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೨೦೨೨-೨೦೨೩ ರ ಗಮಕ ತರಗತಿಗಳ ಪಠ್ಯಭಾಗ 
ಗಮಕ ಪರಥಮ-೧ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಭಾಗ 

(ಅ) ದೆೀವರನಾಮಗಳು ರಾಗಗಳು  ಪದ್ಯ   ರಾಗ 
೧. ಇದು ಸುದಿನ   ಬ ೃಂದಾವನ ಸಾರೃಂಗ ಶ್ರೀವನಿತೆಯರಸನೆ  ನಾಟ 
೨. ಓೃಂ ಶ್ವ ಶ್ವ  ರೀತಿಗೌಳ  ಶ್ರೀಮದಮಲ   ರೀತಿಗೌಳ 
೩. ಪಾಹಿ ಗಜಮುಖ ಹೃಂಸಧ್ವನಿ  ಶ್ರೀಕಾರೃಂ   ಹೃಂಸಧ್ವನಿ 
೪. ತೂಗಿರೆ ರಾಮನ ನಿೀಲಾೃಂಬರ  ಶ್ರೀರಾಮ   ನಿೀಲಾೃಂಬರ 
೫. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಲಿಸು ಸೃಂಧ್ುಭೆೈರವಿ  ಜಗದುದರನತಿ   ಸೃಂಧ್ುಭೆೈರವಿ 
೬. ವಿೀಣಾಪಾಣಿ  ಸರಸವತಿ   ಸಕಲಕಲೆಗಳ   ಸರಸವತಿ 
೭. ಅಚ್ಚರಯೀ  ಷಣ್ುುಖಪ್ರರಯ  ಗಜಮುಖನ   ಷಣ್ುುಖಪ್ರರಯ 
೮. ತುಲಸೀಮಾತೆ ಕಲಾಾಣಿ   ಉದಯಕಾಲದೊಳಗೆದುು  ಕಲಾಾಣಿ 
೯. ಆರತಿ ತಾ ಕ ಷಣ ಮಧ್ಾಮಾವತಿ  ವೆೀದಪಾರಾಯಣ್ದಫಲ  ಮಧ್ಾಮಾವತಿ 

(ಆ) ವಚನ ರಾಗಗಳು 
೧. ಬೆಲಲದ ಹಿೃಂದೊೀಳ 
೨. ಅರಯದವ ಮೀಹನ 

(ಇ) ಕಾವಯಭಾಗ 
(೧) ದ್ಶಾವತಾರ= ರಾಗಗಳು  (೨) ಶಬರ    (೩) ಪರಹ್ಾಾದ್ ಚರತೆ 
ನಾೃಂದಿ ಪದಾ= ನಾಟ   ನಾೃಂದಿ ಪದಾ-ನಾಟ   ನಾೃಂದಿ ಪದಾ= ನಾಟ 
೧. ಕಲಾಾಣಿ    ೧. ರೀತಿಗೌಳ    ೧. ಬ ೃಂದಾವನ ಸಾರೃಂಗ 
೨. ಮೀಹನ    ೨. ಷಣ್ುುಖಪ್ರರಯ    ೨. ಷಣ್ುುಖಪ್ರರಯ 
೩. ಹಿೃಂದೊೀಳ    ೩. ಬ ೃಂದಾವನ ಸಾರೃಂಗ   ೩. ಹೃಂಸಧ್ವನಿ 
೪. ರೀತಿಗೌಳ    ೪. ಸೃಂಧ್ುಭೆೈರವಿ    ೪. ಕಲಾಾಣಿ 
೫. ನಿೀಲಾೃಂಬರ    ೫. ಕಲಾಾಣಿ    ೫. ಹಿೃಂದೊೀಳ 
೬. ಷಣ್ುುಖಪ್ರರಯ    ೬. ಹಿೃಂದೊೀಳ    ೬. ರೀತಿಗೌಳ 
೭. ಸೃಂಧ್ುಭೆೈರವಿ    ೭. ಹೃಂಸಧ್ವನಿ    ೭. ಸೃಂಧ್ುಭೆೈರವಿ 
೮. ಮೀಹನ    ೮. ಮೀಹನ    ೮. ಮೀಹನ 
೯. ಬ ೃಂದಾವನ ಸಾರೃಂಗ   ೯. ಸರಸವತಿ    ೯. ನಿೀಲಾೃಂಬರ 
೧೦. ಹೃಂಸಧ್ವನಿ    ೧೦. ನಿೀಲಾೃಂಬರ   ೧೦ ಸರಸವತಿ 
೧೧. ಸರಸವತಿ    ೧೧. ಮಧ್ಾಮಾವತಿ   ೧೧. ಮಧ್ಾಮಾವತಿ 
೧೨. ಮಧ್ಾಮಾವತಿ 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



2 
 

೨೦೨೨-೨೦೨೩ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಗಮಕ ದೆೀವರನಾಮ ಪರವೆೀಶ-೧ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಭಾಗಗಳು 
(ಅ) ದೆೀವರನಾಮಗಳು   ರಾಗಗಳು ಉಗಾಭೆ ೀಗ  ರಾಗ 
೧. ಏಕೆ ಮಮತೆ   ಸಾರಮತಿ  ಹಾಗೆ ಇತೆತೀ  ಸಾರಮತಿ 
೨. ಈಸೊಬಗು   ಬಾಗೆೀಶ್ರೀ  ಜನನಿತನುಜಗೆ  ಬಾಗೆೀಶ್ರೀ 
೩. ಬಾರಯಾ ಎನನ  ಮೀಹನ  ಪುಟ್ಟಿದಾ ಭುವಿಯಳಗೆ ಮೀಹನ 
೪. ಹನುಮ ನಮು  ಆರಭಿ   (ಪದಾ) ನವರತನ  ಆರಭಿ 
೫. ಸಾಧ್ುಜನರೊಳಗೆ  ಆನೃಂದಭೆೈರವಿ  ಬೃಂದ ಅತಿಥಿಗಳ  ಆನೃಂದಭೆೈರವಿ 
೬. ಯಮನೆಲೂಲ ಕಾಣೆನು  ಕಾೃಂಬೊೀಧಿ  (ಪದಾ) ಯೂಪಮಯ ಕಾೃಂಬೊೀಧಿ 
೭. ಕೃಂಡೆಕರುಣಾನಿಧಿಯ  ಸೃಂಹೆೀೃಂದರ ಮಧ್ಾಮ (ಪದಾ) ಶ್ರೀಗಿರೀಶ  ಸೃಂಹೆೀೃಂದರಮಧ್ಾಮ 
೮. ಶ್ವಶ್ವ   ಶೃಂಕರಾಭರಣ್  (ಪದಾ) ಅಶನ  ಶೃಂಕರಾಭರಣ್ 
೯. ಕಾದಿರುವಳು(ಭಾವಗಿೀತೆ) ಕಲಾಾಣಿ   (ಪದಾ) ಶ್ರೀವರೃಂ  ಕಲಾಾಣಿ  
೧೦. ದಾಸದಾಸಯರ  ಹಿೃಂದೊೀಳ  (ಪದಾ) ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಹಿೃಂದೊೀಳ 
೧೧. ಯೃಂಡ ಯೃಂಡ್ತತ(ಭಾವಗಿೀತೆ) ಉದಯರವಿಚ್ೃಂದಿರಕೆ  
೧೨. ಯಾರವರು(ಭಾವಗಿೀತೆ) ಚ್ೃಂದರಕೃಂಸ್ 
೧೩. ಹರನೆ ನಿೀನೆನನ(ವಚ್ನ) ಹೃಂಸಧ್ವನಿ 
೧೪. ಕೆೃಂಡದಮಳ (ೆವಚ್ನ)  ನಾಟ 

(ಆ) ಕಾವಯಗಳು 
(೧) ಪರಹ್ಾಾದ್ ಚರತೆರ  (೨) ಶರಾವತಿ ಮಹಿಮೆ 
ಪಾರರ್ಥನಾ ಪದಾ= ನಾಟ  ೧.ಪಾರರ್ಥನಾ ಪದಾ= ಹೃಂಸಧ್ವನಿ 
೧. ಶೃಂಕರಾಭರಣ್  ೨. ಉದಯರವಿಚ್ೃಂದಿರಕೆ 
೨. ಕಾೃಂಬೊೀಧಿ   ೩. ಕಾೃಂಬೊೀಧಿ 
೩. ಸೃಂಹೆೀೃಂದರಮಧ್ಾಮ  ೪. ಆರಭಿ 
೪. ಆನೃಂದಭೆೈರವಿ  ೫. ಚ್ೃಂದರಕೃಂಸ 
೫. ಚ್ೃಂದರಕೌೃಂಸ್   ೬. ಸೃಂಹೆೀೃಂದರಮಧ್ಾಮ 
೬. ಆರಭಿ   ೭. ಶೃಂಕರಾಭರಣ್ 
೭.ಕಲಾಾಣಿ   ೮ ಬಾಗೆೀಶ್ರೀ 
೮. ಮೀಹನ   ೯. ಆನೃಂದಭೆೈರವಿ 
೯. ಬಾಗೆೀಶ್ರೀ   ೧೦ ಮೀಹನ 
೧೦. ಉದಯರವಿಚ್ೃಂದಿರಕೆ  ೧೧. ಹಿೃಂದೊೀಳ 
೧೧. ಸಾರಮತಿ   ೧೨. ಸಾರಮತಿ 
೧೨. ಹೃಂಸಧ್ವನಿ   ೧೩. ಕಲಾಾಣಿ 
೧೩. ಹಿೃಂದೊೀಳ 



3 
 

೨೦೨೨-೨೦೨೩ ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಗಮಕ ದೆೀವರನಾಮ ಪ್ರರಢ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಭಾಗಗಳು 
(ಅ) ದೆೀವರನಾಮಗಳು   ರಾಗಗಳು ರಚನೆ 
೧. ನಮುಮು ಶಾರದೆ(೨)   ಹೃಂಸಧ್ವನಿ  ಕನಕದಾಸರು 
೨. ಅೃಂತರೃಂಗದಲಿ(೫)   ಮೀಹನ  ವಾಾಸರಾಜರು 
೩. ಏನುಸುಕ ತವ ಮಾಡ್ತದಳ ೆೀ(೭) ರೀತಿಗೌಳ  ವಾದಿರಾಜರು 
೪. ಮಡ್ತ ಮಡ್ತ ಮಡ್ತ(೧೧)   ಶೃಂಕರಾಭರಣ್  ಪುರೃಂದರದಾಸರು 
೫. ಈತನಿೀಗ(೧೨)   ಕಲಾಾಣಿ   ಕನಕದಾಸರು 
೬. ಏನಬೆೀಡಲಿ(೧೯)   ಕಾೃಂಬೊೀಧಿ  ಗೊೀಪಾಲದಾಸರು 
೭. ಎಲಲ ಭಯ(೨೫)   ಬ ೃಂದಾವನ ಸಾರೃಂಗ ವಿದಾಾಪರಸನನ ತಿೀರ್ಥರು 
೮. ಜಯಮೃಂಗಳೃಂ(೧೮)   ಮಧ್ಾಮಾವತಿ(ಸುರುಟ್ಟ)  ವಿಜಯದಾಸರು 

(ಆ) ವಚನಗಳು 
೧. ಬೆಟಿದಮೀಲೊೃಂದು    ಉದಯರವಿಚ್ೃಂದಿರಕೆ  ಅಕಕಮಹಾದೆೀವಿ (ಪುಟ ೨೭)  
೨. ನಾನೊೃಂದನೆನೆದರೆ   ಚ್ೃಂದರಕೃಂಸ    ಬಸವಣ್ಣ  (ಪುಟ ೨೮) 

(ಇ) ಕಾವಯಗಳು 
೧. ಕುಮಾರವಾಾಸ ಭಾರತ= ಆದಿಪವಥ -೯ನೆೀ ಸೃಂಧಿ= ೨೫ಪದಾಗಳು 

ಕಥಾಭಾಗ- ಹಿಡ್ತೃಂಬಿ ಮದುವೆ 
೨. ಜೆೈಮಿನಿ ಭಾರತ= ಎರಡನೆೀ ಸೃಂಧಿಯಲಿಲ ಆರಸದ =೧೦ ಪದಾಗಳು 
  ಕಥಾಭಾಗ- ಬಾದರಾಯಣ್ರೃಂದ ಅಶವಮೀಧಾಧ್ವರ ವಿಧಾನ 

ವಿಶೆೀಷ ಸ ಚನೆ:- 
ಈ ತರಗತಿಯಲಿಲ ಹೆೀಳಿಕೊಡಬಹುದಾದ ರಾಗಗಳು 
೧. ನಾಟ   ೧೧ ಬಾಗೆೀಶ್ರೀ 
೨. ಹೃಂಸಧ್ವನಿ   ೧೨. ಚ್ೃಂದರಕೃಂಸ್ 
೩. ಮೀಹನ   ೧೩ ಹಿೃಂದೊೀಳ 
೪ ಸೃಂಹೆೀೃಂದರ ಮಧ್ಾಮ  ೧೪ ಆರಭಿ 
೫ ಷಣ್ುುಖ ಪ್ರರಯ  ೧೫ ಆನೃಂದಭೆೈರವಿ 
೬ ಕಾೃಂಬೊೀಧಿ   ೧೬ ಉದಯರವಿಚ್ೃಂದಿರಕೆ 
೭ ರೀತಿಗೌಳ   ೧೮. ಬ ೃಂದಾವನ ಸಾರೃಂಗ 
೮ ನಿೀಲಾೃಂಬರ   ೧೭ ಕಲಾಾಣಿ 
೯ ಸೃಂಧ್ುಭೆೈರವಿ   ೧೯ ಶೃಂಕರಾಭರಣ್ 
೧೦ ಸಾರಮತಿ   ೨೦ ಮಧ್ಾಮಾವತಿ 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



4 
 

೨೦೨೨-೨೦೨೩ ರ ಗಮಕ ಕಾಜಾಣ-೧ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಭಾಗಗಳು 
(ಅ) ದೆೀವರನಾಮಗಳು     ರಾಗಗಳು   ರಚನಕಾರರು 
೧. ಗೊೀಪ್ರಯ ಭಾಗಾವಿದು    ಬೆೀಹಾಗ್   ಪುರೃಂದರದಾಸರು 
೨. ಶ್ರೀರಾಮಾನಟ್ಟ(ಪದಾ)    ನಾಟ    ರುದರಭಟಿ 
೩. ಶ್ವಹರ(ಭಾವಗಿೀತೆ)    ಶೃಂಕರಾಭರಣ್   ಕ ಷಣಮೂತಿಥ ಪುರಾಣಿಕ 
೪. ಶ್ರೀಮನಾನಗೆೀೃಂದರ(ಪದಾ)   ನಾಟ    ನಾಗವಮಥ 
 
(ಆ) ಕೊೀಳ ರು ಕೊಡಗೂಸನ ರಗಳ  ೆ  ಷಣ್ುುಖ ಪ್ರರಯ   ಹರಹರ 
(ಇ) ಮೀಹನತರೃಂಗಿಣಿ    ವಿವಿಧ್ ರಾಗಗಳು   ಕನಕದಾಸರು 
(ಈ) ಪರಹಾಲದ ಚ್ರತೆರ    ವಿವಿಧ್ ರಾಗಗಳು   ನರಹರ 
(ಉ) ಶರಾವತಿ ಮಹಿಮ    ವಿವಿಧ್ ರಾಗಗಳು   ಸುಬರಹುಣ್ಾ 
(ಊ) ಭಿೀಮಸೆೀನವಿಜಯ    ವಿವಿಧ್ ರಾಗಗಳು   ರನನ 
(ಋ) ಅಧ್ುುತ ರಾಮಾಯಣ್   ಗದಾಕಾವಾ    ಮುದುಣ್ 
(ಎ) ಇಹಕೊಬು ಗೃಂಡನೆ(ವಚ್ನ)   ತಿಲೃಂಗ್    ಅಕಕಮಹಾದೆೀವಿ 
(ಏ) ಮ ತಿತಕೆ(ವಚ್ನ)    ಮೀಹನ   ಸಕಲೆೀಶಮಾದರಸ 
 

ವಿಶೆೀಷ ಸ ಚನೆ:- ಗಮಕ ಪೌರಢದಲಿಲ ಹಾಕಿರುವ ರಾಗಗಳನೆನಲಾಲ ಬಳಸಬಹುದು. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

೨೦೨೨-೨೦೨೩ ರ ಗಮಕ ಪ್ಾರೀಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಭಾಗಗಳು 
೧ ಕುಮಾರವಾಾಸ ಭಾರತ = ಆದಿಪವಥ- ೧೦ನೆಯ ಸೃಂಧಿ = ೩೩ ಪದಾಗಳು 
 ಕಥಾಭಾಗ- ಬಕಾಸುರವಧೆ 
೨ ಜೆೈಮಿನಿ ಭಾರತ= ಎರಡನೆಯ ಸೃಂಧಿಯ ಮುೃಂದುವರದಭಾಗ(ಕಾಜಾಣ್ದಲಿಲರುವ) 
೩. ಹರಹರನ ಗಿರಜಾ ಕಲಾಾಣ್=  

ಕಥಾಭಾಗ- ಶ್ವಪಾವಥತಿಯ ವಿವಾಹ  
೪. ಗಮಕ ಕಾಜಾಣ್-೨ ರಲಿಲರುವ ಹರಹರನ ರಗಳೆ+ ಮೀಹನತರೃಂಗಿಣಿ,+ಮುದುಣ್ನ ಗದಾಕಾವಾ 
 

ವಿಶೆೀಷ ಸ ಚನೆ:- ಗಮಕ ಪೌರಢದಲಿಲ ಹಾಕಿರುವ ರಾಗಗಳನೆನಲಾಲ ಬಳಸಬಹುದು. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


