ  
∴ಗುಲಗಂಜಿ ಸಸಾ ಸ್ತಗುವ ಕ ರ ಯ ತ್ರಣ ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
24.ರ್ುಡಡದನೆೋರಲ್ಕೆರೆ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ರ್ ೋರಿಲಗುಡಡ63ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ  
ರ್ ೋಱಿಲ್=ನಿೋರಲ, ರ್ ೋರಲು, ರ್ ೋರಲ , ರ್ ೋರಳ , ರ್ ೋರಿಲು, ರ್ ೋರಿಲ , 
ರ್ ೋರಿಳ , ರ್ ೋಱಳು, ರ್ ೋಱಲು, ರ್ ೋಱಲ  ಒಂದು ಬಗ ಯ ಮರ ಮತುತ 
ಅದರ ಹಣುಾ.64 
∴ಗುಡಡ+ದ+ರ್ ೋರಲ+ಕ ರ >ಗುಡಡದರ್ ೋರಲಕ ರ  
∴ರ್ ೋರಳ ಯ ಮರಗಳಿರುವ ಗುಡಡದ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
25.ಗೆೊಲ್ೂರಹಳ್ಳಿ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಗ  ಲಲರಹಳಿಳ ಎಂದ ೋ ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .65 
ಗ  ಲಲ=ಗ  ೋಪ್ರಲಕ; ಗ  ೋವಳ66 
ಗ  ಲಲರಹಳಿಳ=ಗ  ೋವಳರು ವರಸ್ತಸುವ ಗರಾಮ67 
ಗ  ಲಲರು=ಒಂದು ಸಮುದರಯ 

∴ಗ  ಲಲ+ರ+ಹಳಿಳ>ಗ  ಲಲರಹಳಿಳ 
∴ಗ  ಲಲ ಸಮುದರಯದ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. ಇದ ೋ ಹ ಸರಿನ್ 
ಇರ್  ಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮ ಶಾೋರರಂಪುರ ಹ  ೋಬಳಿಯಲ್ಲಲದ . 
 
26.ಚನನಸಮುದರ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಚಂನ್ಸಮುದಾ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .68 
ಚ ನ್ಾ=ಚನ್ಾ, ಸುಂದರರ್ರದವನ್ು, ಚ ಲುವರ್ರದವನ್ು69 
ಚನ್ಾಯಾ=ಒಬರಬತನ್ ಹ ಸರು70 
ಚನ್ಾ=ವಾಕಿತವರಚಕ 
∴ಚನ್ಾ+ನ್+ಸಮುದಾ>ಚನ್ಾನ್ಸಮುದಾ>ಚನ್ಾಸಮುದಾ 
∴ಚನ್ಾ ಎಂಬರತ ರ್ ಲ ಸ್ತರುವ ಜಲರಶಯದ ರ್ ಲ  ಎಂದು 
ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
27.ಚಕ್ೆಬ್ಾಯಲ್ದಕೆರೆ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಬರಾಲದಕ ರ  ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .71 
ಬ ಳಲ್=ಬ ಳಲ,ಬ ಳಲು,ಬ ಳವಲ,ಬ ೋಲ,ಬ ೋಳ,ಬ ೋಳಲು; ಒಂದು ಬಗ ಯ 
ಮರ ಮತುತ ಅದರ ಹಣುಾ72 
∴ಬ ೋಲ+ದ+ಕ ರ >ಬ ೋಲದಕ ರ >ಬರಾಲದಕ ರ  
∴ಬ ೋಲದ ಮರಗಳಿರುವ ಕ ರ ಯ ರ್ ಲ . ಒಂದು ಬರಾಲದಕ ರ ಯನ್ುಾ 
ಮತ್  ತಂದು ಬರಾಲದಕ ರ ಯಂದ ಬ ೋಪಾಡಿಸಲು ಚಿಕೆ ಎಂಬ 
ಉಪಆಕೃತಿಮರ ಸ್ ೋರಿಸಲರಗಿದ . 
 
28.ತ್ಣಿಗೆೋಕ್ಲ್ುೂ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ತಣಿಗ ಯಕಲುಲ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .73 
ತಳಿಗ =ತಣಿಗ ;ತಟ್ ಿ;ತ್ರಟು74 
∴ತಳಿಗ +ಯ+ಕಲುಲ>ತಳಿಗ ಯಕಲುಲ>ತಣಿಗ ಯಕಲುಲ>ತಣಿಗ ೋಕಲುಲ 
∴ತಟ್ ಿಯ ಆಕರರದ ಕಲುಲಬಂಡ ಗಳಿರುವ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
29.ತ್ಂಡರ್ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ತಣಡಗ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ 75 

ತಂಗಡಿ=ತಗಟ್ ; ಅವರಿಕ  ಗಿಡ76 

ತಂಗಡಿ>ತಂಡಗ ವಣಾಪಲಲಟವರಗಿದ . 
∴ತಂಗಡಿಯ ಸಸಾದ ರ್ ಲ . ತಂಗಡಿ ವಣಾಪಲಲಟಗ  ಂಡು ತಂಡಗ 
ಎಂದರಗಿದ .  
 
30.ತ್ುಂಬಿನಕೆರೆ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ತುಂಬಿಕ ರ  ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .77 

ತ ಂಬು= ತುಂಬು, ತ ಪು, ಕ ರ  ಕಟ್ ಿ ಮೊದಲರದ ಜಲರಶಯಗಳಲ್ಲಲ 
ನಿೋರು ಬಿಡಲು ಮರಡಿರುವ ಕಂಡಿ, ದರಾರ, ನಿೋರಗಂಡಿ78 

∴ತುಂಬು+ಇನ್+ಕ ರ = ತುಂಬಿನ್ಕ ರ  
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∴ನಿೋರಗಂಡಿ ಇರುವ ಕ ರ ಯ ಹತಿತರದ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
ಇದ ೋ ಹ ಸರಿನ್ ಇರ್  ಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮ ಕಸಬರ ಹ  ೋಬಳಿಯಲ್ಲಲದ .  
 
31. ದೆೋವಿಗೆರೆ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ದ ೋವರಕ ಱ  ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .79 
ದ ೋವ=ದ ೈವವರಚಕ 
∴ದ ೋವ+ರ+ಕ ಱ >ದ ೋವರಕ ಱ >ದ ೋವರಗ ರ >ದ ೋವಿಗ ರ  
∴ದ ೋವರ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
32. ದೆೊಡಡರ್ಟ್ಟ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ದುಡುಗಟಿ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .80 
ದ  ಡಡ=ಗರತಾದಲ್ಲಲ ಹಿರಿದರದ; ದಪಪವರದ; ಸ ಥಲವರದ81 
ಗಟಿ=(ಸಂ<ಘಟಿ)ಗಟುಿ;ಬ ಟಿಗಳ ಸ್ರಲು;ಪವಾತ್ರವಳಿ82 
∴ದ  ಡಡ+ಘಟಿ>ದ  ಡಡಘಟಿ>ದ  ಡಡಗಟಿ 
∴ಎತತರದ ಬ ಟಿಗುಡಡಗಳ ಸ್ರಲ್ಲನ್ ಸಮಿೋಪದಲ್ಲಲರುವ ಸಥಳ ಎಂದು 
ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
33. ದೆೊಡಡತೆೋಕ್ಲ್ವಟ್ಟಟ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ತ್ ೋಕುರವಟ್ಟಿ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ 83 
ತ್ ೋಕಲ್= ಒಂದು ಊರಿನ್ ಹ ಸರು84 

ದ ೋಕು, ಡಿೋಕು, ತಿೋಕು, ಡ ೋಕು, ದ ೋಗು, ದ  ೋಕು= ತಗಿ ೆಮುಂದುವರಿ; 
ಕುಳಿತುಕ  ಂಡು ಜರುಗು, ಸರಿ85 

∴ತ್ ೋಕಲ್+ಇನ್+ಹಟ್ಟಿ>ತ್ ೋಕಲ್ಲನ್ಹಟ್ಟಿ>ತ್ ೋಕಲವಟ್ಟಿ 
∴ತಗಿೆನ್ ರ್ ಲ . ಒಂದು ತ್ ೋಕಲವಟ್ಟಿಯನ್ುಾ ಇರ್  ಾಂದು 
ತ್ ೋಕಲವಟ್ಟಿಯಂದ ಬ ೋಪಾಡಿಸಲು ದ  ಡಡ ಎಂಬ ಉಪ ಆಕೃತಿಮರ 
ಸ್ ೋರಿ ದ  ಡಡ ತ್ ೋಕಲವಟ್ಟಿ ಎಂದರಗಿದ .  
 
34. ನಾಗೆೋನಹಳ್ಳಿ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ರ್ರಗ ೋನ್ಹಳಿಳ ಎಂದ ೋ ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .86 
ರ್ರಗಯಾ=ಒಬರಬತನ್ ಹ ಸರು87 
∴ರ್ರಗಯಾ+ನ್+ಹಳಿಳ>ರ್ರಗಯಾನ್ಹಳಿಳ>ರ್ರಗ ೋನ್ಹಳಿಳ 
∴ರ್ರಗಯಾ ಎಂಬ ವಾಕಿತ ಇರುವ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
35.ನಿೋರುರ್ುಂದ 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ನಿೋರುಗುಂದ88, ನಿಗುಾೆಂದ89, ನಿೋರುಗುಂದ90 ಎಂದು 
ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ನಿೋಗುಾಂದ-ನಿಗುಾಂದ-ನಿೋರುಗುಂದ- ಒಂದು ಸಥಳರ್ರಮ91 
∴ನಿೋರು+ಇನ್+ಕುಂದ>ನಿೋರಿನ್ಕುಂದ>ನಿೋರಿನ್ಗುಂದ>ನಿೋರುಗುಂದ>ನಿೋರ
ಗುಂದ 
∴ನಿೋರು ಇರುವ ಎತತರದ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 

36.ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ರ್ ೋಱಲಕ ರ , ರ್ ೋಱಿಲ ಕ ರ  ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .92 
ರ್ ೋಱಿಲ್=ನಿೋರಲ, ರ್ ೋರಲು, ರ್ ೋರಳ , ರ್ ೋರಿಲು, ರ್ ೋರಿಳ , ರ್ ೋಱಳು, 
ರ್ ೋಱಲು,  
ರ್ ೋಱಲ  ಒಂದು ಬಗ ಯ ಮರ ಮತುತ ಅದರ ಹಣುಾ93 

∴ರ್ ೋರಲ+ಕ ರ >ರ್ ೋರಲಕ ರ  
∴ರ್ ೋರಳ ಯ ಮರವಿರುವ ಕ ರ ಯ ಸನಿಹದ ರ್ ಲ  ಎಂದು 
ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
37. ಬ್ಲ್ಾೂಳಸಮುದರ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಬಲರಲಳಸಮುದಾ ಎಂದ ೋ ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .94 

ಬಲರಲಳ=ಅರಸನ್ ಕ ೈಕ ಳಗಿನ್ ಒಬಬ ಅಧಿಕರರಿ95 
ಬಲರಲಳ=ವಾಕಿತವರಚಕ 
∴ಬಲರಲಳ+ನ್+ಸಮುದಾ>ಬಲರಲಳನ್ಸಮುದಾ>ಬಲರಲಳಸಮುದಾ 
∴ಬಲರಲಳ ಎಂಬ ವಾಕಿತಯ ಹ ಸರಿನ್ ಜಲರಶಯದ ರ್ ಲ . ಈ 
ಪಾದ ೋಶವನ್ುಾ ಆಳುತಿತದದ ಬಲರಲಳನ್ ರ್ ನ್ಪಿಗ  ಮರುರ್ರಮಕರಣ 
ಮರಡಿರಬಹುದು. 
 
38.ಬ್ಾರ್ೊರು 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಬರಗ ರಸ್ತೋಮ96,ಬರಗ ರು97,ಭರಗಾಪುರ98 ಎಂದು 
ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಭರಗ=ಹಂಚಿಕ ,ವಿಭರಗ,ದ ಸ್ ,ದಕುೆ,ಕ ಲವು ಗರಾಮಗಳ 
ಗುಂಪು,ಪ್ರಾಂತ,ಆಡಳಿತಕರೆಗಿ ಮರಡಿರುವ ರ್ರಡಿನ್ ವಲಯ99 
∴ಬರಗ+ಊರು>ಬರಗ ರು 
∴ಆಡಳಿತದ ಅನ್ುಕ ಲಕರೆಗಿ ಮರಡಿಕ  ಂಡಿರುವ ರ್ರಡಿನ್ ಒಂದು 
ವಲಯ ಅಥವರ ಪ್ರಾಂತದ ಮುಖ್ಾ ಊರು.ಐತಿಹರಸ್ತಕ ಹಿನ್ಾಲ  ಮತುತ 
ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ಮಹತಾವನ್ುಾ ಹ  ಂದರುವ ಬರಗ ರು ಗರಾಮವು 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಉಲ ಲೋಖ್ವರಗಿರುವಂತ್  ಭರಗಾಪುರ ಎಂದು 
ಕರ ಯಲಪಡುತಿತದುದ;ಪ್ರಾಂತದ ರರಜಧ್ರನಿಯರದ ನ್ಂತರದಲ್ಲಲ ಪ್ರಾಂತದ 
ಮುಖ್ಾ ಸಥಳವರ್ರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪಟ್ಟಿದದರಿಂದ ಬರಗ ರು 
ಎಂದರಗಿರಬಹುದು. 
 
39. ಬ್ೆಲ್ರ್ೊರು 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಬ ಲಗ ರು ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ 100 

ಬ ಲಗ= ಒಂದು ಬಗ ಯ ಸಸಾ. ಹಸರುಗನಿಾ, ಬಿಳಿಬಿೋಟ್ , ಬ ಟಿದ 
ಹಸುರುಗ  ೋಣಿ101 

ಬ ಲಗು= ಛರವಣಿಗ  ಹರಕುವ ಅಡಡತ್  ಲ 102  
∴ ಬ ಲಗು+ಊರು>ಬ ಲಗ ರು 
∴ಬಿಳಿಬಿೋಟ್ ಯ ಮರದ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
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40.ಬ್ೆೋವಿನಹಳ್ಳಿ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಬ ೋವಿನ್ಹಳಿಳ ಎಂದ ೋ ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .103 
ಬ ೋವು=ಸಸಾವರಚಕ 
∴ಬ ೋವು+ಇನ್+ಹಳಿಳ>ಬ ೋವಿನ್ಹಳಿಳ 
∴ಬ ೋವಿನ್ಮರಗಳಿರುವ ಅರಣಾದ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. ಇದ ೋ 
ಹ ಸರಿನ್ ಇರ್  ಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮ(ಮಜರ ಗರಾಮ) ಬಲರಲಳಸಮುದಾಕರವಲ್ 
ಸನಿಹದಲ್ಲಲದ . 
 
41.ಮತೆೊತೋಡು 
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಮತತನ್ಡು104,ಮತಿತನ್ಡು105,ಮತ್ ತೋಡು106 ಎಂದು 
ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
 
42.ಮಧ್ುರೆ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಮಧ್ುರ  ಎಂದ ೋ ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .107 
ಮಧ್ುರ =1. ಒಂದು ಬಗ ಯ ಸಸಾ; ಕರಡುಸಬಬಸ್ತಗ ; ಉತತರಭರರತದ 
ಮಥುರರಪಟಿಣ; ಶಾೋಕೃಷ್ಟಾನ್ ಜನ್ಮಸಥಳ108 
ಮದುರ ,ಮದರ ,ಮಧ್ುರ =ಹಿಂದ  ಪ್ರಂಡಾರ ರರಜಧ್ರನಿಯರಗಿದದ ಒಂದು 
ಊರಿನ್ ಹ ಸರು109 
ಮದುರ ಗಿಳ್=ಒಂದು ಊರಿನ್ ಹ ಸರು110 
∴ಕರಡು ಸಬಬಸ್ತಗ  ಸಸಾದ ರ್ ಲ . 
 
43.ಮಳಲಿ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಮಣಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .111 
ಮಣಲ್-ಮಣಲು-ಮರಳು-ಮಲರ್-ಮಳಲ್-ಮಳಲು: 
ಮಣಲ್ಲ=ಒಂದು ಊರಿನ್ ಹ ಸರು; ಮಣಲರದಣ=ಮರಳಿರುವ ಸಥಳ;ಪುಳಿನ್ 
ಸಥಳ112 
∴ಮಣಲ್>ಮಣಲು>ಮಳಲು>ಮಳಲ್ಲ 
∴ಮರಳುಭ ಮಿಯ ಎತತರದ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
44.ಮಾಡದಕೆರೆ  
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಮರದಕ ರ  ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .113 
ಮರದಪಪ=ಒಬರಬತನ್ ಹ ಸರು114 
∴ಮರದಪಪ+ನ್+ಕ ಱ >ಮರದಪಪನ್ಕ ಱ >ಮರದನ್ಕ ಱ >ಮರಡದಕ ರ  
∴ಮರದಪಪ ಎಂಬುವನ್ು ಕಟ್ಟಿಸ್ತದ ಕ ರ  ಅಥವರ ಮರದಪಪ 
ಎಂಬರತನಿರುವ ಕ ರ ಯ ಸನಿಹದ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
45. ಮಾರಗೆೊಂಡನದಿಬ್ಬ 
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಮರರಗ  ಂಡನ್ಹಳಳ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .115 

ಮರರ= ವಾಕಿತವರಚಕ 
∴ಮರರ+ಗೌಂಡ+ನ್+ದಬಬ>ಮರರಗೌಂಡನ್ದಬಬ>ಮರರಗ  ಂಡನ್ದಬಬ 

∴ ಮರರ ಎಂಬ ಗೌಡನಿರುವ ಎತತರದ ರ್ ಲ . 
 
46. ಮೆಟ್ಟಟನಹೆೊಳೆ  
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಶಾೋಮಟ್ಟಿನ್ಹ  ಳ  ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .116 
ಪೞ -ೆಪಳ -ಹ  ಳ =ನ್ದ,ತ್  ರ ,ಹಳಳ117 
ಪೞೆಮಟುಿ=ಹ  ಳ ಮಟುಿ=ಹ  ಳ ಯ ನಿೋರನ್ುಾ ಪೂಜಿಸುವುದಕರೆಗಿ 
ನಿೋರಿನ್ಲ್ಲಲ ಇಳಿ, ಬರಣಂತಿಯು ಸ ತಿಕರಗೃಹದಂದ ಈಚ ಗ  ಬರುವ ದನ್ 
ಹ  ಳ ಯ ನಿೋರಿನ್ ಬಳಿ ಸ್ರಾನ್ಮರಡಿ ಗಂಗ ಯನ್ುಾ ಪೂಜಿಸ್ತ ಬರುವ 
ಪದಧತಿಯತುತ. ಹರಗ  ಇದ  ಂದು ಪವಿತಿಾೋಕರಣವಿಧಿಯರಗಿತುತ. 
ಇೞ ದಿ  ಡ  ಕ ರದ ಪ್ ಂಡಿರ ಕ ೞರ್ರದಪ್ ವ ಂದು ರತಾಸ್  ೋಪ್ರನ್ಕದ  ಳ್ 
ಗೞಗೞನಿೞಿಯದ  ಬರಣತಿಪೞೆಮಟುಿವ ತ್ ಱದ  
ಗುಜುಿಮಟ್ಟಿದರ ಬರ್(ಅನ್.ಪು7-34)118 
∴ಪೞೆ+ಯ+ಮಟುಿ>ಪೞೆಯಮಟುಿ>ಪೞೆಮಟುಿ>ಮಟ್ಟಿನ್ಪೞೆ>ಮ
ಟ್ಟಿನ್ಹ  ಳ  
∴ಮಟಿಲು+ಇನ್+ಪೞೆ>ಮಟಿಲ್ಲನ್ಪೞೆ>ಮಟ್ಟಿನ್ಪಳ >ಮಟ್ಟಿನ್ಹ  ಳ  
∴ಹ  ಳ ಮಟುಿ ಆಚರಣ  ಮರಡುವ ಹ  ಳ ಯ ಸನಿಹದ ರ್ ಲ , 
ಮಟ್ಟಿಲುಗಳಿರುವ ಹ  ಳ ಯ ಸಮಿೋಪದ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
47.ಮೆರ್ಸಿನಡು  
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಮೋಣಸ್ತನ್ಡು ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .119 
ಮೞಸು=ಮಣಸು,ಮಳಸು,ಮಳಸು;1. ಒಂದು ಬಗ ಯ ಬಳಿಳ ಮತುತ 
ಸಂಭರರಕ ೆ ಉಪಯೋಗವರಗುವ ಕರರವರದ ಅದರ ಕಪುಪಕರಳು 
2.ಒಂದು ಬಗ ಯ ಗಿಡ ಮತುತ ಹಸ್ತಯರಗಿಯ  ಒಣಗಿಸ್ತಯ  ಅಡುಗ ಗ  
ಬಳಸುವ ಕರರವರಗಿರುವ ಅದರ ಕರಯ120 
∴ಮಣಸು+ಇನ್+ರ್ರಡು>ಮಣಸ್ತನ್ರ್ರಡು>ಮಣಸ್ತನ್ಡು 
∴ಮಣಸು ಬ ಳ ಯುವ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
48.ಶಿರೋರಂರ್ಪ್ುರ  
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಸ್ತರಗಪುರ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .121 
ಶಾೋರಂಗ=ವಿಷ್ಟುಾವಿನ್ ಹ ಸರುಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದು.122 ದ ೈವವರಚಕ 
∴ಶಾೋರಂಗ+ನ್+ಪುರ>ಶಾೋರಂಗನ್ಪುರ>ಶಾೋರಂಗಪುರ 
∴ಶಾೋರಂಗ ದ ೈವದ ರ್ ಲ  ಅಥವರ ಶಾೋರಂಗ ದ ೈವದ ರ್ ನ್ಪಿಗರಗಿ 
ಮರುರ್ರಮಕರಣ ಮರಡಿರಬಹುದು. ಇದ ೋ ಹ ಸರಿನ್ ಇರ್  ಾಂದು 
ಸಥಳರ್ರಮವಿದುದ, ಇದರಿಂದ ಬ ೋಪಾಡಿಸಲು ಜ  ೋಡಿ ಎಂಬ ಉಪ 
ಆಕೃತಿಮರ ಸ್ ೋರಿ ಜ  ೋಡಿಶಾೋರಂಗಪುರ ಎಂದರಗಿದ . 
 
49.ಶಿರೋರಾಮಪ್ುರ  
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಬ ದಹರಳ ಸ್ತೋಮ123 ಬ ದಹರಳ124 ಎಂದು 
ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . ಇದು ಪುನ್ರ್ರಾಮಕರಣಗ  ಂಡ ಸಥಳರ್ರಮ. ಈ 
ಮೊದಲು ಬ ದಹರಳು ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಡುತಿತತುತ.  
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ಬ ದ=ಬ ದ,ಬ ದು;ಗ  ೋವಿನ್ ಸಗಣಿಯನ್ುಾ ಒಣಗಿಸ್ತ ತುಷರಗಿಾಯಲ್ಲಲ 
ಸುಟುಿ ಸಂಸೆರಿಸ್ತದ ಪುಡಿ;ವಿಭ ತಿ;ಭಸಮ125 
ಪ್ರೞ್- ಪ್ರಳ್- ಪ್ರಳು- ಪ್ರೞು- ಹರಳ್- ಹರಳ- ಹರಳು- ಹರೞು= 
ಶ ನ್ಾವರದುದು; ನಿರಥಾಕವರದುದು; ಬಿೋಳುಬಿದುದದು; ಹರಳು ಬಿದದಜರಗ; 
ಬಿೋಳು ಬಿದದ ಸಥಳ126 
∴ಬ ದ+ಯ+ಪ್ರೞು>ಬ ದಯಪ್ರೞು>ಬ ದಯಹರಳು>ಬ ದಹರಳು 
∴ಬ ದ ಬಣಾದ ಮಣಿಾನ್ ಸ್ರಗುವಳಿ ಮರಡದ ಜಮಿೋನಿನ್ ರ್ ಲ  ಎಂದು 
ಅರ ೈಾಸಬಹುದು.  
ಬ ದಹರಳು ಎಂಬುದು ಶಾೋರರಮಪುರ ಎಂದು 
ಪುನ್ರ್ರಾಮಕರಣಗ  ಂಡಿದ . 
∴ಶಾೋರರಮ+ನ್+ಪುರ>ಶಾೋರರಮನ್ಪುರ>ಶಾೋರರಮಪುರ>ಶಾೋರರಂಪುರ 
 
50.ಸಿರಗೆೊಂಡನಹಳ್ಳಿ  
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಶರಿೋಗ  ಂಡಿಹಳಿಳ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .127 
ಸ್ತರಿಯಪಪ=ವಾಕಿತವರಚಕ 
∴ಸ್ತರಿ+ಅಪಪ+ಗೌಂಡ+ನ್+ಹಳಿಳ>ಸ್ತರಿಯಪಪಗೌಂಡನ್ಹಳಿಳ>ಸ್ತರಿಗೌಂಡನ್ಹ
ಳಿಳ>ಸ್ತರಿಗ  ಂಡನ್ಹಳಿಳ>ಸ್ತರಗ  ಂಡನ್ಹಳಿಳ 
∴ಸ್ತರಿಯಪಪ ಎಂಬ ಧ್ನಿಕನ್ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
51.ಹುರ್ವಿನಡು (ಹುರ್ವಿೋನಾಡು)  
ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಹ ಳಿಗರ್  ಡವಿ ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .128 
ಪೂೞ್,ಪೂಣ್,ಪೂಳ್,ಪೂಳು,ಹ ಣು, ಹ ಳ್,ಹ ಳು= ತಗುೆ, ಕುಳಿ, 
ಬರವಿ ಮೊದಲರದವುಗಳನ್ುಾ ಮಣುಾ ಕಲುಲ ಮೊದಲರದವುಗಳಿಂದ 
ತುಂಬು, ಮುಚುು (ಕಸ್ರಪ.ನಿಘಂಟು) 
∴ಹ ಳ್+ಇಗ+ರ್ರಡು>ಹ ಳಿಗರ್ರಡು>ಹ ಣಿಗರ್ರಡು>ಹುಣವಿರ್ರಡು>
ಹುಣವಿನ್ಡು 
∴ತಗಿೆನ್ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
52. ಹೆಗೆರೆೆ  
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಹ ಗ ೆಱ  ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .129 
ಪ್ ಗ ಾಱ ,ಹ ಗ ೆರ ,ಹ ಗ ೆಱ ,ಹ ಗ ಾಱ =ದ  ಡಡಕ ರ ,ತಟ್ರಕ130 
∴ಪರಿದು+ಕ ಱ >ಪ್ ಗ ಾಱ >ಹ ಗ ಾಱ >ಹ ಗ ೆಱ >ಹ ಗ ರೆ  
∴ದ  ಡಡ ಕ ರ ಯ ರ್ ಲ  ಎಂದು ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 
 
53.ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ  
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ ವಾಾಳಿಳ131,ಪ್ ಬಬಾಳಿಳ132 ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ . 
ಪ್ ವಾಳಿಳ,ಪ್ ಬಾಳಿಳ=ಒಂದು ಸಥಳದ ಹ ಸರು133 
∴ಪ್ ರ್>ಪಿರಿದು+ಪಳಿಳ+ಪ್ ವಾಳಿಳ>ಪ್ ಬಾಳಿಳ>ಹ ಬಾಳಿಳ>ಹ ಬಬಳಿಳ 
∴ಸುತತಮುತತಲ್ಲನ್ ಹಳಿಳಗಳಲ ಲೋ ಹಿರಿದರದ ಹಳಿಳಯ ರ್ ಲ  ಎಂದು 
ಅರ ೈಾಸಬಹುದು. 

54.ಹೆೊನೆನಕೆರೆ  
ಶರಸನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಹ  ಂರ್ ಾಯಕ ಱ  ಎಂದು ಉಲ ಲೋಖ್ಗ  ಂಡಿದ .134 
ಹ  ನ್ಾಯಾ=ವಾಕಿತವರಚಕ 
∴ಹ  ನ್ಾಯಾ+ನ್+ಕ ಱ >ಹ  ನ್ಾಯಾನ್ಕ ಱ >ಹ  ಂರ್ ಾಯಕ ಱ >ಹ  ರ್ ಾಕ ರ  
∴ಹ  ನ್ಾಯಾ ಎಂಬರತನಿರುವ ಕ ರ ಯ ಸನಿಹದ ರ್ ಲ . 
 
ಸಮಾರೆೊೋಪ್ 
ಪಾಸುತತ ಅಧ್ಾಯನ್ದಲ್ಲಲ ಹ  ಸದುಗಾ ತ್ರಲ ಕಿನ್ ಐವತ್ರಾಲುೆ 
ಶರಸರ್  ೋಕತ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಭರಷಿಕ ರ್ ಲ ಯ ನಿಷ್ಟಪತಿತ ನಿಣಾಯ 
ಮರಡಲು ಪಾಯತಿಾಸಲರಗಿದ . ಶರಸನ್ದಲ್ಲಲ ಉಲ ಲೋಖಿತಗ  ಂಡ 
ಸಥಳರ್ರಮದ ಪದರ ಪ ಮತುತ ಆನ್ಂತರದಲ್ಲಲ ಆದ ಭರಷಿಕ 
ಪಲಲಟಗಳನ್ುಾ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ತ ಸಥಳರ್ರಮವನ್ುಾ ಪರಿಚಯಸಲರಗಿದ . ಈ 
ಅಧ್ಾಯನ್ವು ಮುಂದನ್ ಅಧ್ಾಯನ್ದ ಸ್ರಧ್ಾತ್ ಗಳನ್ುಾ ಗುರುತಿಸ್ತದ . 
ಅದರಲ್ಲಲ ಹ  ಸದುಗಾ ತ್ರಲ ಕಿನ್ ಎಲಲ ಶರಸನ್ಗಳನ್ುಾ ಭರಷಿಕ ಮತುತ 
ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ರ್ ಲ ಯಲ್ಲಲ ಅಧ್ಾಯನ್ ನ್ಡ ಯಬ ೋಕರಗಿದ  ಮತುತ 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲ್ಲಲನ್ ಪರಿವತಾರ್ ಯ ಅಧ್ಾಯನ್ ಅಗತಾ ಎಂಬುದನ್ುಾ ಸಹ 
ಪಾಸುತತ ಅಧ್ಾಯನ್ ಗುರುತಿಸ್ತದ . 
 
ಕೆೊನೆಟ್ಟಪ್ಪಣಿರ್ಳು 
1. ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿಾ, ಮರಗಾ, ಸಂಪುಟ-2 ಪುಟ.534 
2. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 96 ಕರಲ 1736 
3. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ 1 ಪುಟ.87 
4. ಸಂಸೃತ ಪದ 
5. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 132 ಕರಲ 1533 
6. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ 1 ಪುಟ.134 
7. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 102,103 ಕರಲ 1681 
8. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ 1 ಪುಟ.189 
9. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ 7 ಪುಟ.7452 
10. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 113 ಕರಲ 1556 
11. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ 1 ಪುಟ.379 
12. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 120 ಕರಲ 1240 
13. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 134 ಕರಲ ? 
14. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ 1 ಪುಟ.625 
15. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ 7ಪುಟ.7116 
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16. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 101 ಕರಲ 1707 
17. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ 1 ಪುಟ.545 
18. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 128 ಕರಲ 1505, 129 ಕರಲ? 
19. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ 1 ಪುಟ.666-

669 
20. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 132 ಕರಲ 1533 
21. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ2 

ಪುಟ.1375,1377 
22. ಅದ ೋ ಪುಟ.1376 
23. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ ಚಿಕೆರ್ರಯೆನ್ಹಳಿಳ ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 12 ಕರಲ 1137 
24. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ2 ಪುಟ.1406 
25. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 96 ಕರಲ 1736 
26. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ2 ಪುಟ.1404 
27. ಅದ ೋ ಪುಟ. 1350 
28. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ ಚಿಕೆರ್ರಯೆನ್ಹಳಿಳ ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 17, ಕರಲ 1215 
29. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ ಚಿಕೆರ್ರಯೆನ್ಹಳಿಳ ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 20, ಕರಲ 1188 
30. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ2 ಪುಟ.1404 
31. ಅದ ೋ 
32. ಅದ ೋ ಪುಟ. 1574 
33. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 125 ಕರಲ 1535 
34. ತ್ರಮಾಶರಸನ್ 
35. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂ. 9 ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 112 ಕರಲ 

1554, 113 ಕರಲ1556, 114 ಕರಲ 1552 
36. ಅದ ೋ ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 112 ಕರಲ 1554 
37. ಪೂರ್ೋಾಕತ 
38. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 96 ಕರಲ 1736 
39. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ2 ಪುಟ.1739 
40. ಅದ ೋ 
41. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 132ಕರಲ 1533 

42. ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಟತಿತನ್ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ2 ಪುಟ.2105 
43. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ 9 ಹ  ಳಲ ೆರ  ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 94ಕರಲ 1511 
44. ಅದ ೋ ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 113 ಕರಲ 1556, ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 

121 ಕರಲ 1240 
45. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.2 ಪುಟ.1884 
46. ಅದ ೋ ಪುಟ.1885 
47. ಎ.ಕ.ಸಂ.9 ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 92  
48. ಎ.ಕ.ಸಂ.9 ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 132  
49. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.3 ಪುಟ.2631 
50. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.1 ಪುಟ.1297 
51. ಅದ ೋ 
52. ಅದ ೋ ಪುಟ.1108 
53. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ ಚಿಕೆರ್ರಯೆನ್ಹಳಿಳ ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 13 ಕರಲ 1181 
54. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.2 ಪುಟ.2076 
55. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ ಚಿಕೆರ್ರಯೆನ್ಹಳಿಳ ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 121 ಕರಲ 1240 
56. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.2 ಪುಟ.2153 
57. ಅದ ೋ ಪುಟ. 2154 
58. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.3 ಪುಟ.3070 
59. ಎಫಿಗರಾಫಿಯ ಕರ್ರಾಟ್ಟಕ ಸಂಪುಟ ಚಿಕೆರ್ರಯೆನ್ಹಳಿಳ ತ್ರಲ ಕು 

ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 19 ಕರಲ 1636 
60. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.2 ಪುಟ.2431 
61. ಎ.ಕ.ಸಂ.9 ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 96  
62. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.2 ಪುಟ.2356 
63. ಎ.ಕ.ಸಂ.9 ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 94  
64. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.5 ಪುಟ.4984 
65. ಎ.ಕ.ಸಂ.9 ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 94  
66. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.3 ಪುಟ.2623 
67. ಅದ ೋ 
68. ಎ.ಕ.ಸಂ.9 ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 132  
69. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.3 ಪುಟ.2884 
70. ಅದ ೋ ಪುಟ.2752 
71. ಮತ್  ತೋಡು ತ್ರಮಾಶರಸನ್ 
72. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.7 ಪುಟ.6599 
73. ಎ.ಕ.ಸಂ.9 ಶರಸನ್ ಸಂಖ್ ಾ 42 
74. ಕಸ್ರಪ ನಿಘಂಟು ಸಂ.3 ಪುಟ.3386 
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