
             ಮಂಜುನಥ ಭಟ್. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಗ ದ್ೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಲ್, ತೇಥಥಹಳ್ಳಿ 

ತೃತೀಮ ಬಹಶೆ ಕನನಡ 
10 ನೆಮ ತಯಗತ 

ಫಸುಅಯ್ಕೆಮ ರವೆನಗಳ ಷಂಗರಸ 

ಹಠ 1 – ಲಹಕಪ್ಪನಲ್ಲ ಿಒಂದು ಯಹತರ 
 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ಗೆೊಯೊಯಯು ಮಿತರಯನುನ ನೆೊೀಡಲು ಸೆೊೀಗಿದದ ಷಥಳ 
ಮಹುದು? 

ನೊೂಮಹರ್ಕ್ ಮಿನಿ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 
ನಗಯ 

ಲಂಡನ್ ಟೆೊೀಕಿಯೊ 

02. ಗೆೊಯೊಯಯ ಜೆೀಬಿನಲ್ಲಿ ಎಶುು ಸಣವಿತುು? 3 ಡಹಲರ್ 2 ಯೊಹಯಿ 5 ಡಹಲರ್ 2 ಡಹಲರ್ 
03. ಗೆೊಯೊಯಯು ಄ಲೆಮುತುಯುಹಗ ಮಹಯು ಕಹಣಿಸಿದಯು? ಟಹರಫಿರ್ಕ 

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 
ಮಿತರಯು ಭಿಕ್ಷುಕ ಷನಹೂಸಿ 

04. ಸೆೊಟೆಲ್ಲನಲ್ಲ ಿಈಳಿದುಕೆೊಳಳಲು ಎಶುು ಸಣ ಫೆೀಕಹಗಿತುು? 20 ಡಹಲರ್ 15 ಡಹಲರ್ 25 ಡಹಲರ್ 10 ಡಹಲರ್ 
05. ಪೊಲ್ಲೀಷನ ಭನೆ ಎಶುು ದೊಯವಿತುು? 2 ಮೈಲ್ಲ 3 ಮೈಲ್ಲ 5 ಮೈಲ್ಲ 7 ಮೈಲ್ಲ 
06. ಸಹಸಿಗೆಮಲ್ಲ ಿಏನು ತುಂಬಿತುು? ಭಣುು ಧೊಳು ಕೆೊಳ  ೆ ಕಿೀಟ 
07. ಲಹಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಯಕೆೆಯಡು ಷಲ ಏನನುನ 

ಸಿಂಡಿಷುತುದದಯು? 
ನಿೀಯು ಗಂಜಲ ಕಿರಮಿನಹವಕ ಭಣುು 

08. ಪೊಲ್ಲೀಷನು ಗೆೊಯೊಯಯ ಫಳಿ ಏನು ವಿಚಹರಿಸಿದ? ಷಂಫಳ, ಷಹರಿಗೆ ಯಹಜಕಿೀಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಈದೆೊೂೀಗ 
09. ಄ಮರಿಕಹ ಪೊಲ್ಲೀಷಯು ಏನನುನ ಬಿಟುು ಸೆೊೀಗುುದಿಲ?ಿ ಸಣ ಷಂಫಳ ಈದೆೊೂೀಗ ಕಹನೊನು 
10. ಗೆೊಯೊಯು ಮಹ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿದೆ? ತುಭಕೊಯು ಸಹಷನ ಕೆೊಡಗು ಧಹಯಹಡ 
11. ಗೆೊಯೊಯಯು ಮಹರಿಂದ ರಬಹವಿತಯಹಗಿ ಷಹಾತಂತರಯ 

ಚಳಳಿಮಲ್ಲ ಿಬಹಗಹಿಸಿದಯು? 
ನೆಸಯು ನೆೀತಹಜಿ ಗಹಂಧೀಜಿ ತಲರ್ಕ 

12. ಆದು ಗೆೊಯೊಯಯ ಕೃತಮಲ ಿ ಸೆೀಭಹತ ಮಯಣಿಗೆ ಸಳಿಳಮ ಸಹಡು ಲ್ಲೀಲಹತ 
13. ಗೆೊಯೊಯಯ ರಹಷ ಷಹಹಿತೂ ಮಹುದು? ಄ಮರಿಕಹದಲ್ಲ ಿ

ಗೆೊಯೊಯು 
ಸಳಿಳಮ ಸಹಡು ಄ೂ್ 

ಶಿಿಭ 
ಮಯಣಿಗೆ 

14. ಗೆೊಯೊಯಯು ಎಲ್ಲ ಿನಡೆದ ಕನನಡ ಷಹಹಿತೂ ಷಮೇಳನದ 
಄ಧೂಕ್ಷಯಹಗಿದದಯು? 

ಧಹಯಹಡ ಸಹೆೀರಿ ಶಿಯಸಿ ದಹಣಗೆಯೆ 

15. ‘ಲಹಕಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಹತರʼ ಗದೂನುನ ಮಹ 
ಕೃತಯಿಂದ ಅರಿಸಿಕೆೊಳಳಲಹಗಿದೆ? 

ನಭಮ ಉರಿನ 
ಯಸಿಕಯು 

ಗಯುಡಗಂಫದ 
ದಹಷಮೂ 

಄ಮರಿಕಹದಲ್ಲ ಿ
ಗೆೊಯೊಯು 

ಸೆೀಭಹತ 

16. ಄ಮರಿಕಹದಲ್ಲ ಿಚಲಹಣೆಮಲ್ಲಿಯು ನಹಣೂ ಮಹುದು? ಯುಹಯಿ ಡಹಲರ್ ಯ್ಕನ್  ಂಡ್ 
17. ‘ತೆೊೀುʼ ಎಂದಯೆೀನು? ಹರಣಿಗಳ 

ಗುಂು 
ಸಕಿೆಗಳ ಗುಂು ಭಯಗಳ ಗುಂು ಗಿಳಿಗಳ 

ಗುಂು 
18. ‘ರಿಚಿತʼ ದದ ವಿಯುದಹಧಥ್ಕ ದ ಕುರಿಚಿತ ಷುರಿಚಿತ ಷರಿಚಿತ ಄ರಿಚಿತ 
19. ಗೆೊಯೊಯಯು ಜನಿಸಿದ ಶ್ 1905 1904 1936 1930 

20. ಕುರಿಮ ತುಳನುನ ಏನೆಂದು ಕಯೆಮುತಹುಯೆ? ಈಣೆು ಕಂಫಳಿ ಸೆೊದಿಕೆ ವಹಲು 



             ಮಂಜುನಥ ಭಟ್. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಗ ದ್ೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಲ್, ತೇಥಥಹಳ್ಳಿ 

ಹಠ 2 – ಕಟುತೆೀ ನಹು 

 
 
 
 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ಷತೀವ ಕುಲಕಣಿ್ಮಯು ಮಹ ಭನಷುಗಳ ಕನಷು 
ಕಟುುತಹುಯೆ? 

ಚೊಯಹದ ಒಡೆದ ಖಹಲ್ಲಮಹದ ಭುರಿದ 

02. ಜಹತ ಆಲಿದ, ಭಿೀತ ಆಲಿದ ಏನನುನ ಕಟುುತಹುಯೆ? ಕನಷು ನಹಡು ಗುಡಿ ಫಹಳು 
03. ಕಟುು ನಹಡು ಸೆೀಗಿಯುತುದೆ? ಜಹತ ಆಲಿದ ಕುಲವಿಲಿದ ಗೆೊೀಳಿಲಿದ 

ಗುಂಡಿಲಿದ 
ಒಡೆದ ಭನಸಿನ 

04. ಮಹ ಕೆಂಡದ ಕುಂಡ ಸೆೊಯುತಹುಯೆ? ಕಹರಂತ ವಹಂತ ಕನಷು ಭುಳುಳ 
05. ಮಹ ಕಹಲ್ಲನ ಸಹಡು ಫಯೆಮುತಹುಯೆ? ಭಣುು ಚೆಂದ ಯಕು ಫಣು 
06. ‘ನೆಲಕʼ ದದ ಗಹರಂಥಿಕ ಯೊ ಮಲಿಗೆ ನೆಲಕೆೆ ನೆಲಿಕೆ ನಹಲ್ಲಗೆ 
07.  ‘ಗೆೊೀಳುʼ ದದ ಄ಥ್ ಗೆೊೀಲ್ಲ ಸೆೊೀಳು ಗೆೊೀಳ ಕಶು 
08. ಷತೀವ ಕುಲಕಣಿ್ಮಯ ಉಯು ಗೆೊಯೊಯು ಮೀಸನುಯ ಗುಡಗೆೀರಿ ಕುಂದಗೆೀರಿ 
09. ಷತೀವ ಕುಲಕಣಿ್ಮಯ ವಿಭವಹ್ ಕೃತ ಮಹುದು? ಫೆಂಕಿ ಫೆೀಯು ನೆಲದ ನೆಯಳು ಗಹಂಧೀಗಿಡ ಓದೆೊಳಗಿನ ಓದು 
10. ಕುಂದಗೆೊೀಳ ಮಹ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿದೆ? ಧಹಯಹಡ ಸಹಷನ ಕೆೊಡಗು ಶಿಮಗಗ 
 

ಹಠ 4 – ಬೊಮಿತಹಮ ಕುಡಿಗಳು 
 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ನಹು ಮಹ ತಹಯಿಮ ಕುಡಿಗಳು? ನಹಡ ಬೊಮಿ ಜಗದ ನಭಮ 

02. ಮಹಯಲ್ಲ ಿಸರಿ ನೆತುಯೆೊಂದೆ? ಜನಯಲ್ಲ ಿ ವಿದೆೀಶಿಮಯಲ್ಲ ಿ ಭನುಶೂಯಲ್ಲ ಿ ಅಂಗ ಿಅಫಿರಕನನಯಲ್ಲ ಿ
03. ಯಹಗಿಮ ಫಣು ಮಹುದು? ಕರಿ ಬಿಳಿ ಕಂದು ಸಸಿಯು 
04. ಮಹುದಯ ಷತಾ ಒಂದೆ? ಄ನನದ ಗಹಳಿಮ ಫೆಳಕಿನ ಫೆಂಕಿಮ 
05. ನಿಷಹರ್ ಄ಸಭದ್ ಄ಯು ಜನಿಸಿದ ಶ್ 1935 1936 1930 1900 
06. ಆದು ನಿಷಹರ್ ಄ಸಭದ್ ಄ಯ ಕೃತಮಲ ಿ ನಹನೆಂಫ 

ಯಕಿೀಮ 
ಕಂನಿ 
ಷಹಲ್ 

ನವೀಲಹಿಷ ಄ನಹಮಿಕ ಅಂಗಿಯು 

07.  ‘ಚಸಯೆʼ ದದ ಄ಥ್ ಷಹಯ ದಿೀ ಲಕ್ಷಣ ಯಕು 
08. ನಿಷಹರ್ ಄ಸಭದ್ ಄ಯ ಯಹಷ್ಟ್ರಿಮ ಫಸುಭಹನ ಡೆದ 

ಭಕೆಳ ುಷುಕ ಮಹುದು? 
ಗಿಳಿಗಳು ಸಕಿೆಗಳು ಭಕೆಳ ರಂಚ ಗಿಳಿವಿಂಡು 

09. ಭೊಯು ಷಹಲ್ಲನ ದೂ ಮಹುದು? ತರದಿ ಚ ದಿ ಶಟದಿ ದಿಾದಿ 
10. ‘ತೆಂಕಣʼ ಎಂದಯೆ ಮಹ ದಿಕುೆ? ಈತುಯ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಿಭ ೂ್ 



             ಮಂಜುನಥ ಭಟ್. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಗ ದ್ೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಲ್, ತೇಥಥಹಳ್ಳಿ 

ಹಠ 3 – ಕೆೊಡಗಿನ ಗ ಯಭಮ 
 

 

 

 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ಗ ಯಭಮನಯು ಫಯೆದ ಮದಲ ಕತೆ ಮಹುದು? ುನಜ್ನಮ ವಿಕ್ಷಿು ುನವಿ್ಹಸ ಷಸಗಭನ 
02. ಷಹಹಿತೂಕ್ೆೀತರ ರೆೀಶಿಸಿದಹಗ ಗ ಯಭಮನಯ 

ಮಷೆೆಶುು? 
20 ಶ್ 19 ಶ್ 21 ಶ್ 25 ಶ್ 

03. ಗ ಯಭಮನಯ ೂ್ಜಯು ಮಹ ಸಿೀಮಮಯು? ಭಂಗಳೂಯು ುತೊುಯು ಕೆೊಡಗು ವಿಟಿ 
04. ಗ ಯಭಮನಯ ತಂದೆಮಯು ಎಲ್ಲಿ ಕಿೀಲಯಹಗಿದದಯು? ಮೈಷೊಯು ಭಡಿಕೆೀರಿ ಷಕಲೆೀವುಯ ಭಂಗಳೂಯು 
05. ಗ ಯಭಮನಯ ತಹಯಿಮ ಸೆಷಯೆೀನು? ಭಂಜಕೆ ಯಹಜಭಮ ನಂಜಕೆ ಕಲಹೂಣಭಮ 
06. ಗ ಯಭಮನಯ ಸದಿಸಯೆಮದ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಿ 

ಕಳೆದು? 
ಫೆಂಗಳೂಯು ಭಡಿಕೆೀರಿ ಮೈಷೊಯು ಷುಳೂ 

07. ಗ ಯಭಮನಯ ತಮ ಸೆಷಯೆೀನು? ಗೆೊೀಹಲಕೃಶುಮೂ ಭಂಜುನಹಥಮೂ ಯಹಭಮೂ ಯಹಜಣು 

08. ಗ ಯಭಮನರಿಗೆ ವಿಹಸಹದ ಶ್ 1935 1915 1925 1905 
09. ಗ ಯಭಮನಯ ಷಂಕ್ದಲ್ಲಿದದ ರಸಿದಧ ಷಹಭಹಜಿಕ 

ಕಹಮ್ಕತೆ್ ಸಹಗೊ ಲೆೀಖಕಿ ಮಹಯು? 
ತಯುಭಲಹಂಫಹ ನಂಜಕೆ ಕಲಹೂಣಭಮ ಯಹಜಭಮ 

10. ಗ ಯಭಮನಯು ಮಹಯ ಄ನುಮಹಯಿಮಹಗಿದದಯು? ಫೆೊೀಸ್ ನೆಸಯು ತಲರ್ಕ ಗಹಂಧೀಜಿ 
11. ಗ ಯಭಮನಯು ಮಹ ಮಸಿೆನಲ್ಲ ಿಈಹಷ 

ಷತಹೂಗರಸ ಭಹಡಿದಯು? 
20 21 23 22 

12. ಗ ಯಭಮನಯು ಄ಕಹಲ ಭಯಣಕೆೆ ಗುರಿಮಹದ 
ಸೆೊಳೆಮ ಸೆಷಯು 

ಫೆಣೆುಸೆೊಳ  ೆ ನಹಗಯಸೆೊಳ  ೆ ಸಟ್ಟು ಸೆೊಳ  ೆ ಗುಬಿಿಸೆೊಳ  ೆ

13. ಭುಕಹುಯಿ ಄ಯು ಮಹ ಗಹರಭದಲ್ಲ ಿಜನಿಸಿದಯು? ಄ಯಷಹಳು ಷುಯಸೆೊಳಲು ಸೆೊನೆನ ಷಹಲು ಄ಯತೆೊಳಲು 
14. ಄ನನೂ ಭಹಿಳಹ ಚೆೀತನ ಭಹಲ್ಲಕೆಮನುನ 

ಷಂಹದಿಸಿದಯು ಮಹಯು? 
ಶಿಭಮ ಆಂದಿಯಹ ಶಿಣು ಭುಕಹುಯಿ ಗ ಯಭಮ 

15. ಭ.ನ. ಭುಕಹುಯಿ ಄ಯು ಜನಿಸಿದ ಶ್ 1951 1961 1950 1960 
16. ಭಯೆಮನುನ ಷರಿಷುುದಕೆ  ೆಏನೆನುನತಹುಯೆ? ಅಯಣ ನಿಯಹಯಣ ಄ನಹಯಣ ಯಹಯಣ 
17. ‘ದೆೊೂೀತಕʼ ದದ ಄ಥ್ೆೀನು? ಷಂತೆೊೀಶ ಫೆಳಕು ಗುಂು ಷಂಕೆೀತ 
18. ‘ಅಷಕಿು̓  ದದ ವಿಯುದಹಧಥ್ಕ ದ ಷಕಿು ನಿಯಹಷಕಿು ಄ಷಕಿು ಄ಷಕಿು 
19. ಗುಂಪ್ಪಗೆ ಷೆೀಯದ ದ ಗುಯುತಸಿ ಷಂಕೆೊೀಲೆ ಫೆೀಡಿ ಫಂಧ ಷಂಖೊ 
20. ‘ಕೆೊಡಗಿನ ಗ ಯಭಮʼ ಜಿೀನ ಚರಿತೆರಮನುನ 

ಫಯೆದಯು ಮಹಯು? 
ಭ. ನ. ಭುಕಹುಯಿ ತಯುಭಲಹಂಫಹ ಕಲಹೂಣಭಮ ಯಹಜಭಮ 



             ಮಂಜುನಥ ಭಟ್. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಗ ದ್ೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಲ್, ತೇಥಥಹಳ್ಳಿ 

ಹಠ 5 – ಶಿವುನಹಳ ವರಿೀಪ ಷಹಸೆೀಫಯು 

 

 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ವರಿೀಪಯು ಮಹುದಯ ರತನಿಧ? ಷಂತಯ ಜ್ಞಹನಿಗಳ ಜಹನದದ ತತುವದ 
02. ವರಿೀಪಯು ಮಹ ದಗಳನುನ ಯಚಿಸಿದಹದಯೆ? ಜಹನದ ಬಕಿುಗಿೀತೆ ದಹಷದ ತತುವದ 
03. ವರಿೀಪಯದುದ ಎಶುನೆಮ ವತಭಹನ? 16 17 19 18 
04. ವರಿೀಪಯು ಮಹ ಗಹರಭದಲ್ಲ ಿಜನಿಸಿದಯು? ಕುಂದಗೆೊೀಳ ನಯಗುಂದ ಸಡಗಲ್ಲ ಶಿವುನಹಳ 
05. ಶಿಗಹಗಂವಿ ತಹಲೊಕು ಮಹ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿದೆ? ಗದಗ ಸಹೆೀರಿ ಕೆೊಳ ಧಹಯಹಡ 
06. ವರಿೀಪಯು ಜನಿಸಿದ ದಿನ ಪೆಫರರಿ ೭ ಜನರಿ ೭ ಭಹರ್ಚ್ ೭ ಮೀ ೭ 
07. ವರಿೀಪಯ ತಂದೆಮ ಸೆಷಯೆೀನು? ಖಹಸಿಂ ಄ಫುದಲ್ ಸಜಯತ ಄ಲ್ಲ ಸಜಯತ ಆಭಹಭ 
08. ವರಿೀಪಯ ತಹಯಿಮ ಸೆಷಯೆೀನು? ಪಹತಭಹ ಸಹಜುಮ್ ಫೆೀಗಮ್ ಭಭಹುಜ್ 

09. ವರಿೀಪಯ ತಂದೆಮ ೃತು ಮಹುದಹಗಿತುು? ೂಷಹಮ ನೆೀಯ್ಕಗ ಕಭಹಮಯ ಫಡಗಿ 
10. ವರಿೀಪಯ ತಂದೆ ಭಕೆಳಿಗಹಗಿ ಮಹಯಲ್ಲ ಿ

ಹರಥಿ್ಸಿದಯು? 
ದಗಹ್ ಮಕಹೆ ಄ಲಹಿ ಖಹದರ್ ಶಹ 

11. ವರಿೀಪಯು ಮದಲು ಮಹ ಭಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದಯು? ಭುಯುಘಾ ಭಠ ಗವಿಭಠ ಕೊಲ್ಲಭಠ ಄ಲ್ಲಭಠ 
12. ವರಿೀಪಯು ಈದು್ವಿನ ಜೆೊತೆಗೆ ಏನು ಕಲ್ಲತಯು? ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿ ಕನನಡ ೂಷಹಮ 
13. ಄ಲಹವಿ, ಕಫ್ಲಹ ಮಹ ಸಫಿದ ಅಚಯಣೆ? ಯಭಜಹನ್ ಇದ್ ಮಸಯಂ ಆಪಹುರ್ 
14. ವರಿೀಪಯ ತನಮ ಸೆಷಯೆೀನು? ಪಹತಭಹ ಅಸಿಮಹ ಯಫಿಮಹ ಫಿದಹ 
15. ವರಿೀಪಯ ುತರಮು ಮಹ ಯೆೊೀಗಕೆೆ ಫಲ್ಲಮಹದಳು? ಕಹೂನೆರ್ ೆಿೀಗ್ ಭಲೆೀರಿಮಹ ಕಹಲಯಹ 
16. ವರಿೀಪಯ ಅದವ್ ಗುಯುಗಳು ಮಹಯು? ಆಭಹಮ್ ಷಹಬ್ ಗೆೊೀವಿಂದ 

ಬಟುಯು 
ಕುಂಫಹಯ 
ಭುದುಕ 

ಸಹಜುಮ್ 

17. ಗೆೊೀವಿಂದ ಬಟುಯು ಮಹ ಗಹರಭದಯು? ಶಿವುನಹಳ ಶಿಗಹಗಂವಿ ಸಡಗಲ್ಲ ಕಳಷ 
18. ಗುಯು ಗೆೊೀವಿಂದಯು ಮಹುದಯ 

ಈಹಷಕಯಹಗಿದದಯು? 
ವಕಿು ಶಿ ವಿಶುು ಯಹಭ 

19. ವರಿೀಪಯ ಸಹಡುಗಳನುನ ಮಹಯು 
ಫಯೆದುಕೆೊಳುಳತುದದಯು? 

ಗೆೊೀವಿಂದ ಬಟುಯು ಗುಡಗೆೀರಿ 
ಕುಲಕಣಿ್ 

ಕುಂಫಹಯ 
ಭುದುಕ 

ದೆೀನೊಯ 
ದಹೂಭ 

20. ಕುಂಫಹಯ ಭುದುಕನ ಭಗಳ ಸೆಷಯೆೀನು? ಗ ಯಭಮ ನಂಜಭಮ ಗಂಗಭಮ ಫಷಭಮ 
21. ವರಿೀಪಯು ತೀರಿಕೆೊಂಡಿದುದ ಮಹ ಶ್? 1889 1880 1879 1898 
22.  ಷುಂಕದ ಄ಯು ಜನಿಸಿದ ಉಯು ಷೆೊಯಫ ಮಯಫ ಷಹಗಯ ಗುಬಿಿ 
23. ‘ಷ ಯಬʼ ದದ ಄ಥ್ ಯಬಷ ಷೊಮ್ ಷುಹಷನೆ ವ ಮ್ 
24. ‘ಸೆಗುಗರಿʼ ದನುನ ಬಿಡಿಸಿದಹಗ ಹಿಗಿಗನ ಗುರಿ ಸೆಗಿಗನ ಗುರಿ ಹಿರಿದಹದ ಸುರಿ ಹಿರಿದಹದ ಗುರಿ 
25. ಕಫ್ಲಹ ಮಹ ದೆೀವದಲ್ಲಿದೆ? ಆಯಹನ್ ಆಯಹರ್ಕ ಆಷೆರೀಲ್ ಹಕಿಷಹುನ್ 



             ಮಂಜುನಥ ಭಟ್. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಗ ದ್ೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಲ್, ತೇಥಥಹಳ್ಳಿ 

ಹಠ 7 – ಧವಜ ಯಕ್ಷಣೆ 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ಮಹ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಚಲೆೀಜಹವ್ ಚಳುಳಿಮ ಕಹು 
ಈಕೆೆೀರಿದೆ? 

ಷುಯುಯ ದೆೀುಯ ಯಹಭುಯ ಮೀಸನುಯ 

02. ಮೀಸನುಯದ ಈತಹೆಹಿ ತಯುಣನ ಸೆಷಯೆೀನು? ತೆೀನಸಿಂಗ್ ಯಹಭಸಿಂಗ್ ಸರಿಸಿಂಗ್ ಮೀಸನಸಿಂಗ್ 
03. ಯಹಭಸಿಂಗನ ತಹಯಿಮ ಸೆಷಯೆೀನು? ಯಭಹಫಹಯಿ ಸಿೀತಹಫಹಯಿ ತುಳಜಹಫಹಯಿ ತುಳಸಿಫಹಯಿ 
04. ಬಿರಟ್ಟಶಯ ಅಟ ಎಲ್ಲ ಿನಡೆಮಲಹಯದು? ಉರಿನಲ್ಲಿ ಸಳಿಳಮಲ್ಲಿ ಯಹಜೂದಲ್ಲ ಿ ಬಹಯತದಲ್ಲ ಿ
05. ಪ ಜುದಹಯನ ಸೆಷಯೆೀನು? ಕುಲಕಣಿ್ ದೆೀಷಹಯಿ ಯಹಭ ಷೆೊೀಭಣು 
06. ಯಹಭಸಿಂಗನು ಮಹ ವಕಿುಮ ಭುಂದೆ ನಿಲಿಲಹರಿರಿ ಎಂದು 

ಸೆೀಳಿದನು? 
ಜನಯ ವಕಿು ಧವಜದ ವಕಿು ಭಕೆಳ ವಕಿು ಗುಂಡಿನ ವಕಿು 

07. ‘ಭಹಡು ಆಲಿೆೀ ಭಡಿʼ ಆದು ಮಹಯು ಸೆೀಳಿಕೆೊಟು 
ಭಂತರ? 

ಗಹಂಧ ಕುಲಕಣಿ್ ಬಿರಟ್ಟಶಯು ಯಹಭಸಿಂಗ್ 

08. ಯಹಭಸಿಂಗನು ಮಹ ಡಿಹಟ್ಮಂಟನುನ ಗೆೊತುಗೆ 
ಸಚುಿತಹುನೆ? 

ಷೆೈನಿಕ ಯೆೈತಯ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ೆೈದೂಯ 

09. ಪೊಲ್ಲೀಷಯು ಮಹಯನುನ ಗುಂಡಿಕಿೆ ಕೆೊಂದಯು? ಯಹಭಸಿಂಗ್ ಯಹಭಣು ಷೆೊೀಭಣು ಸಿಹಯಿ 
10. ಷತಹೂಗರಹಿಗಳು ಮಹಯ ಫಂಧ ವಿಮೀಚನೆಗೆ 

ನಿಂತದಹದಯೆ?? 
ಬಿರಟ್ಟಶಯ ಜನಯ ಸಿಹಯಿಗಳ ಬಹಯತಭಹತೆಮ 

11. ಸೆೊಲಸಿನಲ್ಲ ಿಸೆೊಯಳಹಡು ಜನರಿಗೆ ಮಹ ಹಠ 
ಕಲ್ಲಷಫೆೀಕು? 

ಜಿೀನದ 
ಹಠ 

ಬಕಿುಮ ಹಠ ಷಾಚಛತೆಮ ಹಠ ಶಿಸಿುನ ಹಠ 

12. ಬಿರಟ್ಟಶಯ ಅಜ್ಞೆಮು ಮಹುದಯ ದೆೊೂೀತಕ? ದಹನಯ ದಹಷೂದ ಄ಜ್ಞಹನದ ಕಿಯುಕುಳದ 
13. ದೆೀವದ ಷಹಾತಂತರಯ ಸೆೊೀಯಹಟು ಮಹುದಯ 

ಹೂಹಯಲ?ಿ 
ಷಂತೆೊೀಶದ ಧಹನೂಗಳ ಜಿೀಗಳ ಲಹಬ-ಸಹನಿಗಳ 

14. ೂ್ಜಯು ಭುಂದಿನ ಪ್ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನನುನ ಸಚಿಿದಹದಯೆ? ದಿೀನುನ ಫೆಳಕನುನ ಭಹವಿನ 
ಗಿಡಗಳನುನ 

ಫೆಂಕಿಮನುನ 

15. ಮಹ ಕಲನೆಮನುನ ತುಂಬಿಕೆೊಂಡು ನಭಮ ದೆೀವ 
ಸಹಳಹಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಲಕಣಿ್ ಸೆೀಳುತಹುನೆ? 

ಸೆೊೀಯಹಟ ಷತಹೆಯ ಷಾಗ್-ನಯಕ ಪ್ಪರೀತ 

16. ತುಳಜಹಫಹಯಿಮು ಏನನುನ ತಂದಿದದಳು? ಧವಜ ಸಣುು ನಿೀಯು ಫಟೆು 
17. ಕುಲಕಣಿ್ಮು ತನನಲ್ಲಿ ಮಹ ನಿಶೆೆಯಿದೆ ಎಂದು 

ಸೆೀಳುತಹುನೆ? 
ಪ್ಪರೀತಮ ಜ್ಞಹನದ ಕತ್ೂದ ಸಣದ 

18. ಚಲೆೀಜಹವ್ ಚಳುಳಿ ನಡೆದ ಶ್ 1847 1942 1945 1845 
19. ಷತಹೂಗರಹಿಗಳು ಏನನುನ ನಡೆಷಲು ಣ ತೆೊಟುು 

ಫಂದಿದದಯು? 
ಷಬೆ ಚಚೆ್ ಸೆೊಡೆದಹಟ ಷಂಧಹನ 

20. ಮಹುದಕಹೆಗಿ ದೆೀವದ ಕಂದಭಮಯನುನ ಬಿರಟ್ಟಷ್ 
಄ಧಕಹರಿಗಳು ಕೆೊಂದಯು? 

ನಿೀರಿಗಹಗಿ ದೆೀವಕಹೆಗಿ ಸೆೊಟೆುಗಹಗಿ ಭಣಿುಗಹಗಿ 

21. ಗೆೊತುಗೆ ಸಚು  ಿಎಂದಯೆೀನು? ಕಶುಡು ರಿೀಕ್ಷಿಷು ಷಂತೆೊೀಶಡು ನಿಯಹಕರಿಷು 
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ಹಠ 8 – ಫಷಣುನಯ ಚನಗಳು 

ಹಠ 9 – ಕನಹ್ಟಕದ ವಿೀಯ ನಿತೆಮಯು 

22.  ವಹಮ್ ಯೆೊೀಹಿಡೆ ಄ಯು ಜನಿಸಿದ ಉಯು ವಿಜಮನಗಯ ವಿಜಮುಯ ಫಳಹಳರಿ ಫಹಗೆೀಹಡಿ 
23. ‘ಈದಧಟʼ ದದ ಄ಥ್ ಈದಹರಿ ಈದಹಧಯ ಒಯಟ ಸೆೀಡಿ 
24. ಗುಂಪ್ಪಗೆ ಷೆೀಯದ ದ ಬೊತ ಷೆೈತಹನ ಪ್ಪವಹಚಿ ತ್ಭಹನ 
25. ‘ಯಹಭಸಿಂಗ್ ಚ ಕಹʼ ಎಂಫುದು..? ಕಹದಂಫರಿ ಏಕಹಂಕ ನಹಟಕ ಕತೆ ವಿಭವಹ್ ಕೃತ 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ನಹು ಏನನುನ ನುಡಿಮಫಹಯದು? ನಿಜನುನ ಷುಳಳನುನ ಮೀಷನುನ ಕತೆಮನುನ 

02. ಄ನೂರಿಗೆ ಏನನುನ ಡಫಹಯದು? ಪ್ಪರೀತಮನುನ ಕೆೊೀನುನ ದಯ್ಕಮನುನ ಄ಷಸೂನುನ 
03. ಮಹಯನುನ ಫಣಿುಷಫಹಯದು? ನಿನನನುನ ಄ನನುನ ತನನನುನ ಎಲಿಯನುನ 
04. ಮಹುದು ದೆೀಲೆೊೀಕ? ಷುಳುಳಸೆೀಳುುದು ಮೀಷ ಭಹಡುುದು ಄ನಹಚಹಯ 

ಭಹಡುುದು 
ಷತೂ 
ನುಡಿಮುುದು 

05. ನಯಕ ಮಹುದು? ಄ನಹಚಹಯ ಅಚಹಯ ಭತೂ್ಲೆೊೀಕ ಬೊಲೆೊೀಕ 
06. ಫಷಣುನಯು ಮಹ ವತಭಹನದಯು? 13 12 14 11 
07.  ಫಷಣುನಯು ಜನಿಸಿದ ಷಥಳ ನಲಗುಂದ ಸಹೆೀರಿ ಯಹಮಚೊಯು ಫಹಗೆೀಹಡಿ 

08. ಫಷಣುನಯ ಄ಂಕಿತ ಮಹುದು? ಗುಸೆೀವಾಯ ಚೆನನ ಭಲ್ಲಿಕಹಜು್ನ ಕೊಡಲ 
ಷಂಗಭದೆೀ 

ಚೆನನ 
ಷೆೊೀಮೀವಾಯಹ 

09. ರಷುುತ ಫಷಣುನಯ ಚನಗಳನುನ ಮಹಯು 
ಷಂಹದಿಸಿದಹದಯೆ? 

ಲಂಕೆೀಶ್ ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಫುಗಿ್ ಗದದಗಿಭಠ ಕುಲಕಣಿ್ 

10. ‘ಮಿಥೂʼ ದದ ಄ಥ್ ಷುಳುಳ ಮೀಷ ಜಹತ ಷತೂ 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ಈಲಹಿಳದ ಯಹಣಿ ಮಹಯು? ಚೆನನಭಮ ಄ಫಿಕೆ ಭಲಿಭಮ ಓಫಾ 
02. ಈಲಹಿಳದ ಮೀಲೆ ಅಕರಭಣ ನಡೆಸಿದಯು ಮಹಯು? ಬಿರಟ್ಟಶಯು ಪೆರಂಚಯು ಪೊೀಚು್ಗಿೀಷಯು ಡಚಿಯು 
03. ಮಿೀನುಗಹಯ ಷಹಸಸಿ ಷೆೈನಿಕಯು ಮಹಯು? ವೆೀಯುಗಹಯಯು ಬಿಲಿಯು ನಹಮಕಯು ಮಗೆೀಯು 
04. ಪ್ಪತೆೊರೀ ಮಹ ದೆೀವದ ರಹಸಿ? ಆಯಹನ್ ಜಹನ್ ಆಟಲ್ಲ ಚಿೀನಹ 
05. ಫೆಳಡಿ ಭಲಿಭಮ ಮಹ ಜಿಲೆಿಮಳು? ಬಿೀದರ್ ಫೆಳಗಹವಿ ವಿಜಮುಯ ಸಹೆೀರಿ 
06. ಫೆಳಡಿ ಭಲಿಭಮ ಮಹಯನುನ ಷೆೊೀಲ್ಲಸಿದಳು? ಬಿರಟ್ಟಶಯು ಸೆೈದಯಹಲ್ಲ ಄ಕಿರ್ ಶಿಹಜಿ 
07. ಫೆಳಡಿ ಭಲಿಭಮ ಎಶುು ಜನ ಸಿರೀಮಯೆೊಂದಿಗೆ 

ಮುದಧಕೆೆ ಸೆೊೀದಳು? 
3000 1000 2000 2500 

08. ಷನಹೂಸಿಮ ೆೀಶದಲ್ಲ ಿಶಿಹಜಿಮ ಫಳಿ ಸೆೊೀದ 
ಷಯದಹಯ ಮಹಯು? 

ಯಹಭಮೂ ವಹಂತಮೂ ದೆೀಮೂ ಶಿಮೂ 

09. ಸಿದಧ ಷಭುದರದಲ್ಲಿಯು ದೆೀವಿ ಮಹುದು? ದಹೂಭಾ ಕಹಳಿ ದುಗೆ್ ಎಲಿಭಮ 



             ಮಂಜುನಥ ಭಟ್. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಗ ದ್ೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಲ್, ತೇಥಥಹಳ್ಳಿ 

ಹಠ 10 – ಈದಯ ೆೈಯಹಗೂ 

 

10. ಭಲಿಭಮಳ ಭಗನ ಸೆಷಯೆೀನು? ವಿದಹೂಬೊಶಣ ಯಹಜಬೊಶಣ ದೆೀಬೊಶಣ ನಹಗಬೊಶಣ 
11. ಶಿಹಜಿ-ಭಲಿಭಮಯ ಶಿಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಧಹಯಹಡ ಮಹದಹಡ ಕಲಫುಗಿ್ ಮಹದಗಿರಿ 
12. ಶಿಹಜಿಮ ಭಗನ ಸೆಷಯೆೀನು? ಯಹಜಹಯಹಭ ಯಹಜವೆೀಖಯ ಯಹಭಕೃಶು ಇವರಬು 
13. ಶಿಹಜಿಮ ಭಗ ಮಹರಿಗೆ ಄ಂಜಿ ತಲೆಭಯೆಸಿಕೆೊಂಡ? ಸೆೈದಯಹಲ್ಲ ಮಘಲಯು ಘಜಿನ ಷುಲಹುನಯು 
14. ಔಯಂಗಜೆೀಫನ ಭಗನ ಸೆಷಯೆೀನು? ಄ಜತಹಭಯ ಄ತಹಭಜಯ ಄ಜಯತಹಭ ಄ಜಭತಹಯ 
15. ಕೆಳದಿ ಚೆನನಭಮ ಮಹಯನುನ ಷೆೊೀಲ್ಲಸಿದಳು? ಪೊೀಚು್ಗಿೀಷಯು ಬಿರಟ್ಟಶಯು ಔಯಂಗಜೆೀಫ ಟ್ಟು 
16. ತಹಯಿ ಎಂದು ಕಯೆದ ಕನನಡದ ಕಂದ ಮಹಯು? ಯಹಜಹಯಹಭ ಕುೆಂು ಗೆೊೀವಿಂದ ೆೈ ಷಂಗೆೊಳಿಳ 

ಯಹಮಣು 
17. ಕಿತೊುಯು ಮಹ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿದೆ? ಶಿಮಗಗ ಧಹಯಹಡ ಫೆಳಗಹವಿ ಗದಗ 
18. ಕನಹ್ಟಕದ ರರಥಭ ಭಹಿಳಹ ಸೃದೆೊರೀಗ ತಜ್ಞೆ 

ಮಹಯು? 
ಗಿೀತಹ 
ಫಹಳೆಕುಂದಿರ 

ಶಿಲಹ 
ಫಹಳೆಕುಂದಿರ 

ವಿಜಮಹ 
ಫಹಳೆಕುಂದಿರ 

ವಿಜಮಲಕ್ಷಿಮೀ 
ಫಹಳೆಕುಂದಿರ 

19. ಇ ಹಠನುನ ಮಹ ಕೃತಯಿಂದ 
ಅರಿಸಿಕೆೊಳಳಲಹಗಿದೆ? 

ಜಿೀನನ ಕೆ ಜಿೀನಧಹಯೆ ಜಿೀವಕಿು ಫಹಳಧಹಯೆ 

20. ವಿಜಮಲಕ್ಷಿಮ ಄ರಿಗೆ ಕನಹ್ಟಕ ಯಹಜೆೊೂೀತೆ 
ರವಸಿು ಮಹಹಗ ದೆೊಯೆತದೆ? 

2008 2010 2005 2006 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ಮಹಯಲ್ಲ ಿಲೆೀವ ಬಕುತಯಿಲ?ಿ ದೆೀನಲ್ಲಿ ಶಿನಲ್ಲ ಿ ದುಭನಹಬನಲ್ಲ ಿ ಫರಸಮನಲ್ಲ ಿ
02. ಮಹಯ ಬಿಡಹಯದಲ್ಲಿ ರತಮಗಳನುನ 

ಜೆೊೀಡಿಸಿಯುತಹುಯೆ? 
಄ಕೆಷಹಲ್ಲಗ ಕಭಹಮಯ ಕುಂಫಹಯ ಕಂಚುಗಹಯ 

03. ಮಿಂಚಫೆೀಕೆಂದು ಏನನುನ ಸಚುಿತಹುಯೆ? ಎಣೆು ಜೆೊೂೀತ ನಿೀಯು ಭಣುು 
04. ಡಹಂಭಿಕನ ಕಯದಲ್ಲಿ ಆಯುುದೆೀನು? ಜಭಣಿ ುಷುಕ ದಿೀ ಸಣ 
05. ಡಹಂಭಿಕನು ಮಹಯ ಗುಣನುನ ಭನಷಲ್ಲಿ 

ಷಮರಿಷುತಹುನೆ? 
ತನನ ಷತಮ ಗೆಳತಮ ಷೆನೀಹಿತನ ಯಷತಮ 

06. ಡಹಂಭಿಕನು ಮಹಯಂತೆ ಫಮಲ ಡಂಬ 
ತೆೊೀಯುತಹುನೆ? 

ನಹಟಕ 
ುಯುಶಯಂತ  ೆ

ಂಡಿತಯಂತೆ ಕಲಹವಿದಯಂತೆ ನಹಟಕ 
ಸಿರೀಮಯಂತೆ 

07. ನಹನು ಎಂಫುದ ಬಿಟುು ಮಹಯೆೊಡನೆ 
ಒಡನಹಡಫೆೀಕು? 

಄ಜ್ಞಹನಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಜನಯೆೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಹನಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಷೆನೀಹಿತಯೆೊಂದಿಗೆ 

08. ುಯಂದಯದಹಷಯ ಮದಲ ಸೆಷಯೆೀನು? ತಭಮನಹಮಕ ಯಹಭನಹಮಕ ಶಿನಹಮಕ ಶಿರೀನಿಹಷನಹಮಕ 

09. ುಯಂದಯದಹಷಯು ಮಹ ವತಭಹನದಲ್ಲ ಿ
ಜಿೀವಿಸಿದದಯು? 

16 18 17 15 

10. ‘ಡಂಫʼ ದದ ಄ಥ್ ಡಫಿ ಮೀಷ ಸೆೊಟೆು ಷಾಲ 



             ಮಂಜುನಥ ಭಟ್. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಗ ದ್ೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಲ್, ತೇಥಥಹಳ್ಳಿ 

ಹಠ 12 - ಜನದಗಿೀತೆ 

ೂಯಕ ಹಠ 3 - ಭಸಹಶಿಲ್ಲ 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ಮಹರಿಲಿದೆ ಇ ಬೊಮಿ ಷೆೊಹದು? ಄ಭಮರಿಲಿದೆ ಄ರಿಲಿದೆ ಹರಣಿಗಳಿಲಿದೆ ಜನರಿಲಿದೆ 
02. ಮಹಯು ಬೊಮಿಗೆ ಫಯಫೆೀಕೆಂದು ಜನದಯು 

ಸೆೀಳುತಹುಯೆ? 
ದೆೀಯು ತಹಯಿ ಭಳೆಯಹಮ ಷೊಮ್ 

03. ಮಹುದಕೆೆ ಕು ಫಳಿದಂಗೆ ಮೀಡಗಳು 
ಕಹಣಿಷುತುೆ? 

ಫಹಗಲ್ಲಗೆ ಫಟೆುಗೆ ಭನೆಗೆ ಗೆೊೀಡೆಗೆ 

04. ಮೀಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಫೆೊೀಯಹಡುತುೆ? ನಿೀಯಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲಲ್ಲ ಿ ಬೊಮಿಮಲ್ಲ ಿ ಷಭುದರದಲ್ಲ ಿ
05. ಮಹ ಫೆಟುದ ಮೀಲೆ ಭಳ  ೆಷುರಿಮಫೆೀಕು? ಶಿನ ಸನುಭನ ದೆೀವಿಮ ಬೆೈಯನ 
06. ಮಹ ಭಳ  ೆಷುರಿದು ಕೆಯೆಗಳು ತುಂಫುತುೆ? ುಶೂ ಷಹಾತ ಅರಿದಹರ ುನ್ಷು 
07. ಭುಂಗಮೂ ಕಂಡು ನಗುಯು ಮಹಯು? ಜನಯು ಭಳೆಯಹಮ ಕುಚಿಲ ಮಿೀನುಗಳು ಹರಣಿಗಳು 
08. ‘ಭೊಡಣʼ ಎಂದಯೆ ಮಹ ದಿಕುೆ? ೂ್ ಈತುಯ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಿಭ 
09. ‘ಷೆʼ ದದ ಄ಥ್ ಷೆೊು ಷೆೊಯಗು ತು ಜಿನುಗು 

10. ಗುಂಪ್ಪಗೆ ಷೆೀಯದ ದ ಯೆೊೀಹಿಣಿ ಷಹಾತ ಄ಶಿಾನಿ ಿ 

ರ. 

ಷಂ. 
ರವೆನಗಳು ಅಯ್ಕೆ ‘ಎʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಬಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಸಿʼ ಅಯ್ಕೆ ‘ಡಿʼ 

01. ಧಭ್ದನು ಮಹ ದೆೀಹಲಮದ 
ಭಸಹದಹಾಯಕೆೆ ಕಲವ ಕೊಡಿಷಲು ಫಂದನು? 

ಬುನೆೀವಾಯ ಕೆೊನಹಕ್ ಯಹಮೀವಾಯ ವಿಯೊಹಕ್ಷ 

02. ಧಭ್ದನ ತಂದೆ ಮಹಯು? ವಿವಾನಹಥ ಯಹಭನಹಥ ವಿವು ಬಹನು 
03. ಧಭ್ದನು ತನನ ಸೆಷಯನುನ ಏನೆಂದು ಸೆೀಳಿದ? ಗೆೊೀವಿಂದ ಭುಯಹರಿ ವಿಶುು ಭುಕುಂದ 
04. ಧಭ್ದನು ಕಲವ ಕೊಡಿಸಿದದಕೆೆ ಮಹರಿಗೆ 

಄ಭಹನಹಯಿತು? 
ವಿವು ಭಸಹಯಹಜ ತಹಯಿಗೆ ಶಿಲ್ಲಗಳಿಗೆ 

05. ವಿವುವಿನ ಎದೆಮಲ್ಲಿ ಮಳಗುತುದದ ದ 
ಮಹುದು? 

ಸಯಸಯ ಜೆೈಹಿಂದ್ ಭಸಹಶಿಲ್ಲ ನಭಃ ಶಿಹಮ 

06. ಧೊತ್ನು ಫುತುಗೆ ಏನು ಫೆಯೆಸಿದನು? ಭಣುು ವಿಶ ನಿೀಯು ತು 
07. ಯೆೊಟ್ಟುಮನುನ ಕಚಿಿಕೆೊಂಡು ಸೆೊೀದ ಕ್ಷಿ 

ಮಹುದು? 
ಸದುದ ಕಹಗೆ ಗಿಳಿ ಗಿಡುಗ 

08. ಮಹಯ ಭುಖ ಬಿಳಿಚಿತು? ಧಭ್ದನ ವಿವುವಿನ ಶಿಲ್ಲಮ ತಂದೆಮ 

09. ಧಭ್ದನು ಮಹ ನದಿಮ ತೀಯದಲ್ಲ ಿ
ಓಡುತುದದನು? 

ಚಂದರಬಹಗಹ ಮಭುನಹ ಫರಸಮುತರ ಗಂಗಹ 

10. ವಿವುವಿನ ತಹಯಿಮ ಸೆಷಯೆೀನು? ವಶಿಯೆೀಖಹ ವಶಿರಬಹ ಚಂದರಲೆೀಖಹ ಷುಯೆೀಖಹ 
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