
ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಾದೀವಿಗೆ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ  

ರಚನೆ : ಎಸ್.ಮಹೆೇಶ್, ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ, ನಿಡುವಣಿ 

ಸೂಚನೆ : ಪ್ರತಿ ಪ್ಾಠರ್ೆೆ 50 ಪ್ರಶೆನಗಳಿದ್ುು ಎಲಾಾ ಪ್ರಶೆನಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ುನ ರ್ೊನೆಯಲ್ಲಾ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 



ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

1 ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಾಂಕ್ : ೩೦ ಮೇ ೧೯೩೬ ೩೦ ಜೂನ್ ೧೯೩೬ ೩೦ ಜೂನ್ ೧೯೬೩ ೦೩ ಜೂನ್ ೧೯೩೬

2 ಯುದಧ ಪಾಠದ ಆಕ್ರ ಗ್ರಾಂಥ : ಪಯಣ ಅರ್ಧರಾತ್ರರಯಲ್ಲ ಿಹುಟ್ಟಿದ 
ಕ್ೂಸು ಚಪಪಲ್ಲಗ್ಳು ಕ್ದನ ವಿರಾಮ

3 ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ ಿಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ್ರರುವ ಪರಶಸ್ತಿ ಸೊೇವಿಯತ್ ಲಾಯಾಂಡ್ 
ನೆಹರೂ ಪರಶಸ್ತಿ ಪದಮವಿಭೂಷಣ ಪರಶಸ್ತಿ ಪದಮಭೂಷಣ ಪರಶಸ್ತಿ ನೃಪತುಾಂಗ್ ಪರಶಸ್ತಿ

4 ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಕಾಸರಗೊೇಡು ಚಾಂದರಗಿರಿ ಮೇಲುಕೊೇಟೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ
5 `ಕರರಯಧ' ಪದದ ಸಮಾನಾಥಧಕ್ ಪದ : ನಿದಧಯತೆ ನೊೇವು ಕೊೇರಿಕೆ ಪಕ್ಷಿ
6 ಸೂಲಗಿತ್ರ ಿಪದದ ಸಮಾನಾಥಧಕ್ ಪದ ದಾದಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕಿ ಓಲೆಗಾತ್ರಧ ಬಾಣಾಂತ್ರ
7 `ಸಾಾಂತವನ' ಪದದ ಅಥಧ : ಶಾಂತನು ಸಾರ್ುತನ ಸವಾಂತ ಸಮಾಧಾನ
8 ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ ಿಗ್ುಾಂಪಿಗೆ ಸೆೇರದ ಪದ : ಹತಾಶೆ ನಿರಾಶೆ ಆಶಾಭಾಂಗ್ ದುರಾಸೆ
9 `ಹಾಂಬಲ' ಪದದ ಸಮಾನಾಥಧಕ್ ಪದ : ತ್ರೇವರ ಆಸೆ ಹಾಂಪಲು ಹಣುು ಸಲಿದ ಆಸೆ

10
ಅ, ಇ, ಉ, ಋ, ಎ, ಒ - ಅಕ್ಷರಗ್ಳು ವಣಧಮಾಲೆಯ ಈ ಗ್ುಾಂಪಿಗೆ 
ಸೆೇರುತಿವೆ : ಅಲಪಪಾರಣಾಕ್ಷರಗ್ಳು ಮಹಾಪಾರಣಾಕ್ಷರಗ್ಳು ಹರಸವಸವರ ದಿೇರ್ಧಸವರ

11
ಯ, ರ, ಲ, ವ, ಶ, ಷ, ಸ, ಹ, ಳ - ಅಕ್ಷರಗ್ಳು ವಣಧಮಾಲೆಯ ಈ 
ಗ್ುಾಂಪಿಗೆ ಸೆೇರುತಿವೆ : ಅಲಪಪಾರಣಾಕ್ಷರಗ್ಳು ಮಹಾಪಾರಣಾಕ್ಷರಗ್ಳು ವಗಿೇಧಯ ವಯಾಂಜನಗ್ಳು ಅವಗಿೇಧಯ ವಯಾಂಜನಗ್ಳು

12 ಕ್ನನಡ ವಣಧಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಪಪಾರಣಾಕ್ಷರಗ್ಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ : ೧೩ ೧೦ ೨೫ ೫

13

ಯುದಧಕಾಲದಲ್ಲ ಿರಾತ್ರರವೆೇಳ  ೆಶತುರಸೆೈನಿಕ್ರು ವೆೈಮಾನಿಕ್ 
ಧಾಳಿಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗ್ದಾಂತೆ ದಿೇಪ, ಬೆಾಂಕಿ ಉರಿಸದೆ 
ಕ್ತಿಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವುದಕೆಕ ಏನೆಾಂದು ಕ್ರೆಯುವರು?

ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಬಾಯಕ್ ಔಟ್ ಬಾಿಕ್ ಔಟ್ ಕ್ಟ್್ಔಟ್

14
ರಾಹಿಲನು ತುತುಧಪರಿಸ್ತಿತ್ರ ನಿವಧಹಣೆಗಾಗಿ ಏನನುನ 
ಹಿಡಿದುಕೊಾಂಡಿದದನು? ಬಾಿಾಕ್ ಬಾಕ್್ ಶಸರಚಿಕಿತಾ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗರಪಯತಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಖಲೆಗ್ಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

15 ಮುದುಕಿಯ ಮಗ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದದನು?
ಸೆೈನಿಕ್ರಿಗೆ 

ಚಿಕಿತೆ್ಕೊಡಲು 
ಹೊೇಗಿದದನು

 ಬೆೇರೆ ದೆೇಶಕೆಕ 
ಹೊೇಗಿದದನು ವಾಯಪಾರಕೆಕ ಹೊೇಗಿದದನು ಯುದಧಕೆಕ ಹೊೇಗಿದದನು

16
"ನೆಮಮದಿಯಾಂದ ಬದುಕ್ಲು ಈ ಜನ ಬಿಡಬೆೇಕ್ಲ?ಿ ಯುದಧವಾಂತೆ, 
ಯುದಧ!" ಇದು ಯಾರ ಅಭಿಪಾರಯ?

  ರಾಹಿಲ ಮುದುಕಿ   ಸೆೈನಿಕ್ರು   ಮುದುಕಿಯ ಸೊಸೆ

17
ಗರರಾಂಡಿನೊಡನೆ ಸಾಂಪಕ್ಧ ಕ್ಲ್ಲಪಸಲು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಕಾಯಧನಿವಧಹಿಸುತ್ರಿಲ ಿಎಾಂದು ರಾಹಿಲನು ಡಾಕ್ಿರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಾಿನೆ? ರೆೇಡಿಯೇ ವಿಮಾನದ ಇಾಂಜಿನ್ ವೆೈರ್್ಲೆಸ್ ಫೇನ್ ಪೆೈಲಟ್

18 ಎಚಚರಗೊಾಂಡಾಗ್ ರಾಹಿಲನು ಎಲ್ಲಿದದನು? ನದಿದಡದಲ್ಲಿದದನು ಮುದುಕಿಯ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿದದನು ನಿೇರಿನಾಳದಲ್ಲಿದದನು   ಸೆೈನಿಕ್ರ ವಶದಲ್ಲಿದದನು

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                 ಗದಯ: ೧  ಯುದಧ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

19 ರಾಹಿಲನಿಗೆ ಈಜಲು ಕ್ಷಿವಾಗ್ುತ್ರಿದುದದಕೆಕ ಕಾರಣ : ಕಾಲ್ಲಗೆ ಪೆಟಾಿಗಿದುದದು ಸೆೈನಿಕ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದುದದು ಆಯಾಸವಾಗಿದುದದು ಈ ಎಲಿವೂ

20 ರಾಹಿಲನಿಗೆ ಎದುದ ನಿಲಿಲು ಸಾರ್ಯವಾಗ್ದಿದುದದಕೆಕ ಕಾರಣ : ಕಾಲ್ಲಗೆ ಪೆಟಾಿಗಿದುದದು ಸೆೈನಿಕ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದುದದು ಆಯಾಸವಾಗಿದುದದು ಬೆನುನ ಮೂಳ  ೆ
ಮುರಿದಿದುದದು

21 ರಾಹಿಲನು ಮನೆ ಸೆೇರಿದ ರಿೇತ್ರ : ತೆವಳುತಾಿ ಕ್ುಾಂಟುತಾಿ ಓಡುತಾಿ ನಡೆಯುತಾಿ

22
ರಾಹಿಲನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನುಗಿ ಿಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಾಂಡಾಗ್ 
ಮುದುಕಿಯು ಆತನನುನ ಏನೆಾಂದು ಕೆೇಳಿದಳು?

ಯಾರಪಾಪ ನಿೇನು? ಆ 
ದೆೇಶದ ಕ್ಡೆಯವನು 

ತಾನೆೇ?

ಯಾರಪಾಪ ನಿೇನು? 

ನಮಮ ಕ್ಡೆಯವನು 
ತಾನೆೇ?

ಕ್ೂಡಲೆೇ 
ಹೊೇಗ್ುವೆಯೇ 
ಇಲಿವೇ?

ಯಾರು ನಿೇನು? ಡಾಕ್ಿರ್ 
ತಾನೆ?

23
ಡಾಕ್ಿರ್ ರಾಹಿಲನು ಮುದುಕಿಯ ಸೊಸೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತದ 
ನಾಂತರ ಬದುಕ್ುಳಿದಿದುದ : ಮಗ್ು ತಾಯ ತಾಯ ಮತುಿ ಮಗ್ು ಇಬಬರೂ ಬದುಕ್ಲ್ಲಲಿ

24 ಮುದುಕಿಯ ಗ್ಾಂಡನ ಊರಿಗೆ ಬಾಂದು ಎಷುಿ ವಷಧಗ್ಳಾಗಿತುಿ ? ಸುಮಾರು ೨೫ ವಷಧ ಸುಮಾರು ೭೫ ವಷಧ ಸುಮಾರು ೫೦ ವಷಧ ಸುಮಾರು ೧೫ ವಷಧ

25 ಮುದುಕಿಯ ಗ್ಾಂಡನ ಊರಿಗೆ ಬಾಂದಾಗ್ ಯುದಧವಾಗಿದುದದಕೆಕ ಕಾರಣ : ವಾಯಪಾರ ಗ್ಡಿವಿವಾದ ರ್ಮಧ ಜಲವಿವಾದ

26 ವಿಮಾನದಿಾಂದ ಬಿದದ ಡಾಕ್ಿರ್್ ಎಲ್ಲ ಿಎಚಚರಗೊಾಂಡನು? ಸಮುದರದ ತಟದಲ್ಲಿ ನಿೇರಿನಾಳದಲ್ಲಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಬಾಂದು ಮುದುಕಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

27 ರಾಹಿಲನಿಗೆ ತ್ರೇರದ ಸುಳಿವನುನ ನಿೇಡಿದವರು ಪೆೈಲಟ್ ಮಾಂಚು ವಿಮಾನ ಚಾಂದರ

28 ರಾಹಿಲನು ಮೊದಲು ಇದರಿಾಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಇಚಿಚಸ್ತದನು. ಸೆೈನಿಕ್ರಿಾಂದ ವಿಮಾನ ದಾಳಿಯಾಂದ ಮಳೆಯಾಂದ ಶತುರಗ್ಳಿಾಂದ

29
ರಾಹಿಲನ ಬಗೆ ಿಮುದುಕಿಯ ಭಯ ಸಾಂದೆೇಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗ್ಲು 
ಕಾರಣ

ರಾಹಿಲ 
ಸೆೈನಿಕ್ನಾಗಿದದರಿಾಂದ

ರಾಹಿಲ 
ವೆೈದಯನಾಗಿದದರಿಾಂದ

ರಾಹಿಲ 
ಶತುರದೆೇಶದವನಾಗಿದದರಿಾಂ

ದ

ಸೊಸೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ 
ಮಾಡಿಸ್ತದದರಿಾಂದ

30 ಮುದುಕಿ ರಾಹಿಲನಿಗೆ ಇವರ ಬಟೆಿ ತಾಂದುಕೊಟಿಳು ಗ್ಾಂಡ ಸೆೈನಿಕ್ ಮಗ್ ಹಳೆಯ

31 ರಾಹಿಲನು ತಲೆಕೊಡವಿಕೊಳಳಲು ಕಾರಣ ಹೆರಿಗೆ 
ಸುಲಭವಾಗಿದದರಿಾಂದ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಹಕ್ರಿಸ್ತದದರಿಾಂದ ಹೆರಿಗೆ ಕ್ಷಿವಾದದರಿಾಂದ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲ ಿಮಗ್ು 

ಸತ್ರಿದದರಿಾಂದ
32 ರಾಹಿಲನು ತನನ ಕಾಲುಗ್ಳನುನ ಇದರಿಾಂದ ಕ್ಟ್ಟಿಕೊಾಂಡನು ಕ್ಬಿಬಣದ ತುಾಂಡು ಮರದ ಹಲಗೆ ಪಾಿಸ್ತಿಕ್ ಹಲಗೆ ದಾರದಿಾಂದ

33 ಮುದುಕಿಯ ಕ್ಣುುಗ್ಳು ರೊೇಷದಿಾಂದ ಕೆರಳಲು ಕಾರಣ ರಾಹಿಲ ಸೆೈನಿಕ್ನೆಾಂದು 
ತ್ರಳಿದು

ರಾಹಿಲ 
ವೆೈದಯನಾಗಿದದರಿಾಂದ

ರಾಹಿಲ 
ಶತುರದೆೇಶದವನಾಗಿದದರಿಾಂ

ದ

ರಾಹಿಲ ವೆೈದಯನೆಾಂದು 
ತ್ರಳಿದು

34 ಬಟೆಿ ಸುತ್ರಿದ ನಿಜಿೇಧವ ಶಿಶುವನುನ ಇಲ್ಲ ಿಮಲಗಿಸ್ತದಳು ಮಾಂಚದ ಅಡಿ ಮಾಂಚದ ಮೇಲೆ ಸೊಸೆಯ ಬಳಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ

35 ಬಾಂದ ಸೆೈನಿಕ್ರಿಗೆ  ಮುದುಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲ ಿಈ ವಾಸನೆ ಬಡಿಯತು ಶತುರವಿನ ವಾಸನೆ ವೆೈದಯರ ವಾಸನೆ ಹಸ್ತನೆತಿರ ವಾಸನೆ ಬಿಸ್ತ ನೆತಿರ ವಾಸನೆ

36 ಯುದಧ ಯಾವಾಗ್ ನಿಾಂತ್ರತೆಾಂದು ಮುದುಕಿ ಹೆೇಳಿದಳು? ಸಾವಿರಗ್ಟಿಲೆ ಜನ ಸತ ಿ
ಮೇಲೆ

ಈ ಊರು ಆ ದೆೇಶಕೆಕ 
ಸೆೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸೆೈನಿಕ್ರೆಲ ಿಸತ ಿಮೇಲೆ ವಿಮಾನದಾಳಿ ಆದ 

ಮೇಲೆ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

37 ಮುದುಕಿಯ ಮಗ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲ ಿನಿಲಿಲು ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲ ಿಪುಟಿ 
ಮಗ್ುವಿನ ದನಿ ಕೆೇಳಲು

ಮನೆಯಲ್ಲ ಿಪುಟಿ 
ಮಗ್ುವಿನ ಅಳು ಕೆೇಳಲು

ಮನೆಯಲ್ಲ ಿಪುಟಿ 
ಮಗ್ುವಿನ ಓಡಾಟ 

ನೊೇಡಲು

ಮನೆಯಲ್ಲ ಿಹೆಾಂಡತ್ರಯ 
ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ

38 ಮುದುಕಿ ಹಾಗ್ೂ ರಾಹಿಲರು ಪರಸಪರ ಇದನುನ ಹಾಂಚಿಕೊಾಂಡರು ಗ್ುಟುಿಗ್ಳು ಹಣ ಸುಖ ದುುಃಖ ಭಾವನೆಗ್ಳು

39 ಹೊಸಗ್ನನಡ ಸಾಹಿತಯದಲ್ಲ ಿಬಹುಜನಪಿರಯ ಪರಕಾರ ಕಾದಾಂಬರಿ ಸಣುಕ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಕ್ವಿತೆ

40 ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ ಿಗ್ುಾಂಪಿಗೆ ಸೆೇರದ ಪದ : ಕ್ರವಸರ ವಸುಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೈಯನುನ

41 ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ ಿಕ್ನನಡದ ಮುಕಾಕಲ್ಲನ ಸಾಂಕೆೇತ | || |||  3/4

42 ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ ಿಸಜಾತ್ರೇಯ ಸಾಂಯುಕಾಿಕ್ಷರ ಉಷು ಅಪಪ ಅಕ್ಷರ ಅಸರ

43 ಕ್ನನಡ ವಣಧಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೇಗ್ವಾಹಗ್ಳು ಅಾಂ ಅುಃ ಙಞಣನಮ ಐಔ ಯರಲವಶಷಸಹಳ

44 ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ ಿಅವಗಿೇಧಯ ವಯಾಂಜನ ಖ ನ ಆ ಲ

45 ಆಈಊ: ದಿೇರ್ಧಸವರಗ್ಳು : : ಅಇಉಋಎ : ____ ಅಲಪಪಾರಣಾಕ್ಷರಗ್ಳು ದಿೇರ್ಧಸವರಗ್ಳು ವಯಾಂಜನಗ್ಳು ಹರಸವಸವರಗ್ಳು

46 ಯುದಧಕೆಕ ಕಾರಣ ಸಾಮಾರಜಯ ವಿಸಿರಣೆ ಶಕಿಿಯ ಪರದಶಧನ ಕರಟುಾಂಬಿಕ್ ಕ್ಲಹಗ್ಳು ಎಲಿವೂ

47
ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲ ಿಈ ಕ್ತಿಲಲ್ಲ ಿನಾನು ಯಾರನುನ ಕ್ರೆಯಲ್ಲ?" ಈ 
ಮಾತನುನ ಹೆೇಳಿದವರು ರಾಹಿಲ ಮುದುಕಿ ಸೊಸೆ ಪೆೈಲಟ್

48 ಮಗ್ು-ಪದದ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಮಗ್ುಗ್ಳು ಮಗ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

49 ನಾನಾಕೆ- ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಧಿ ಆದೆೇಶ ಆಗ್ಮ ಲೊೇಪ ಪರಕ್ೃತ್ರೇಭಾವ

50 ಟಕ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯಕ್ರಣಾಾಂಶ ಅನುಕ್ರಣಾವಯಯ ಜೊೇಡುನುಡಿ ದಿವರುಕಿಿ ಪಾರಸ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

1 ಪು.ತಿ.ನ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು:
ಪುತ್ತೂರು 

ತಿರುಮಲಾರ್ಣ 
ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

ಪುರೆತೋಹಿತ್ 
ತಿರುನಾರಾರ್ರ್ರ್ಯಿಂಗಾ
ರ್ಣ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

ಪುರೆತೋಹಿತ್ 
ತಿರುಮಲಾರ್ಣ 
ನರಸಿಂಹಮತತಿಣ

ಪುತ್ತೂರು 
ತಿರುನಾರಾರ್ರ್ರ್ಯಿಂಗಾ
ರ್ಣ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

2 ಪು.ತಿ.ನ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಣ : ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೯೫೦ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೫೦ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೯೦೫ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೯೫೫

3 ಪು.ತಿ.ನ. ಅವರ ಹುಟ್ತಿರು : ಮೋಲುಕೆತೋಟೆ ಸವರ್ತರು ದಾರದಹಳ್ಳಿ ದೆೋವನತರು

4
`ಹಿಂಸದಮರ್ಿಂತಿ ಮತ್ುೂ ಇತ್ರ ರತಪಕಗಳು' ಕೃತಿಗೆ 
ದೆತರೆತಿರುವ ಪಿಶಸೂ:

ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಿಶಸೂ

ಕೆೋಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಿಶಸೂ

ನಾಟ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಿಶಸೂ ಪದಮಭತರ್ರ್ ಪಿಶಸೂ

5 ಪು.ತಿ.ನ. ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಪಪಿಶಸೂ ತ್ಿಂದುಕೆತಟ್ಿ ಕೃತಿ : ರಥಸಪೂಮಿ ಶಬರಿ ಶ್ಿೋಹರಿಚರಿತೆ ಹರ್ತೆ

6
೫೩ನೆರ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೇಳನ ನಡೆದ 
ಸಥಳ : ಬೆಿಂಗಳೂರು ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಮೈಸತರು ಧಾರವಾಡ

7 `ಬಿಂಬಲ' ಪದದ ಸಮಾನಾಥಣಕ ಪದ : ಸಹಾರ್ ಒಗಗಟ್ುಿ ತೆತೋಳಬಲ ಗುಿಂಪು

8 `ಪೆರೆ' ಎಿಂದರೆ : ಅಲೆ ಚಿಂದಿ ಸತರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ

9 `ಸದಧತೆ' ಎಿಂಬ ಅಥಣ ಕೆತಡುವ ಪದ : ಆತ್ಣತೆ ಭಿಂಗ ಮಾಡು ಹವರ್ು ವಿತ್

10 `ಚಿೋರ' ಪದದ ತ್ದಭವ ರತಪ : ಕ್ರೋರ ಧೋರ ಸೋರೆ  ತಿೋರ

11 `ಅಷೆಿೈಶವರ್ಣ' ಪದದಲ್ಲ ಿಏಪಣಟ್ಟಿರುವ ಸಿಂಧ : ಗುರ್ಸಿಂಧ ವೃದ್ಧಧಸಿಂಧ ರ್ಣ್ಸಿಂಧ ಸವರ್ಣದ್ಧೋರ್ಣ ಸಿಂಧ

12 `ಸುರಾಸುರ' ಪದದಲ್ಲ ಿಏಪಣಟ್ಟಿರುವ ಸಿಂಧ : ಲೆತೋಪಸಿಂಧ ವೃದ್ಧಧಸಿಂಧ ಆಗಮಸಿಂಧ ಸವರ್ಣದ್ಧೋರ್ಣ ಸಿಂಧ

13 `ಸತರ್ೋಣದರ್' ಪದದಲ್ಲ ಿಏಪಣಟ್ಟಿರುವ ಸಿಂಧ : ಗುರ್ಸಿಂಧ ವೃದ್ಧಧಸಿಂಧ ಸವರ್ಣದ್ಧೋರ್ಣ ಸಿಂಧ ರ್ಣ್ಸಿಂಧ

14 ಈ ಪದಗಳಲ್ಲ ಿಜೆತೋಡುನುಡಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ : ಥಳಥಳ ಮೊಟ್ಿಮೊದಲು ಹಾಲೆಜೋನು ಸುರ್ಯನೆ

15 `ಮಲಿಮಲಿನೆ' ಪದವು ಈ ಭಾಷಾಿಂಶಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಸದೆ : ಜೆತೋಡುನುಡಿ ದ್ಧವರುಕ್ರೂ ಅನುಕರಣಾವಯರ್ ನುಡಿಗಟ್ುಿ

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                 ಗದಯ: ೨  ಶಬರಿ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

16 `ದ್ಧಗಿಂತ್' ಪದದಲ್ಲ ಿಏಪಣಟ್ಟಿರುವ ಸಿಂಧ : ಜ್ಶೂವಸಿಂಧ ವೃದ್ಧಧಸಿಂಧ ಆದೆೋಶಸಿಂಧ ಶುುತ್ವಸಿಂಧ

17
"ರತಪಿನಿಂತೆ ಮಾತ್ು ಕತಡ ಎನಿತ್ುದಾರವಾಗಿದೆ!" ಈ 
ಮಾತ್ನುನ ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ ಹೆೋಳ್ಳದರು? ಲಕ್ಷಮರ್ನು ರಾಮನಿಗೆ  ರಾಮನು ಲಕ್ಷಮರ್ನಿಗೆ ಶಬರಿರ್ು ರಾಮನಿಗೆ ರಾಮನು ಶಬರಿಗೆ

18 ಆಶಿಮವನನುನ ನೆತೋಡಿ ಲಕ್ಷಮರ್ನಿಗೆ ಯಾವುದರ ನೆನಪಾಯಿತ್ು? ಅರ್ೋಧೆಯ ಕ್ರಷ್ಕಿಂದೆ ದಿಂಡಕಾರರ್ಯ ಚಿತ್ಿಕತಟ್

19
"ಎನನ ಬಗೆಗನಿವಾರ್ಣವೋ ಶೆ ೋಕದುಲೆಕ" ಈ ವಾಕಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಅಲಿಂಕಾರ : ರತಪಕಾಲಿಂಕಾರ ಉಪಮಾಲಿಂಕಾರ ದೃಷಾಿಿಂತಾಲಿಂಕಾರ ಉತೆರೋಕ್ಷಾಲಿಂಕಾರ

20
ರಾಮ-ಲಕ್ಷಮರ್ರಿಗೆ ಮತ್ಿಂಗಾಶಿಮಕೆಕ ಹೆತೋಗಲು 
ಸತಚಿಸದವರು ಯಾರು? ಹನುಮಿಂತ್ ಜ್ಟಾರ್ು ಉದರಮುಖ ವಾಲ್ಲೇಕ್ರ

21 ವನಯಫಲವು ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರರ್ : ಹುಳುಗಳು ಆಶಿರ್ 
ಪಡೆದ್ಧದದರಿಿಂದ

ಹೆಚುು ಹೆಚುು 
ಮಾಗಿದದರಿಿಂದ ಒರ್ಗಿ ಹೆತೋಗಿದದರಿಿಂದ ಕ್ರತ್ುೂ ಬಹಳ 

ದ್ಧನವಾಗಿದದರಿಿಂದ

22
ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಶಬರಿ ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದನುನ ಸಿಂಗಿಹಿಸರಲ್ಲಲ ಿ
?

ಮಧುಪಕಣ ರುಚಿಯಾದ ಹಾಲು ರುಚಿಯಾದ ಹರ್ುುಗಳು ಪರಿಮಳಭರಿತ್ವಾದ 
ಹತಗಳು

23 ರಾಮನ ಪಿಕಾರ ರತಪಕ್ರಕಿಂತ್ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಯಾವುದು? ನಾಮ ಸುರಭಿ ಆತ್ಮ ತ್ಪಸುು

24
ದುುಃಖವನೆಲ ಿಮರೆಸ ಶಾಿಂತಿರ್ೋದನೆನ ತೆತೋರುವ ಆ ಕಾಡಿನ 
ನಡುವೆ ಶಬರಿರ್ು ರಾಮನಿಗೆ ಹಿೋಗೆ ಕಾರ್ುತಾೂಳ  ೆ: ವರ್ೋವೃದೆಧಯಾಗಿ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿ ಪೆಿೋಮಶುದೆಧಯಾಗಿ ಭಕೊಯಾಗಿ

25 ರಾಮನ ಪಿಕಾರ ಬೆಳಕ್ರಗೆತಲ್ಲದವರು ಇದನುನ ಕಾರ್ುವುದ್ಧಲ ಿ: ಅಸಾಧಯವಾದ 
ಮುಕ್ರೂರ್ನುನ

ಕಳೆದುಕೆತಳಿಲಾಗದ 
ಪಾಪವನುನ

ಉರಿವ ಬತಿೂರ್ 
ಬೆಳಕನುನ

ಉರಿವ ಬತಿೂರ್ 
ಕರುಕನುನ

26 ರಾಮನು ತ್ನಗೆ ಯಾವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಿಂದು ಹೆೋಳುತಾೂನೆ? ವರಹ ಶೆ ೋಕದುಲೆಕ ತೆೋಜ್ ಆತ್ಮಸುರಭಿ

27 ಉದರಮುಖ ಎಿಂದು ಇವರನುನ ಕರೆರ್ುತಾೂರೆ ರಾಮ ಶಬರಿ ಕಬಿಂಧ ಲಕ್ಷಮರ್

28 ಮತ್ಿಂಗಾಶಿಮದಲ್ಲ ಿವೆೋದ್ಧರ್ನುನ ಅಲಿಂಕರಿಸದವರು ರಾಮಲಕ್ಷಮರ್ರು ಮತ್ಿಂಗ ಋಷ್ಗಳು ಶಬರಿ ಸದಧರು

29 ಲಕ್ಷಮರ್ನು ಸೋತೆರ್ನುನ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸುತಾೂರೆ ಎನುನವನು? ಭತಮಿ ತಾಯಿ ವನದೆೋವ ಶಬರಿ ರಾಮ

30 ಬೆಳಕ್ರಗೆತಲ್ಲದವರು ಏನನುನ ಕಾರ್ಲು ಸಾಧಯವಲಿ? ಉರಿವ ಬತಿೂರ್ ಕರುಕ ಉರಿವ ಬತಿೂರ್ ಬೆಳಕ ಉರಿವ ಬತಿೂರ್ ನೆತೋವ ಉರಿವ ಬತಿೂರ್ ಸೆೋವೆ

31 ಶಬರಿ ತ್ನಗೆ ಯಾವ ಲೆತೋಕ ಬೆೋಕೆಿಂದು ಬೆೋಡುತಾೂಳೆ? ಮುಕ್ರೂ ಲೆತೋಕ ಸವಗಣಲೆತೋಕ ಪುರ್ಯಲೆತೋಕ ದೆೋವಲೆತೋಕ

32 ದಶರಥನ ಎರಡನೆರ್ ಪತಿನರ್ ಹೆಸರು ಸುಮಿತೆಿ ಕೌಸಲೆಯ ಕೆೈಕೆ ಯಾವುದತ ಇಲಿ

33
ಮತ್ಿಂಗಮುನಿರ್ು ಈತ್ನಿಗೆ ಮತ್ಿಂಗಾಶಿಮ ಪಿವೆೋಶವನುನ 
ನಿಷೆೋಧಸದದನು ಕಬಿಂಧ ದನು ರಾವರ್ ವಾಲ್ಲ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

34
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲ ಿದೆತಡಡದೆತಡಡ ಮರಗಿಡಗಳು ತ್ಲೆಕಡಿದು 
ಬೋಳುತ್ೂವೆ. ಈ ವಾಕಯದಲ್ಲಿರುವ ದ್ಧವರುಕ್ರೂ ಪದ ಮಳೆಗಾಲ ದೆತಡಡದೆತಡಡ ಮರಗಿಡಗಳು ತ್ಲೆಕಡಿದು

35 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಗುಿಂಪಿಗೆ ಸೆೋರದ ಪದ ಹೌದುಹೌದು ನಿಲುಿನಿಲುಿ ಬಿಂದೆಬಿಂದೆ ಬೆೋಡಬೆೋಡ

36 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಅನುನಾಸಕ ಸಿಂಧಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ರ್ರ್ುಮಖ ಅಜ್ಿಂತ್ ಏಕೆೈಕ ದ್ಧಗಿಂತ್

37 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಜೆತೋಡುನುಡಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ತ್ುತ್ೂತ್ುದ್ಧ ಮಲಿಮಲಿನೆ ಅಹಹಾ ಸತಿಪತಿ

38 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಏಕಾಿಂಕ ನಾಟ್ಕ ಹಿಂಸದಮರ್ಿಂತಿ ಹರ್ತೆ ಶಬರಿ ರಥಸಪೂಮಿ

39 ತ್ಪಸವ- ಪದದ ತ್ದಭವ ರತಪ ತಾಪಸ ತ್ವಸ ತ್ಪಸ ತ್ವಸವ

40 ಕಡು- ಪದದ ಅಥಣ ಕಟ್ು ಕಠಿರ್ ಅತಿ ಕಾಡು

41 ಶಬರಿರ್ ತ್ಿಂದೆರ್ ಹೆಸರು ಶಬರ ಮತ್ಿಂಗ ದನು ವಶಾವವಸು

42 ಕಾವಯಗಳಲ್ಲ ಿಮನೆತೋಹರವಾದುದು ಯಾವುದು? ಕಾದಿಂಬರಿ ನಾಟ್ಕ ಕವನ ಸರ್ುಕತೆ

43 ರೆೋವು- ಪದದ ಅಥಣ ಸೆೋರು ಬಿಂದರು ಹೆತಳೆ ಸಾಗರ

44 ಪೆರೆ- ಪದದ ಅಥಣ ಚಿಂದಿ ಹೆತರೆ ತೆರೆ ಕೆತರತೆ

45 ಹೆತಳ  ೆಕಡಲ್ಲಗೆ ಸೆೋರುವಿಂತೆ - ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಲಿಂಕಾರ ಉಪಮಾಲಿಂಕಾರ ಉತೆರೋಕ್ಷಾಲಿಂಕಾರ ದೃಷಾಿಿಂತಾಲಿಂಕಾರ ರತಪಕಾಲಿಂಕಾರ

46 ಹಳು- ಪದದ ಅಥಣ ಅಳು ಗುಿಂಡಿ ಕಾಡು ಶೆ ೋಕ

47 ಚಿೋರ-ಪದದ ಅಥಣ ರೆತೋಧನೆ ಸೋರೆ ತ್ಪಸವ ರಕಕಸ

48 ಶರಚುಿಂದಿ- ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧ ಸವರ್ಣದ್ಧೋರ್ಣಸಿಂಧ ಗುರ್ಸಿಂಧ ಜ್ಶೂವಸಿಂಧ ಶುುತ್ವಸಿಂಧ

49 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಗುಿಂಪಿಗೆ ಸೆೋರದ ಪದ ಬೆಿಂಬತ್ುೂ ಕಡುವೆಳುು ಮಲಾವತ್ು ಶಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ

50 ಸೋತಾಲಕ್ಷಮರ್ರು- ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಸ ತ್ತ್ುುರುರ್ ಕಮಣಧಾರರ್ ದ್ಧವಗು ದವಿಂದವ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

1 ಡಿ ಎಸ್ ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ : ೧೯೭೪ ೧೯೪೭ ೧೮೪೭ ೧೯೪೪

2 ಡಿ ಎಸ್ ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು : ಕಾಸರಗ  ೋಡು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ದಾರದಹಳ್ಳಿ

3 ಡಿ ಎಸ್ ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಅವರ ಪ್ೂರ್ಷ ಹ ಸರು ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಸುಬ ಬೋಗೌಡ 
ಜಯಪ್ಪಗೌಡ

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಸುಬ ಬೋಗೌಡ 
ಜಯಪ್ಪಗೌಡ

ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ 
ಜಯಪ್ಪಗೌಡ

ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ 
ಜಯಪ್ಪರಾವ್

4
ಡಿ ಎಸ್ ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಅವರ `ಕರ್ಾಷಟಕದ ಕಡಲಾಚ ಯ ಸಂಪ್ಕಷಗಳು' 
ಕೃತಿಗ  ಲಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಸಿ ಿ:

ರ್ಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಅಕಾಡ ಮಿ ಪ್ರಶಸಿಿ

ಕ ೋಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಅಕಾಡ ಮಿ ಪ್ರಶಸಿಿ

ಕರ್ಾಷಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಅಕಾಡ ಮಿ ಪ್ರಶಸಿಿ

ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮಿ 
ಪ್ರಶಸಿಿ

5 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಡಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ಪಗೌಡರು ರಚಿಸಿಲಿದ ಕೃತಿ : ಕರ್ಾಷಟಕ ಗಾರಮಿೋರ್ 
ಸಂಸ ೆಗಳು

ಕರ್ಾಷಟಕದ ಕಡಲಾಚ ಯ 
ಸಂಪ್ಕಷಗಳು

ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿರಾಟ್ 
ಸವರ ಪ್ ಜನಪ್ದ ಆಟಗಳು

6 `ಮುಕಿಕಂಠ' ಪ್ದದ ಸಮಾರ್ಾರ್ಷಕ ಪ್ದ : ಮುಚಿಿದ ಗಂಟಲು ತ ರ ದ ಮನಸುು ಬಿಡುಗಡ ಯ ಧ್ವನಿ ತ ರ ದ ಗಂಟಲು

7 `ಹರಿಕಾರ' ಎಂದರ  : ವಿರ್ುುಭಕಿ ಹರಿಕಥ  ಮಾಡುವವನು ಪ್ೂಜಾರಿ ಮುಂದಾಳು

8 `ಅಸಿಿಭಾರ' ಪ್ದದ ಸಮಾರ್ಾರ್ಷಕ ಪ್ದ : ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಅಸಿಿಪ್ಂಜರ ಬ್ುರ್ಾದಿ ಮ ಳ ಯ ತ್ ಕ

9 `ಸುಸಂಗತ್' ಪ್ದದ ಅರ್ಷ : ಯೋಗಯವಾದ ಸಮಾನವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳ ಿಯ ಘಟರ್ 

10 `ಸಾಯನಿಟರಿ' ಪ್ದವು ಈ ಭಾಷ ಯ ಪ್ದವಾಗಿದ  : ಪ್ರ್ಷಷಯನ್ ಇಂಗಿಿಷ್ ಅರಬಿಬ ಗಿರೋಕ್

11 `ದಿವಾನ' ಪ್ದವು ಈ ಭಾಷ ಯ ಪ್ದವಾಗಿದ  : ಇಂಗಿಿಷ್ ಪ್ರ್ಷಷಯನ್ ಸಂಸೃತ್ ಹಿಂದುಸಾೆನಿ

12 `ವಂಶ' ಪ್ದದ ತ್ದಭವ ರ ಪ್ : ಬ್ಂಶ ವಂಚ ಬ್ಂಚ ಒಂಸ

13 `ಪ್ಟಿರ್' ಪ್ದದ ತ್ದಭವ ರ ಪ್ : ಪ್ಠರ್ ಪ್ತಾಯನ ಬ್ತ್ಿನ ಪ್ತ್ಿನ

14
ಅರ್ ೋಕ ಉಪ್ವಾಕಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಕಯಕ ೆ ಅಧೋನವಾಗಿದಾಾಗ 
ಉಪ್ವಾಕಯಗಳು ಮುಗಿದಾಗಲ ಲಿ ಈ ಚಿಹ ೆಯನುೆ ಬ್ಳಸಲಾಗುವುದು: ಪ್ೂರ್ಷವಿರಾಮ ಅಲಪವಿರಾಮ ಆವರರ್ಚಿಹ ೆ ಅಧ್ಷವಿರಾಮ

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                 ಗದಯ: ೪  ಭಾಗಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

15

ಪಾರಿಭಾರ್ಷಕ ಪ್ದಗಳನುೆ ಬ್ಳಸುವಾಗ, ಅನಯಭಾಷ ಯ ಪ್ದಗಳನುೆ 
ಬ್ಳಸುವಾಗ, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ದಗಳನುೆ ಸ ಚಿಸುವಾಗ ಈ ಚಿಹ ೆಯನುೆ 
ಬ್ಳಸಲಾಗುವುದು.

ಅಲಪವಿರಾಮ ವಾಕಯವ ೋರ್ಿನ ಚಿಹ ೆ ಪ್ೂರ್ಷವಿರಾಮ ವಿವರಣಾ ಚಿಹ ೆ

16
"ಶಿಕ್ಷರ್ವು ಕ ಲವ ೋ ಜನರ ಸವತಾಿಗದ  ಪ್ರಗತಿಪ್ರ ರಾಜಯದಲ್ಲ ಿಎಲಿರ ಆಜನೆಸಿದಾ 
ಹಕಾೆಗಬ ೋಕು"  ಈ ವಾಕಯದಲ್ಲಿರುವ ಲ ೋಖನ ಚಿಹ ೆ ಉದಧರರ್ಚಿಹ ೆ ವಾಕಯವ ೋರ್ಿನ ಚಿಹ ೆ ಆವರರ್ಚಿಹ ೆ ವಿವರಣಾ ಚಿಹ ೆ

17
ಸವತ್ಂತ್ರ ವಾಕಯಗಳಾಗಿ ನಿಲಿಬ್ಲ ಿಅರ್ ೋಕ ಉಪ್ವಾಕಯಗಳ ೊಡರ್  ಒಂದು 
ಪ್ೂಣಾಷಭಿಪಾರಯದ ವಾಕಯವಾಗಿದಾರ  ಅದನುೆ ಹಿೋಗ ಂದು ಕರ ಯುತಾಿರ : ಸಾಮಾನಯವಾಕಯ ಸಂಯೋಜಿತ್ವಾಕಯ ಸರಳವಾಕಯ ಮಿಶರವಾಕಯ

18 ರ್ಾಲವಡಿ ಕೃರ್ುರಾಜ ಒಡ ಯರು ಪ್ಟ್ಾಿಭಿರ್ಷಕಿರಾದ ದಿರ್ಾಂಕ : ೮ರ್ ೋ ಜ ನ್ ೧೯೦೨ ೮ರ್ ೋ ಜುಲ ೈ ೧೯೨೦ ೮ರ್ ೋ ಆಗಸ್ಿ ೧೯೦೨ ೮ರ್ ೋ ಅಕ  ಿೋಬ್ರ್ ೧೯೦೨

19
ಬಾಲಕ ರ್ಾಲವಡಿ ಕೃರ್ುರಾಜ ಒಡ ಯರ್ ಅವರು ಪ್ಟ್ಾಿಭಿರ್ಷಕಿರಾದಾಗ 
ಮ್ಮೈಸ ರು ಸಂಸಾೆನದ ರಿೋಜ ಂಟರಾಗಿದಾವರು ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ ವೋಶವರಯಯ ಮಹಾರಾಣಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಶ ೋಷಾದಿರ ಅಯಯರ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಚ ಲುವಾಂಬ್

20
ಮ್ಮೈಸ ರು ಸಂಸಾೆನದಲ್ಲ ಿ೧ ಜ ನ್- ಮಹಾರಾಜರ ವಧ್ಷಂತಿ, ೨ ಅಕ  ಿೋಬ್ರ್ 
- ದಸರಾ ಮಹ  ೋತ್ುವದಂದು ಸಮಾವ ೋಶಗ  ಳುಿತಿಿದಾ ಸಭ : ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧ ಸಭ ರ್ಾಯಯವಿಧಾಯಕ ಸಭ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧ ಸಭ 

21
ಏಷಾಯಖಂಡದಲ ಿೋ ಮೊದಲ ಜಲವಿದುಯತ್ ಯೋಜರ್  ಈ ಊರಿನ ಬ್ಳ್ಳ 
ಪಾರರಂಭವಾಯಿತ್ು : ಶಿವನಸಮುದರ ಶಿವಮೊಗಗ ರಾಯಚ ರು ಹ  ಸಪ ೋಟ್ 

22
"ತಾವು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದಿಾೋರಿ; ಹ ಚುಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿದಿಾೋರಿ." ಎಂದು 
ಹ ೋಳ್ಳದವರು :

ರ್ಾಲವಡಿ ಕೃರ್ುರಾಜ 
ಒಡ ಯರ್ ಮಹಾತ್ೆ ಗಾಂಧೋಜಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ರ್ ಹರು ಮಹಾರಾಣಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ

23 ಕರ್ಾಷಟಕದ ಮೊದಲ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯ : ಬ ಂಗಳೊರು ವಿಶವ 
ವಿದಾಯನಿಲಯ

ಮ್ಮೈಸ ರು 
ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯ ಹಂಪಿ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯ ಕುವ ಂಪ್ು 

ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯ

24
ವಿಶ ವೋಶವರಯಯನವರ ಮರ್ ತ್ನಕ ೆ ಸ ೋರಿಕ  ಂಡಿದಾ 'ಮೊೋಕ್ಷಗ  ಂಡಂ' ಎಂಬ್ುದು 
ಅವರ : ಮುತಾಿತ್ನ ಹ ಸರು ಹುಟ್ಟಿ ಬ ಳ ದ ಊರು ಪ್ೂವಷಜರ ಊರು ಬಿರುದು

25 ಮ್ಮೈಸ ರಿನ ಆಡಳ್ಳತ್ ರಿೋತಿಯನುೆ ಮುಕಿಕಂಠದಿಂದ ಹ  ಗಳ್ಳದವರು : ಮಹಾತ್ೆ ಗಾಂಧೋಜಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ರ್ ಹರು ಲಾರ್ಡಷ ಸಂರ್ಡ ಹಸ್ಿಷ ಜ ೋಮ್ಸು ಬ್ರ್ಕ್ಿಷ

26
ಸುಕ ೆರು ಪ್ಟಿರ್ಕ ೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಪ್ೂರ ೈಕ ಯ ಕಾಯಷವನುೆ 
ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಪ್ೂರ ೈಸಿದ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ ಅವರನುೆ ಹ  ಗಳ್ಳದವರು : ಜವಾಹರಲಾಲ್ ರ್ ಹರು ಮಹಾತ್ೆ ಗಾಂಧೋಜಿ ರ್ಾಲವಡಿ ಕೃರ್ುರಾಜ 

ಒಡ ಯರ್ ಲಾರ್ಡಷ ಸಂರ್ಡ ಹಸ್ಿಷ

27
ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಕ ೆ ಈ ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಅಪಾರ ನರ್ಿ 
ಸಂಭವಿಸುತಿಿತ್ುಿ: ಭಿೋಮಾ ಮತ್ುಿ ಶರಾವತಿ ಈಸಿ ಮತ್ುಿ ಮ ಸಿ ಕೃರ್ು ಮತ್ುಿ ತ್ುಂಗ ರಾವಿ ಮತ್ುಿ ಬಿಯಾಸ್

28
"ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾೆಗಿ ಶಿಕ್ಷರ್ವಿರಬ ೋಕು. ಅದು ಕ ಲವ ೋ ಜನರ ಸ  ತಾಿಗದ  ಪ್ರಗತಿಪ್ರ 
ರಾಜಯದಲ್ಲ ಿಎಲಿರ ಆಜನೆಸಿದಧ ಹಕಾೆಗಬ ೋಕು" ಎಂದವರು : ಜವಾಹರಲಾಲ್ ರ್ ಹರು ಮಹಾತ್ೆ ಗಾಂಧೋಜಿ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ ವೋಶವರಯಯ ರ್ಾಲವಡಿ ಕರ್ುರಾಜ 

ಒಡ ಯರ್

29
ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗ  ಅಗರ ಪಾರಶಸಯ ನಿೋಡಿದ ವಿಶ ವೋಶವರಯಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಘ ೋರ್ಣ  
:

 "ಕ ೈಗಾರಿರ್ಕ್ೋಕರರ್ ಇಲಿವ  
ಪ್ರಗತಿ"

 "ಕ ೈಗಾರಿರ್ಕ್ೋಕರರ್ ಇಲಿವ  
ಅವನತಿ"

 "ಕ ೈಗಾರಿರ್ಕ್ೋಕರರ್ ಇಲಿವ  
ಶಿೋಘರಗತಿ"

 "ಕ ೈಗಾರಿರ್ಕ್ೋಕರರ್ ಇಲಿವ  
ಉನೆತಿ"

30 ಮ್ಮೈಸ ರು ಬಾಯಂಕ್ ಸಾೆಪ್ರ್ ಯಾದ ವರ್ಷ : ೧೯೧೧ ೧೯೧೨ ೧೯೧೩ ೧೯೧೪
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

31
ಡಿ ಎಸ್ ಜಯಪ್ಪಗೌಡರ ಪ್ರಕಾರ ಗ  ಮೆಟವಯರ್ಕ್ಿತ್ವದ ದಾಶಷನಿಕ 
ರ್ ೋತಾರರಾಗಿ ಬ ಳ ದ ವಿಶ ವೋಶವರಯಯ ಅವರಿಗ  ಒಪ್ುಪವ ಗಾದ  ಮಾತ್ು : ದುಡಿಮ್ಮಯೋ ದುಡಿಿನ ತಾಯಿ ಕಾಯಕವ ೋ ಕ ೈಲಾಸ ಬ ಳ ಯುವ ಸಿರಿ 

ಮೊಳಕ ಯಲ್ಲ ಿರ್  ೋಡು ಆಡು ಮುಟಿದ ಸ  ಪಿಪಲಿ

32
ವಿಶ ವೋಶವರಯಯ ಅವರು ದಿವಾನರಾಗಿದಾಧಗ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಉದ ಾೋಶಕಾೆಗಿ ಫೋಡರ್ 
ಬಾಯಂಕ್ ಹಾಗ  ಅಭಿವೃದಿಧ ನಿಧಗಳು ರಚಿತ್ವಾದವು : ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ ೋತ್ರದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಶಿಕ್ಷರ್ ಕ್ ೋತ್ರದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಾಮಿಷಕರ ಅಭಿವೃದಿಧ

33
ವಿಶ ವೋಶವರಯಯ ಅವರಿಗ  ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಸಕಾಷರ ಈ ಪ್ದವಿಯನುೆ ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ು 
:

ಸರ್ ಪ್ದವಿ ಗೌರವ ಡಾಕಿರ ೋಟ್ ಪ್ದವಿ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಫ ಲ  ೋರ್ಷಪ್ ಪ್ದವಿ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಎಂಪ್ರರ್ ಮ್ಮಡಲ್

34
ಭಾರತ್ ಸಕಾಷರ ಗರ್ನಿೋಯ ಸ ೋವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ. ಅವರಿಗ  ನಿೋಡಿದ 
ಅತ್ುಯನೆತ್ ಪ್ರಶಸಿ ಿ: ಪ್ದೆಭ ರ್ರ್ ಪ್ದೆವಿಭ ರ್ರ್ ಭಾರತ್ ರತ್ೆ ಪ್ದೆಶಿರೋ

35 ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ ವೋಶವರಯಯ ಅವರ ಆತ್ೆಕಥ  : ರಿಕನ್್ಸರರ್ಕ್ಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಮಮೊೋರಿೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಮೈ 
ವರ್ಕ್ಷಂಗ್ ಲ ೈಫ್

ಪಾಿನಿ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಾರ್ 
ಇಂಡಿಯ ಸರ್ ಎಂ. ವಿ.

36
ಮ್ಮೈಸ ರು ಸಂಸಾೆನದ ಒಡ ಯರ್್ ರಾಜಸಂತ್ತಿಯಲ್ಲ ಿರ್ಾಲವಡಿ ಕೃರ್ುರಾಜ 
ಒಡ ಯರು ಎರ್ಿರ್ ೋ ರಾಜರಾಗಿದಾಾರ ? ೨೧ ೨೫ ೧೪ ೨೪

37 ರ್ಾಲವಡಿ ಕೃರ್ುರಾಜರು ಪ್ಟ್ಾಿಭಿರ್ಷಕಿರಾದಾಗ ಅವರ ವಯಸುು ೧೮ ೧೦ ೨೫ ೧೫

38
ಮ್ಮೈಸ ರು ರಾಜಯವು ರ್ಾಲವಡಿ ಕೃರ್ುರಾಜರ ಸುಪ್ದಿಷಗ  ಬ್ಂದಾಗ 
ದಿವಾನರಾಗಿದಾವರು ಮಿಜಾಷ ಇಸಾೆಯಿಲ್ ನಂಜರಾಜಮೆಣಿು ಕ .ಶ ೋಷಾದಿರ ಸರ್ ಎಂ. ವಿ.

39 ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧ ಸಭ ಯನುೆ ಶಾಸನಬ್ದಧ ಸಂಸ ೆಯರ್ಾೆಗಿ ಮಾಪ್ಷಡಿಸಿದ ವರ್ಷ ೧೯೦೨ ೧೯೪೦ ೧೯೨೩ ೧೯೦೭

40 ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧ ಸಭ ಯು ವರ್ಷಕ ೆ ಇರ್ುಿ ಬಾರಿ ಸಭ  ಸ ೋರುತಿಿತ್ುಿ ೧ ೨ ೩ ೪

41 ಕೃರ್ುರಾಜ ಒಡ ಯರು ರ್ಾಯಯವಿಧಾಯಕ ಸಭ ಯನುೆ ಸಾೆಪಿಸಿದ ವರ್ಷ ೧೯೦೭ ೧೯೨೩ ೧೯೦೪ ೧೯೪೦

42
ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದು ರ್ಾಲವಡಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿಸವಯಂ ಆಡಳ್ಳತ್ 
ಕ್ ೋತ್ರವಾಗಿತ್ುಿ ಗಾರಮ ನಿಮಷಲ್ಲೋಕರರ್ ಪ್ರಯಾರ್ ಸೌಕಯಷ ವ ೈದಯ ಸಹಾಯ ಎಲಿವೂ

43 ೧೯೦೭ರಲ್ಲ ಿನಿಮಾಷರ್ವಾದ ಜಲಾಶಯ ಕೃರ್ುರಾಜಸಾಗರ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಶಿವನಸಾಗರ ಹ ೋಮಾವತಿ ಅಣ ಕಟುಿ

44 ಮೊಟಿಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಸಿರೋಯರಿಗ  ಮತ್ದಾನದ ಹಕುೆ ದ  ರ ತ್ ವರ್ಷ ೧೯೦೯ ೧೯೨೭ ೧೯೦೪ ೧೯೨೩

45 ವಿಶ ವೋಶವರಯಯನವರ ಬ್ಗ ಗ ರ್ ಹರ ರವರು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ ಕಾಯಷಕರಮ ಮ್ಮೈಸ ರು 
ಶತ್ಮಾರ್  ೋತ್ುವ

ಮ್ಮೈಸ ರು 
ದಶಮಾರ್  ೋತ್ುವ

ಒಡ ಯರ 
ಜನೆಶತ್ಮಾರ್  ೋತ್ುವ

ಸರ್್.ಎಂ.ವಿ ಜನೆ 
ಶತ್ಮಾರ್  ೋತ್ುವ

46 ಸರ್್.ಎಂ.ವಿಯವರು ಜನಿಸಿದ ದಿರ್ಾಂಕ ೧೧/೦೯/೧೮೬೦ ೧೫/೦೯/೧೮೮೦ ೦೯/೧೧/೧೮೬೦ ೧೫/೦೯/೧೮೬೦
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

47 ವಿಶ ವೋಶವರಯಯನರಿಗ  ಪಾರರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷರ್ ನಡ ದ ಸೆಳ ಮೊೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಚಿಕೆಬ್ಳಾಿಪ್ುರ ಬ ಂಗಳೊರು ಮುದ ಾೋನಹಳ್ಳಿ

48 ವಿಶ ವೋಶವರಯಯನವರು ಮೊದಲು ಈ ಹುದ ಾಗ  ರ್ ೋಮಕಗ  ಂಡರು ಪ್ರಧಾನ ಎಂಜಿನಿಯರ್್ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್್ ದಿವಾನರು ಸಾಯನಿಟರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್್

49
ಸರ್್.ಎಂ.ವಿಯವರು ಮೊಟಿಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಈ ಜಲಾಶಯಕ ೆ ಸವಯಂಚಾಲ್ಲತ್ 
ಬಾಗಿಲುಗಳನುೆ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ತಿಗಾರ ಜಲಾಶಯ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಕೃರ್ುರಾಜಸಾಗರ ಪಿೋಪ್ ಜಲಾಶಯ

50 ವಿಶ ವೋಶವರಯಯನವರು ಅಗರ ಪಾರಶಸಯ ನಿೋಡಿದ ಕ್ ೋತ್ರ ಕೃರ್ಷ ಶಿಕ್ಷರ್ ಆರ್ಥಷಕ ಕ ೈಗಾರಿಕ 
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

1 ದ ೇವನೂರ ಮಹಾದ ೇವ ಅವರ ಹುಟ್ೂೂರು : ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ 
ದ ೇವನೂರು

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ 
ದ ೇವನೂರು

ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ 
ದ ೇವನೂರು

ಚಿಕಕಮಗಳೂರು 
ತಾಲೂಕಿನ ದ ೇವನೂರು

2 ದ ೇವನೂರ ಮಹಾದ ೇವ ಅವರು ಹುಟ್ಟೂದ ವರ್ಷ : ೧೯೪೬ ೧೯೪೭ ೧೯೪೮ ೧೯೪೯

3
ದ ೇವನೂರ ಮಹಾದ ೇವ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೇಯ 
ಭಾಷಾಸಂಸ್ಾಾನದಲ್ಲ ಿಸ್ ೇವ  ಸಲ್ಲಿಸಿದುು : ಸಂಶ  ೇಧಕರಾಗಿ ಅಧ್ಾಾಪಕರಾಗಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಭಾಷಾಶಾಸರಜ್ಞರಾಗಿ

4 ದ ೇವನೂರ ಮಹಾದ ೇವ ಅವರ ಕೃತಗಳಲ್ಲ ಿಕಂಡುಬರುವ ಶಕಿಿ : ಆಡುಮಾತನ ಧವನಿಶಕಿಿ   ಬಂಡಾಯದ ವಿರುದಧದ 
ಶಕಿಿ ಗಾರಂಥಿಕ ಭಾಷ ಯ ಧವನಿಶಕಿಿ ಅಲಂಕಾರ 

ಶಾಸಿರೇಯವಾದ ಪದಶಕಿಿ

5
ದ ೇವನೂರ ಮಹಾದ ೇವ ಅವರ 'ಕುಸುಮಬಾಲ ' ಕಾದಂಬರಿಗ  ಲಭಿಸಿರುವ 
ಪರಶಸಿ ಿ:

ನಾಟ್ಕ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ 
ಅಕಾಡ ಮಿ ಪರಶಸಿಿ

ಕ ೇಂದರ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ ಮಿ 
ಪರಶಸಿಿ

ಕನಾಷಟ್ಕ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ 
ಅಕಾಡ ಮಿ ಪರಶಸಿಿ

ಕಲಾ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ ಮಿ 
ಪರಶಸಿಿ

6
ದ ೇವನೂರ ಮಹಾದ ೇವ ಅವರಿಗ  ಭಾರತೇಯ ಭಾಷಾ ಪರಿರ್ತ್ ಪರಶಸಿ ಿತ್ಂದು 
ಕ ೂಟ್ೂ ಕೃತ : ದಾಾವನೂರು ಎದ ಗ  ಬಿದು ಅಕ್ಷರ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ುಿ ಮಾವೇ ಒಡಲಾಳ

7
ದ ೇವನೂರ ಮಹಾದ ೇವ ಅವರ ಪರಕಾರ ಇಂದಲ-ಿನಾಳ  ಫಲ ಕ ೂಡುವ 
ಅಂಶಗಳು :

ಭೂಮಿಗ  ಬಿದು ಗ ೂಬಬರ 
ಮತ್ುಿ ಎದ ಗ  ಬಿದು ಬಿೇಜ

ಭೂಮಿಗ  ಬಿದು ಬಿೇಜ ಮತ್ುಿ 
ಎದ ಗ  ಬಿದು ಅಕ್ಷರ

ನಿೇರಿಗ  ಬಿದು ಬಿೇಜ ಮತ್ುಿ 
ಎದ ಗ  ಬಿದು ಅಕ್ಷರ

ಗದ ುಗ  ಬಿದು ಬಿೇಜ ಮತ್ುಿ 
ಪುಸಿಕದಲ್ಲ ಿಬಿದು ಅಕ್ಷರ

8 ಮನ ಮಂಚಮಮನ ಕತ  ಹ ೇಳಿದವರು : ಅಶ  ೇಕ ಪ ೈ ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟೂ ಸಿದಧಲ್ಲಂಗಯಾ ಗೌತ್ಮ ಬುದಧ

9 ’ಶಿವಾನುಭವ ಶಬುಕ ೂೇಶ’ ಪುಸಿಕ ಬರ ದವರು : ಸಿದಧಲ್ಲಂಗಯಾ ಅಶ  ೇಕ ಪ ೈ ಹಳಕಟ್ಟೂ ಅಲಿಮಪರಭು

10 ವಚನಕಾರರಿಗ  ಯಾವುದು ದ ೇವರಾಗಿತ್ುಿ? ಸ್ಾಾವರ ಲ್ಲಂಗ ಇರ್ೂ ಲ್ಲಂಗ ಜನಸ್ಾಮಾನಾರ ಪರಜ್ಞ ಅವರವರ ಪರಜ್ಞ 

11 ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟೂಯಲ್ಲ ಿನಡ ಯಂದ ನುಡಿ ಹುಟ್ಟೂದರ  ಅದು : ವಿಚಾರ ಅರಿವು ಭಕಿಿ ಸಮಪಷಣ 

12
ದ ೇವನೂರ ಮಹಾದ ೇವ ಅವರ ಪರಕಾರ ಬುದಧನು ಈ ಗುಣದ 
ಪರತರೂಪವಾಗಿದುನು : ನಿದಾಷಕ್ಷಿಣಾ ಸತ್ಾಶಿೇಲತ ಕಾರುಣಾ ಸಮತ ದುುಃಖ ಪರತ ಜ್ಞಾನ ಸಮತ 

13 ‘ಸಮಷ್ಟೂ’ ಪದದ ವಿರುದಾಧರ್ಷಕ ಪದ: ಅಸಮಷ್ಟೂ ಮಷ್ಟೂ ಅನುಮಷ್ಟೂ ವಾಷ್ಟೂ

14
ದ ೇವನೂರರ ಪರಕಾರ ಸುಡುವ ಬ ಂಕಿಯನುು ನ ತ ಿಮೇಲ  
ಇಟ್ುೂಕ ೂಂಡಂತಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ?

ಪರಜ್ಞ ಯನ ುೇ ದ ೇವರು 
ಎಂದುಕ ೂಂಡಾಗ

ಕೃತಯನ ುೇ ದ ೇವರು 
ಎಂದುಕ ೂಂಡಾಗ

ವಿಗರಹವನ ುೇ ದ ೇವರು 
ಎಂದುಕ ೂಂಡಾಗ

ಕಲಿನುು ದ ೇವರು 
ಎಂದುಕ ೂಂಡಾಗ

15
ವಚನಕಾರರು ತ್ಮಮ ಕರ್ೂ, ಸುಖ, ದುುಃಖ ದುಮಾಮನ, ಏಳುಬಿೇಳುಗಳನುು ಇದರ 
ಮುಂದ  ಹ ೇಳಿಕ ೂಳುುತಿದುರ ಂದು ದ ೇವನೂರರು ಹ ೇಳಿದಾಧರ  : ಬುದ್ಧಧಯ ಮುಂದ ಮನಸಿಿನ ಮುಂದ ಪರಜ್ಞ ಯ ಮುಂದ ಆಲ ೂೇಚನ ಯ ಮುಂದ 

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ  ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                 ಗದಯ: 5 ಎದನಗನ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

16
"ಬ ಂಕಿಯಂರ್ ವಚನ ಸೃಷ್ಟೂಗ  ಇದರ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹುಟ್ೂಬ ೇಕಾಗಿದ " 

ಎಂಬುದು ದ ೇವನೂರರ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದ  : ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾನಪದ ಸ್ಾಂಸೃತಕ ಜಾನಪದ ಆಧ್ಾಾತಮಕ ಜಾನಪದ ಸ್ಾಂತ್ವನದ ಜಾನಪದ

17 ಮನ ೂೇವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಶ  ೇಕ ಪ ೈ ಅವರ ಊರು : ಶಿವಮೊಗಗ ಮೈಸೂರು ಬ ಂಗಳೂರು ಚಿಕಕಮಗಳೂರು

18
ಯಾವುದ ೇ ಜೇವಿಗ  ಆಗುವ ದುುಃಖ-ದುಮಾಮನ ಪರಿಸರದಲ್ಲ ಿಉಸಿರಾಡುತ್ ಿ
ಎಲಾಿ ಜೇವಿಗಳಲೂಿ ಕಂಪನವುಂಟ್ುಮಾಡುತ್ಿದ  -ಇದರ ಭಾವಾರ್ಷ ಇಡಿೇ ಭೂಗರಹವ ೇ ಒಂದು ಇಡಿೇ ಜೇವಸಂಕುಲವ ೇ 

ಒಂದು
ಇಡಿೇ ಮಾನವ ಕುಲವ ೇ 

ಒಂದು
ಇಡಿೇ ಪಾರಣಿ ಸಂಕುಲವ ೇ 

ಒಂದು

19 ಲ ೇಖಕರ ಪರಕಾರ 'ಜಗತ್ುಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಕ ೂೇಭ ಗ ೂಂಡು ನರಳುತಿದ ' : ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರೇತ, ದಯೆ 
ಕರುಣ ಗಳಿಂದ

ಕ ೂಲ , ಸುಲ್ಲಗ , ದ ವೇರ್, 

ಅಸೂಯೆಗಳಿಂದ
ರ ೂೇಗ, ತ ೂಂದರ , ದುುಃಖ 

ದುಮಾಮನಗಳಿಂದ
ಅಜ್ಞಾನ, ಸ್ ುೇಹ, ಮೊೇಹ 

ಮಾಯೆಗಳಿಂದ

20
ನಾವು ಮನುರ್ಾರು ನಮೊಮಳಗ  ಮೂರ್ಾಷವಸ್ ಾಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗುಣವನುು  
ಎಚಚರಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕಾಗಿದ  : ಅಸೂಯೆ ನಿಭಿೇಷತ ಕಾರುಣಾ ಅಮಾನವಿೇಯತ 

21 `ಕ ೂೇಭ ' ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಷಕ ಪದ : ತ್ಳಮಳ ಬರಗಾಲ ಕರ್ೂ ಆಯಾಸ

22 `ತ್ಲ ನ ೂೇವು' ಪದದಲ್ಲ ಿಏಪಷಟ್ಟೂರುವ ಸಮಾಸ : ದವಂದವ ಸಮಾಸ ಕಮಷಧ್ಾರಯ ಸಮಾಸ ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ತ್ತ್ುುರುರ್ ಸಮಾಸ

23 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಅಂಶಿ ಸಮಾಸಕ ಕ ಉದಾಹರಣ  : ಬ ಟ್ೂದಾವರ ಮೂಗಾವುದ ಮುಕಕಣುು ಕಡ ಗಣುು

24 `ಕಂಗ ಡು' ಪದ ಈ ಸಮಾಸಕ ಕ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ : ಕಮಷಧ್ಾರಯ ಸಮಾಸ ತ್ತ್ುುರುರ್ ಸಮಾಸ ಕಿರಯಾ ಸಮಾಸ ಗಮಕ ಸಮಾಸ

25 `ನ ಯುವಸರ' ಪದದಲ್ಲ ಿಏಪಷಟ್ಟೂರುವ ಸಮಾಸ : ಬಹುವಿರೇಹಿ ಸಮಾಸ ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಕಮಷಧ್ಾರಯ ಸಮಾಸ ದ್ಧವಗು ಸಮಾಸ

26 ಸಮಸಿಪದವನುು ಬಿಡಿಸಿ ಬರ ಯುವುದನುು ಹಿೇಗ ಂದು ಕರ ಯುತಾಿರ  : ಪದವಿಂಗಡಣ ವಿಗರಹ ಪದ ವಿಗರಹ ವಾಕಾ ಪದವಿಂಗಡಣ 

27
ಎರಡು ಅರ್ವಾ ಅನ ೇಕ ಪದಗಳನುು ಅರ್ಷಕಕನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಸ್ ೇರಿಸಿ  ಒಂದ ೇ 
ಪದವನಾುಗಿ ಮಾಡುವ ಪರಕಿರಯೆಯನುು ಹಿೇಗ ನುುವರು : ಸಂಧಿ ವಿಗರಹ ವಾಕಾ ಸಮಾಸ ಪದಗುಚಛ

28 ‘ಬ ೇರ ೂಂದು ಪದದ ಅರ್ಷ ಪರಧ್ಾನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ’ : ಬಹುವಿರೇಹಿ ಸಮಾಸ ದವಂದವ ಸಮಾಸ ತ್ತ್ುುರುರ್ ಸಮಾಸ ಕಿರಯಾ ಸಮಾಸ

29
ಸಂಸೃತ್ ಮತ್ುಿ ಕನುಡ ಪದಗಳು ಸ್ ೇರಿ ಆಗುವ ಸಮಾಸ ದ ೂೇರ್ವನುು 
ಹಿೇಗ ನುುವರು : ದವಂದವ ಸಮಾಸ ಕಮಷಧ್ಾರಯ ಸಮಾಸ ದ್ಧವಗು ಸಮಾಸ ಅರಿ ಸಮಾಸ

30 ಈ ಸಮಾಸಗಳಿಗ  ಅರಿಸಮಾಸ ದ ೂೇರ್ವಿಲ ಿ: ದವಂದವ ಮತ್ುಿ ದ್ಧವಗು 
ಸಮಾಸ

ಗಮಕ ಮತ್ುಿ ಕಿರಯಾ 
ಸಮಾಸ

ಬಹುವಿರೇಹಿ ಮತ್ುಿ 
ತ್ತ್ುುರುರ್ ಸಮಾಸ

ಕಮಷಧ್ಾರಯ ಮತ್ುಿ 
ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

31 ವಚನಕಾರರು ಇವನುು ದ ೇವರು ಎಂದುಕ ೂಂಡಿರಲ್ಲಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರೇತ ದಯೆ ಕರುಣ ಸುತ್ಿಲ್ಲನ ದ ೇವರು ಅವರವರ ಪರಜ್ಞ 

32 ಕ ೂಲ ಯ ದೃಶಾ ನ ೂೇಡುವವರ ಮನದಲ್ಲ ಿಮೂಡುವ ಭಾವನ ದ ವೇರ್ ತರಸ್ಾಕರ ದುುಃಖ ಸಂತ ೂೇರ್

33 ವಚನಕಾರರ ಇರ್ೂದ ೈವ ಅವರವರ ಪರಜ್ಞ ಅವರವರ ಅರಿವು ಅವರವರ ಅನುಭವ ಎಲಿವೂ

34 ದುುಃಖದುಮಾಮನ- ಪದವು ಈ ವಾಾಕರಣಾಂಶಕ ಕ ಉದಾಹರಣ ದ್ಧವರುಕಿಿ ಸ್ಾಮಾನಾಾವಾಯ ಜ ೂೇಡುನುಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲಿ

35 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಗುಂಪ್ಗ  ಸ್ ೇರದ ಪದ ಏಳುಬಿೇಳು ಸುಖದುುಃಖ ಅವರವರ ನಡ ನುಡಿ

36 ಸಿದುಲ್ಲಂಗಯಾನವರ ಕತ ಯಲ್ಲಿನ ದ ೇವತ  ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾದುದು ಗುಡಿಕಟ್ುೂವಾಗ ಗುಡಿಕಟ್ುೂವ ಮೊದಲು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೂದ ಮೇಲ ಗುಡಿ ಚಾವಣಿ ಮಟ್ೂಕ ಕ 
ಬಂದಾಗ

37 ಮನ ಮಂಚಮಮ ಇಂದು ಪೂಜತ್ಳಾಗುತಿರುವ ಸಾಳ ಭವಾ ದ ೇಗುಲ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿಯಲಿದ ಗುಡಿ ಚಾವಣಿಯರುವ ಗುಡಿ

38 ಆಗುವವರ ಗ - ಪದದಲ್ಲಿರುವ ವಾಾಕರಣಾಂಶ ಕೃದಂತಾವಾಯ ತ್ದ್ಧಧತಾಂತಾವಾಯ ಕೃದಂತ್ಭಾವನಾಮ ತ್ದ್ಧಧತಾಂತ್ಭಾವನಾಮ

39 ಕ ರ ಕಟ್ ೂಬಾವಿಗಳು- ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಸ ಬಹುವಿರೇಹಿ ಸಮಾಸ ದವಂದವ ಸಮಾಸ ತ್ತ್ುುರುರ್ ಸಮಾಸ ಕಿರಯಾ ಸಮಾಸ

40 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಉತ್ಿರಪದದ ಅರ್ಷ ಪರಧ್ಾನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ ತ್ತ್ುುರುರ್ ಸಮಾಸ ದವಂದವ ಸಮಾಸ ಬಹುವಿರೇಹಿ ಸಮಾಸ ದ್ಧವಗು ಸಮಾಸ

41 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಗುಂಪ್ಗ  ಸ್ ೇರದ ಸಮಸ ಿಪದ ಇಮಾಮವು ಕ ಂದಾವರ ಕಾಮೊೇಷಡ ಬ ಟ್ೂದಾವರ 

42 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಬಹುವಿರೇಹಿ ಸಮಾಸಕ ಕ ಉದಾಹರಣ ಕಡ ಗಣುು ಹಣ ಗಣು ಕುಡಿಹುಬುಬ ರಾಜಪುತರ

43 ಒಳಿತ್ು- ಪದದ ವಿರುದಾಧರ್ಷಕ ಪದ ಹಳ ತ್ು ಬಿಳಿದು ಕ ಡುಕು ದ ವೇರ್

44 ದ ೇವನೂರರು ಈ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಪರಕಾರದಲ್ಲ ಿಪರಮುಖರಾಗಿದಾುರ ದಲ್ಲತ್ ಬಂಡಾಯ ದಲ್ಲತ್ ಮತ್ುಿ ಬಂಡಾಯ ನವಾ

45 ದ ೇವನೂರರ ಎದ ಗ  ಬಿದು ಅಕ್ಷರ ಕೃತಯು ಸ್ಾಹಿತ್ಾದ ಈ ಪರಕಾರಕ ಕ ಸ್ ೇರಿದ ಪರಬಂಧ ಸಂಕಲನ ವ ೈಚಾರಿಕ ಬಿಡಿ 
ಲ ೇಖನಗಳು ಕಥಾಸಂಕಲನ ಸಣುಕತ ಗಳು
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

46 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿದ್ಧವಗು ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣ ಮುಕಕಣು ನಾಲ ೂಮಗ ತರನ ೇತ್ರ ಮುಕಕಣುು

47 ಕಿರಯಾ ಸಮಾಸದಲ್ಲ ಿಕಿರಯಾಪದವು ಈ ಸಾಳದಲ್ಲಿರುತ್ಿದ . ಪೂವಷಪದ ಉತ್ಿರಪದ ಯಾವುದೂ ಇಲಿ ಎರಡೂ ಕಡ 

48 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಗುಂಪ್ಗ  ಸ್ ೇರದ ಪದ ಈ ಬ ಟ್ೂ ಬ ಂದಬ ೇಳ ತಂದನು ಕಂಗ ಡು

49 ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಅಂಶಿ ಸಮಾಸಕ ಕ ಉದಾಹರಣ  ಅಲಿದ ಪದ ಹಿಂದಲ ನಟ್ಟೂರುಳು ಕಾರಿರುಳು ನಡುಮನ 

50 ಚಕರಪಾಣಿ- ಎಂದರ ಶಿವ ಬರಹಮ ವಿರ್ುು ಅಭಿಮನುಾ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

1 ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಹುಟ್ೂೂರು : ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಹಲಬ್ಾಾಳು

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಅಕ್ಕಿಹಲಬ್ಾಾಳು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಲಹಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ

2 ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟೂದ ವರ್ಿ : ೧೯೦೦ ೧೯೦೧ ೧೯೦೨ ೧೯೦೩

3 `ವ್ಾಯಘ್ರಗೀತಲ' ಗದಯದ ಆಕರ ಕೃರ್ತ : ಹಗಲುಗನಸುಗಳು ಅಲ್ಲಯುವ ಮನ ಚಿತರಗಳು ಪತರಗಳು ಸಮಗರ ಲಲಿತ 
ಪರಬಂಧಗಳು

4 ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಪೂರ್ಿ ಹಲಸರು : ಅರಲಹಳ್ಳಿ ನರಸಂಹ 
ಮೂರ್ತಿರಾವ್

ಅಕನಹಳ್ಳಿ ನರಸಂಹ 
ಮೂರ್ತಿರಾವ್

ಅಕ್ಕಿಹಲಬ್ಾಾಳು ನರಸಂಹ 
ಮೂರ್ತಿರಾವ್

ಅಕ್ಕಿಹಲಬ್ಾಾಳು ನಟ್ರಾಜು 
ಮೂರ್ತಿರಾವ್

5
ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಈ ಕೃರ್ತಗಲ ಕಲೀಂದರ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡಲಮಿ ಪರಶಸ ಿ
ಲಭಿಸದಲ : ಮಿನುಗು-ಮಿಂಚು ಚಿತರಗಳು ಪತರಗಳು ಹಗಲುಗನಸುಗಳು ಅಪರವಯಸಿನ ಅಮರಿಕಾ 

ಯಾತಲರ

6 ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ `ದಲೀವರು' ಈ ಕೃರ್ತಗಲ ಲಭಿಸರುವ ಪರಶಸ ಿ: ರಾಜಯ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡಲಮಿ 
ಪರಶಸಿ ಪಂಪ ಪರಶಸಿ ಕಲೀಂದರ ಸಾಹಿತಯ 

ಅಕಾಡಲಮಿ ಪರಶಸಿ ರಾಜಲೂಯೀತಸವ ಪರಶಸಿ

7
ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಅಧಯಕ್ಷರಾಗದದ ೫೬ನಲಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 
ಕನನಡ್ ಸಾಹಿತಯ ಸಮೇಳನ ನಡಲದ ವರ್ಿ : ೧೯೮೧ ೧೯೮೨ ೧೯೮೩ ೧೯೮೪

8 `ಅಪರರ್ತಮ' ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಿಕ ಪದ : ಒಡಲದ ಪರರ್ತಮ ಹಲೂೀಲಿಕಲ ಇಲೆದ ಧಲೈಯಿವಂತ ಅತುಯತಿಮ

9 `ಜಡ್' ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಿಕ ಪದ : ಜಟಲ ಗಟ್ಟೂ ಮಂದ ಕೂದಲು

10 `ಘ್ರರಣಲೀಂದ್ರರಯ' ಎಂದರಲ : ಕರ್ುು ನಾಲಿಗಲ ಮೂಗು ಕ್ಕವಿ

11
ನಾಮಪದಗಳ ಮೀಲ್ಲ ಬ್ಲೀರಲಬ್ಲೀರಲ ಅರ್ಿಗಳಲಿ ೆಗಾರ, ಕಾರ, ಇಗ, ಆಡಿಗ, 

ವಂತ, ಇಕ ಮುಂತಾದ ತದ್ರಿತ ಪರತಯಯಗಳು ಸಲೀರಿದಾಗ:
ತದ್ರಿತಾಂತ ಭಾವನಾಮ ತದ್ರಿತಾಂತ ನಾಮ ಕೃದಂತನಾಮ ತದ್ರಿತಾಂತ ಅವಯಯ

12 `ಬಡ್ತನ’ ಪದವು ಈ ವ್ಾಯಕರಣಾಂಶಕಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸದಲ: ತದ್ರಿತಾಂತ ಭಾವನಾಮ ಕೃದಂತಭಾವನಾಮ ತದ್ರಿತಾಂತ ಅವಯಯ ತದ್ರಿತಾಂತ ನಾಮ

13 ‘ಚಂದರನವೀಲ್’ ಎಂಬುದು : ತದ್ರಿತಾಂತ ಭಾವನಾಮ ತದ್ರಿತಾಂತ ನಾಮ ಕೃದಂತನಾಮ ತದ್ರಿತಾಂತ ಅವಯಯ

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ  ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                 ಗದಯ: ೬  ವ್ಾಯಘ್ರಗೀತನ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

14
ಸಾಮಾನಯವ್ಾಗ ನಾಮಪದಗಳ ಮುಂದಲ ಭಾವ್ಾರ್ಿದಲಿ ೆ- ತನ,- ಇಕಲ, -ಪು, - 
ಮ ಇತಾಯದ್ರ ತದ್ರಿತ ಪರತಯಯಗಳು ಸಲೀರಿದಾಗ ಆಗುವ ಪದ:

ಕೃದಂತಭಾವನಾಮ ತದ್ರಿತಾಂತ ಭಾವನಾಮ ತದ್ರಿತಾಂತ ಅವಯಯ ಕೃದಂತಾವಯಯ

15 ಬಳಲಗಾರ : ತದ್ರಿತಾಂತನಾಮ : : ಪಲಮಿ : _______ ತದ್ರಿತಾಂತ ಅವಯಯ ಕೃದಂತಾವಯಯ ಕೃದಂತನಾಮ ತದ್ರಿತಾಂತ ಭಾವನಾಮ

16 ಜಾರ್ತನ : ತದ್ರಿತಾಂತ ಭಾವನಾಮ : : ಚಂದರನಂತಲ : _______ ಕೃದಂತಾವಯಯ ಕೃದಂತನಾಮ ತದ್ರಿತಾಂತ ಅವಯಯ ತದ್ರಿತಾಂತ ನಾಮ

17
ಹುಲಿಗಲ ತಮಮ ಮುಖದಶಿನವ್ಾಗದಂತಲ ತಪ್ಪಿಸಕಲೂಳುಿವ ದಲೂಂಬರಾಟ್ದಲಿ ೆ
ಶಾನುಭಲೂೀಗರಿಗಲ ಹಿೀಗಾಯಿತು : ಕಣ್ಣುಗಲ ಕತಿಲ್ಾಯಿತು ಕಾಲು ನಲೂೀವು ಬಂದ್ರತು ತಲ್ಲ ಸುತಿಲ್ಾರಂಭಿಸತು ಎದಲ ನಲೂೀವು 

ಉಂಟಾಯಿತು

18 ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ಈ ಕಣ್ಣವ್ಲಯನುನ ದಾಟ್ಟ ಊರಿಗಲ ಹಲೂೀಗಬ್ಲೀಕ್ಕತುಿ : ಮದಲಿಂಗನ ಕಣ್ಣವ್ಲ ಮಲೆನ ಕಣ್ಣವ್ಲ ಕುಣ್ಣಗಲ್ ಕಣ್ಣವ್ಲ ದಲೀವರಾಯನ ದುಗಿದ 
ಕಣ್ಣವ್ಲ

19 ಶಾನುಭಲೂೀಗರ ರಾಜಭಕ್ಕಿಯ ಲ್ಾಂಛನ : ಖಜಾನಲ ಖಿದ್ರಿ ಪುಸಿಕ ಇರಸಾಲು ರಲೈತರ ಮಸ ಕಾಣ್ಣಕಲ

20 ಮರಹತಿಲು ಓಡಿ ಹಲೂೀಗುರ್ತಿದದ ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ಬೀಳಲು ಕಾರರ್ : ಕಲುೆ ಮರದ ಮೊಳಕು ಖಿದ್ರಿ ಪುಸಿಕ ಹುಲಿಯ ಏಟ್ು

21
ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ತಮಮ ವಂಶದ ಕ್ಕೀರ್ತಿಗಲ ಕುಂದುತರದಂತಲ ನಿಷ್ಲೆಯಿಂದ 
ಕಾಪಾಡಿಕಲೂಂಡ್ು ಬಂದ್ರದುದ : ರಲೈತರ ಕಾಣ್ಣಕಲಯನುನ ಶಾನುಭಲೂೀಗಕಲ ಖಿದ್ರಿ ಪುಸಿಕವನುನ ಕಂದಾಯವನುನ

22 ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ಚಿಕಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಗಲ ಈ ಕಾರರ್ಕಲಿ ಹಲೂೀಗದುದದು : ಇರಸಾಲಿಗಾಗ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗಾಗ ದ್ರನಸ ತರುವುದಕಾಿಗ ಖಜಾನಲಯಲಿ ೆಹರ್ ತರಲು

23
"ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಕಲಿ ರೂಪ್ಪನಿಂದಲ್ಲ ಹುಲಿಯ ಜಾರ್ತಗಲ ಸಲೀದಲಿನಲಂದು ಗವಿಿಸಬ್ಲೀಡ್" 

ಎಂದು ಬರಲದ ಕವಿಯ ವಿರ್ಯದಲಿ ೆಲ್ಲೀಖಕರಿಗಲ ಇದುದದು : ಬಹಳ ಪ್ಪರೀರ್ತ ಬಹಳ ರ್ತರಸಾಿರ ಬಹಳ ವಿರಲೂೀಧ ಬಹಳ ಗೌರವ

24 ಲ್ಲೀಖಕರಿಗಲ ವ್ಾಯಘ್ರಗೀತಲಯ ಕಥಲ ಹಲೀಳ್ಳದವರು : ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ಕೃರ್ುಮೂರ್ತಿಯವರು ಶಾನುಭಲೂೀಗರ ಮಗ ಕೃರ್ುಮೂರ್ತಿಯವರ 
ಮೊಮಮಗ

25 ಶಾನುಭಲೂೀಗರಿಗಲ ಹುಲಿಯು ಬಂದದುದ ರ್ತಳ್ಳಯಲು ಕಾರರ್ : ಹುಲಿಯ ಘ್ಜಿನಲ ಪಂಚಲೀಂದ್ರರಯ ಆರನಲಯ ಇಂದ್ರರಯ ಹುಲಿಯ ಹಲಜಲೆಯ ಸದುದ

26
ಹುಲಿಯು ಆಕರಮರ್ ಮಾಡ್ಲು ಮುಂದಕಲಿ ನಲಗಲಯುವರ್ೂರಲಿ ೆಬ್ಲನುನ ತಲೂೀರಿಸ 
ನಡಲಯುರ್ತಿದದ ಶಾನುಭಲೂೀಗರನುನ ನಲೂೀಡಿ ಅವರ ವಿರ್ಯದಲಿೆ ಹುಲಿಗಲ : ಕಲೂೀಪ ಬಂದ್ರತು ಮಚಿಿಗಲಯಾಯಿತು ನಗು ಬಂದ್ರತು ಬ್ಲೀಸರವ್ಾಯಿತು

27
"ಖಂಡ್ವಿದಲಕಲೂೀ, ಮಾಂಸವಿದಲಕಲೂೀ, ಗುಂಡಿಗಲಯ ಬಸರಕಿವಿದಲಕಲೂೀ" ಎಂದು 
ಆಹಾಾನ ನಿೀಡಿದುದ : ಹುಲಿ ಗಲೂೀಪಾಲಕ ಕರು ಪುರ್ಯಕಲೂೀಟ್ಟ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

28
ಸದಾಂಶದಲಿ ೆಹುಟ್ಟೂದ ಆ ಹುಲಿ ತಾನು ಅಧಮಿಕಲಿ ಕಲೈ ಹಾಕಬ್ಾರದಲಂದು 
ಯೀಚಿಸದಾಗ ಅದಕಲಿ ನಲನಪಾದ ಬ್ಲೈಬಲ್್ನ ನುಡಿ : ಸಲೈತಾನ ಹಿಂದ್ರರುಗು ಕತಿನಲೀ ಹಿಂದ್ರರುಗು ನಿನನ ಶತುರಗಳನೂನ 

ಪ್ಪರೀರ್ತಸು ಕತಿನಲೀ ದಯೆ ತಲೂೀರು

29 "ಸಾಧಮೀಿ ನಿಧನಂ ಶಲರೀಯಃ" ಈ ವ್ಾಕಯವನುನ ಹಲೂಂದ್ರರುವ ಗರಂರ್ : ಉಪನಿರ್ತುಿ ಋಗಲಾೀದ ಭಗವದ್ರಗೀತಲ ವಿರ್ುುಪುರಾರ್

30
ಹುಲಿಗಲ ತಮಮ ಮುಖದಶಿನವ್ಾಗದಂತಲ ತಪ್ಪಿಸಕಲೂಳಿಲು  ಶಾನುಭಲೂೀಗರು 
ಈ ರಿೀರ್ತ ರ್ತರುಗುರ್ತಿದದರಲಂದು ವಣ್ಣಿಸಲ್ಾಗದಲ : ಗಾರ್ದಲರ್ತಿನಂತಲ ಕುಲ್ಾಲ ಚಕರದಂತಲ ಗಾಡಿಯ ಚಕರದಂತಲ ಕುಂಬ್ಾರನಂತಲ

31 ಕೃರ್ುಮೂರ್ತಿಯ ಅಜೆಂದ್ರರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವರು ಚಿಕಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರು ಚಿಕಿಬಳಾಿಪುರ ಮಧುಗರಿ

32 ಕೃರ್ುಮೂರ್ತಿಯ ಹಿರಿಯರು ಇದಕಾಿಗ ಹಲಸರು ಪಡಲದ್ರದದರು ಶ್ರೀಮಂರ್ತಕಲಗಲ ದಾನಧಮಿಕಲಿ ರಾಜಭಕ್ಕಿಗಲ ಇರಸಾಲಿಗಲ

33
ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ಖಿದ್ರಿಪುಸಿಕವನುನ ಹಿೀಗಲ ನಿಷ್ಲೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕಲೂಂಡ್ು 
ಬಂದ್ರದದರು

ವಂಶದ ಹಲಸರು 
ನಶ್ಸುವಂತಲ

ವಂಶದ ಕ್ಕೀರ್ತಿ 
ಕ್ಷೀಣ್ಣಸುವಂತಲ ವಂಶದ ಕ್ಕೀರ್ತಿ ಹಲಚುಿವಂತಲ ವಂಶದ ಕ್ಕೀರ್ತಿಗಲ ಕುಂದು 

ತರದಂತಲ

34
ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ಸಾಲಿ ದಲೂಡ್ಡ ಹಲಜಲ ೆಹಾಕ್ಕದರಲ ಈ ಸಮಯಕಲಿ ಮನಲ 
ಸಲೀರುರ್ತಿದದರು ಊಟ್ದ ಹಲೂರ್ತಿಗಲ ಮಲಗುವ ಹಲೂರ್ತಿಗಲ ಬ್ಲಳಕಾಗುವ ಹಲೂರ್ತಿಗಲ ಕತಿಲ್ಾಗುವ ಹಲೂರ್ತಿಗಲ

35 ನಿದಲದಯಿಂದ ಎಚಲಿತ ಿಹುಲಿ ಹಿೀಗಲ ಚಿಂರ್ತಸತು ಹಲೂಟಲೂ ಬರಿದಾಗದಲ ವಿಧಿ ಆಹಾರಕಲಿ ಏನು 
ಒದಗಸುವುದಲೂೀ

ಶಾನುಭಲೂೀಗರ ದುಂಡ್ು 
ದುಂಡಾದ ಶರಿೀರ ಕಲೂೀವಿಯ ಶಬದ

36 ಹುಲಿ ನಿದಲದಯಿಂದ ಎಚಲಿತುಿ ಈ ಜಾಡ್ನುನ ಹಿಡಿದು ಹಲೂರಟ್ಟತು ಕಾಡಿನ ಸುವ್ಾಸನಲಯ ಜಾಡ್ು ಶಾನುಭಲೂೀಗರ ಜಾಡ್ು ಕಾಡಿನ ಜಾಡ್ು

37 ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ಹಿೀಗಲ ನಡಲಯುರ್ತಿರುವುದನುನ ಹುಲಿ ಕಂಡಿತು ಹುಲಿಗಲ ಅಭಿಮುಖವ್ಾಗ ಹುಲಿಗಲ ಬ್ಲನುನರ್ತರುಗಸ ಹುಲಿಗಲ ಸಮಾಂತರವ್ಾಗ ಹುಲಿಗಲ ಹಲದರಿ

38 ಹುಲಿಯ ಬಡ್ಬಂಧುವ್ಲಂದು ಹಲಸರಾಗರುವುದು ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ರಲೈತರು ನರಿ ಬ್ಲಕುಿ

39 ಹುಲಿಗಲ ಶಾನುಭಲೂೀಗರ ಬಗಲಗಲ ಮಚಿಿಕಲಯಾಗಲು ಕಾರರ್ ತನಗಲ ಸರಿಯಾದ 
ಎದುರಾಳ್ಳ ಎಂದು

ಅವರ ದುಂಡ್ು ದುಂಡಾದ 
ಶರಿೀರ ಒಬಾಂಟ್ಟಯಾಗ ಸಕಿ ಬ್ಲೀಟಲ ಶಾನುಭಲೂೀಗರ ಧಲೈಯಿ

40
ಹುಲಿಯು ಶಾನುಭಲೂೀಗರ ನಡಲಯನುನ ಕಂಡ್ು ಇದಕಲಿ ಧಕಲಿಯಾಯಿತಲಂದು 
ಕಲೂೀಪಗಲೂಂಡಿತು ನಿಷ್ಲೆಗಲ ಕರುಣಲಗಲ ಸಾಾಭಿಮಾನಕಲಿ ಧಲೈಯಿಕಲಿ

41 ಸಾಧಮೀಿ ನಿಧನಂ ಶಲರೀಯಃ  ವ್ಾಕಯದ ಅರ್ಿ ಸಾಯುವ್ಾಗಲೂ 
ಧಮಿವನುನ ಬಡ್ಬ್ಾರದು

ಸಾಯುವ್ಾಗಲೂ 
ಧಮಿವನುನ 

ಸಾಯಿಸಬ್ಾರದು
ಧಮಿಕಾಿಗ ಸಾಯಬ್ಲೀಕು ನಿಧನದಲಿೆಯೂ 

ಅಧಮಿವನುನ ಬಡ್ಬ್ಾರದು

42 ಖಿದ್ರಿ ಪುಸಿಕ ಹುಲಿಯ ಮುಖಕಲಿ ಬಡಿದಾಗ ಹುಲಿಗಲ _______ ಪಲಟಾೂಯಿತು ಕಲೂೀಪಬಂತು ನಗು ಬಂತು ಆಶಿಯಿವ್ಾಗಯಿತು

43 ಹುಲಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಸಲು ಶಾನುಭಲೂೀಗರಿಗಲ ದಲೀವರು ಮಾಡಿದದ ರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸಲೆ ಖಿದ್ರಿ ಪುಸಿಕದ್ರಂದ 
ಹಲೂಡಲಸದುದ ಮರ ಹರ್ತಿಸದುದ ಕಲುೆ ಎಡ್ವಿ ಬೀಳ್ಳಸದುದ ಹುಲಿಗಲ ಪರಜ್ಞಲ ತಪ್ಪಿಸದುದ

www.ka
nn

ad
ad

ee
vig

e.b
log

sp
ot.

co
m

J¸ï.ªÀÄºÉÃ±ï, PÀ£ÀßqÀ ¢Ã«UÉ



ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

44 ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ಎಚಲಿತಾಿಗ ಅವರ ಮುಖ ಒದಲದಯಾಗತುಿ ಗಾಯವ್ಾಗತುಿ ಬ್ಲವರಿತುಿ ಕಲಂಪಾಗತುಿ

45 ರಲೈತರು ಶಾನುಭಲೂೀಗರನುನ ಈ ಬ್ಲಳಕು ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಹುಡ್ುಕ್ಕದರು ಲ್ಾಟ್ಟೀನು ಚಂದರನ ಬ್ಲಳಕು ತಲಂಗನ ಗರಿಯ ಪಂಜು ಕಾಡಿನ ಬ್ಲಂಕ್ಕ

46 ಹುಲಿಯ ದಾಳ್ಳಯಿಂದ ಬದುಕ್ಕ ಬಂದ ಶಾನುಭಲೂೀಗರ ಮನದಲಿ ೆಆವರಿಸದುದ ವಿಸಮಯ ಭಯ ಧಲೈಯಿ ಸಂತಲೂೀರ್

47 ಶಾನುಭಲೂೀಗರು ಹಿೀಗಲ ಮನಲಗಲ ಸಲೀರಿದರು ಕುಡಿದ ನಿೀರು ಅಲುಗುವ 
ಹಾಗಲ

ಕುಡಿದ ನಿೀರು ಅಲುಗದ 
ಹಾಗಲ

ನಿೀರು ಕುಡಿದು ಅಲುಗದ 
ಹಾಗಲ

ನಿೀರು ಕುಡಿದು ಅಲುಗುವ 
ಹಾಗಲ

48 ಖಿದ್ರಿ ಪುಸಿಕವನುನ ಇದರಲಿ ೆಕಟ್ಟೂ ನಲೀತು ಹಾಕ್ಕದದರು. ಕಲಂಪು ವಸರ ಹಳದ್ರ ವಸರ ಹಲೂಸ ವಸರ ಜಿೀರ್ಿವಸರ

49 ಖಿದ್ರಿ ಪುಸಿಕವನುನ ಶಾನುಭಲೂೀಗರ ಸಂತರ್ತಯವರು ಇಲಿ ೆಇಟ್ಟೂದಾದರಲ ತಲೂಲ್ಲಯಲಿೆ ದಲೀವರ ಮಂದಾಸನದಲಿೆ ದಲೀವಸಾೆನದಲಿೆ ನಡ್ುಮನಲಯಲಿೆ

50 ಶಾನುಭಲೂೀಗರ ಉಳ್ಳಯಲು ಕಾರರ್ ಖಿದ್ರಿ ಪುಸಿಕ ರಲೈತರ ಸಹಾಯ ದಲೀವರ ಸಹಾಯ ಹುಲಿಯ ಧಮಿಶರದಲಿ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

1 ದುರ್ಗಸಿಂಹನ ಹುಟ್ಟೂರು : ಹರ್ರಿಬ ಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾ. 

ಕ ಟೋರ್ಳ್ಳ ನಾಡು
ಬಾರ್ಲಕ ಟೋಟ  ಜಿಲ್ ೆಯ 

ಮ್ುದುವೊಳಲು
ಕಿಸುಕಾಡು ನಾಡಿನ 

ಸಯಯಡಿ
ಕಡಟರು ತಾಲಟಕಿನ 

ದ ೋವನಟರು

2 ದುರ್ಗಸಿಂಹನು ಹುಟ್ಟೂದ ವರ್ಗ : ೧೦೩೧ ೧೦೩೨ ೧೦೩೩ ೧೦೩೪

3 `ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ' ರ್ದಯದ ಆಕರ ಕೃತಿ : ಬೃಹತ್ಕಥ ರ್ದಾಯುದಧ ಸಿಂಸೃತ್ ಪಿಂಚತ್ಿಂತ್ರ ಕರ್ಾಗಟ್ಕ ಪಿಂಚತ್ಿಂತ್ರಿಂ

4 ದುರ್ಗಸಿಂಹನು ಈ ರಾಜನ ಆಸಾಾನದಲ್ಲೆದದನು : ಒಿಂದನ ಯ ಸ ಟೋಮೋಶ್ವರ ಒಿಂದನ ಯ ಜರ್ದ ೋಕಮ್ಲೆ ಆರನ ಯ ವಿಕರಮಾದಿತ್ಯ ಒಿಂದನ ಯ ಸ ಟೋಮೋಶ್ವರ

5
ದುರ್ಗಸಿಂಹನು ರಾಜರ ಆಸಾಾನದಲ್ಲ ೆಈ ಉದ ಟಯೋರ್ರ್ಳನುು ನಿವಗಹಿಸುತಿಿದದನು 
:

ದಿಂಡನಾಯಕ ಮ್ತ್ುಿ 
ಪರಧಾನಿ

ದಿಂಡನಾಯಕ ಮ್ತ್ುಿ 
ಸಿಂಧಿವಿರ್ರಹಿ

ದಿಂಡನಾಯಕ ಮ್ತ್ುಿ 
ಅರ್ಗಮ್ಿಂತಿರ

ದಿಂಡನಾಯಕ ಮ್ತ್ುಿ 
ರಾಯಭಾರಿ

6
ಮ್ತ್ಧಮ್ಗ ಸಮ್ನವಯನಾದ ದುರ್ಗಸಿಂಹನು ಸಯಯಡಿಯಲ್ಲ ೆಮಾಡಿದ ಕಾಯಗ 
:

ಮ್ನ ರ್ಳ ನಿಮಾಗಣ ಬಸದಿರ್ಳ ನಿಮಾಗಣ ಹರಿಹರ ಭವನರ್ಳ 
ನಿಮಾಗಣ

ಶ ೈವ ದ ೋವಾಲಯರ್ಳ 
ನಿಮಾಗಣ

7
`ಕನಾಗಟ್ಕ ಪಿಂಚತ್ಿಂತ್ರ' ಕೃತಿಯು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಕಾರಕ ಕ ಸ ೋರಿದ 
ಕೃತಿಯಾಗಿದ  : ಚಿಂಪೂಕಾವಯ ಶ್ತ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರ್ಟ್ಪದಿ ಕಾವಯ ರರ್ಳ  ಕಾವಯ

8 ಭ ೋದ, ಪರಿೋಕ್ಷಾ, ವಿಶಾವಸ, ವಿಂಚನಾ, ಮಿತ್ರಕಾಯಗ ಇವು : ಪಿಂಚ ಪಾತ್ಕರ್ಳು ಪಿಂಚ ರ್ುಣರ್ಳು ಪಿಂಚ ತ್ಿಂತ್ರರ್ಳು ಪಿಂಚ ಕಾಯಗರ್ಳು

9 ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಕಥ ಯು ಒಳಗ ಟಿಂಡಿರುವ ಒಳ ಿಯ ನಿೋತಿ : ಕಳಿನಿಗ  ಸುಳ ಿೋ ಬಲ ಸತ್ಯ ಹ ೋಳ್ಳದರ  ಮ್ರಣ 
ನಿಶ್ಚಿತ್

ದ ಟೋಚಿ ಬಾಳುವುದ ೋ 
ಮಾನವ ಧಮ್ಗ

ಸತ್ಯಕ ಕ ಸಾವಿಲ ೆಸುಳ್ಳಿಗ  
ಸುಖವಿಲೆ

10 ದುರ್ೂಬುದಿಧಯ ಪಾತ್ರವು ನಿರಟಪಿಸುವ ರ್ುಣರ್ಳು : ಪಿರೋತಿ, ದಯೆ, ಅನುಕಿಂಪ ವಿಂಚನ , ಕಪಟ್ತ್ನ, ಮೋಸ ದ ವೋರ್, ಅಸಟಯೆ, ಪ ರೋಮ್ ಕಟರರತ್ವ, ಸ ುೋಹಪರ, 

ಭಾರತ್ೃತ್ವ

11 ಧಮ್ಗಬುದಿಧಯ ಪಾತ್ರವು ನಿರಟಪಿಸುವ ರ್ುಣರ್ಳು : ಸಹನಶ್ಚೋಲತ , ಸುಸಿಂಸೃತಿ ಕಟರರತ್ವ, ಕಳಿತ್ನ, 

ನಿಧಾನರ್ತಿ ಮ್ಟಢತ , ದಡಡತ್ನ, ಮ್ರ ವು ವಿಂಚನ , ಕಪಟ್ತ್ನ, ಮೋಸ

12 ಆಚ್ಾಾದಿತ್ - ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಗಕ ಪದ: ಚ್ಾವಣಿ ಹ ಟರಗ  ಬಿಂದ ಆಶ್ಿಯಗಕರ ಆವರಿಸದ

13 ಕಾಪು - ಪದದ ಅರ್ಗ: ಕಾಡಿಗ ರಕ್ಷರ್ ಒಡವ ಕಳಿತ್ನ

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ  ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                 ಗದಯ: 7  ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

14 ಕಟಮಗ – ಎಿಂದರ : ಆಮ ಕಟರ ಟೋಣ ಸ ುೋಹ ಕ ಟೋಪ

15 ನಿೋರದ  - ಎಿಂದರ ಹ ಟಳ ಮೋಡ ಆಕಾಶ್ ಸಾರ್ರ

16 ಲುಬಧತ  – ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಗಕ : ಮೋಹ ಖಚುಗ ದುರಾಸ ಸುಳುಿ

17 ಪವಿಗದ – ಪದದ ಹ ಟಸರ್ನುಡ ರಟಪ : ಪಡ ದ ಹಸದ ಹವಿದ ಹಬ್ಬಿದ

18 ಬಿಂಚಿಸು – ಪದದ ಹ ಟಸರ್ನುಡ ರಟಪ : ಬಿಂಧಿಸು ವಿಂಚಿಸು ವಿಂದಿಸು ಭಿಂಗಿಸು

19 ಪೋರ್ಲ್ ವೋೞುಕಿಂ – ಪದವು ಈ ಸಿಂಧಿಗ  ಉದಾಹರರ್ : ಲ್ ಟೋಪ ಸಿಂಧಿ ಆರ್ಮ್ ಸಿಂಧಿ ಆದ ೋಶ್ ಸಿಂಧಿ ರ್ುಣ ಸಿಂಧಿ

20 ಪರತ್ಯರ್ಥಗ – ಪದದಲ್ಲ ೆಏಪಗಟ್ಟೂರುವ ಸಿಂಧಿ : ವೃದಿಧ ಸಿಂಧಿ ಯಣ್ಸಿಂಧಿ ಜಶ್ಿವ ಸಿಂಧಿ ಶ್ುಿತ್ವ ಸಿಂಧಿ

21 ಚ್ ಟೋದಯಿಂಬಟ್ಟೂರ  –ಪದವನುು ಸಿಂಧಿ ಬ್ಬಡಿಸದಾರ್ : ಚ್ ಟೋದಯಿಂ + ಬಟ್ಟೂರ ಚ್ ಟೋದಯಿಂ + ವಟ್ಟೂರ ಚ್ ಟೋದಯಿಂ + ಪಟ್ಟೂರ ಚ್ ಟೋದಯಿಂ + ಬ ಟಟ್ಟೂರ 

22 ಪರಧನ – ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ ಕ ಉದಾಹರರ್ ಯಾಗಿದ : ತ್ತ್ುಪರುರ್ ಸಮಾಸ ದಿವರ್ು ಸಮಾಸ ದವಿಂದವ ಸಮಾಸ ಕಮ್ಗಧಾರಯ ಸಮಾಸ

23 ಕಟ ೂೋಕಾಿಂತ್ – ಪದದಲ್ಲ ೆಏಪಗಟ್ಟೂರುವ ಸಮಾಸ : ಬಹುವಿರೋಹಿ ಸಮಾಸ ಕಮ್ಗಧಾರಯ ಸಮಾಸ ರ್ಮ್ಕ ಸಮಾಸ ತ್ತ್ುಪರುರ್ ಸಮಾಸ

24 ಈ ಪದರ್ಳಲ್ಲ ೆಕಿರಯಾಸಮಾಸಕ ಕ ಉದಾಹರರ್  : ತ್ಲ್ ನ ಟೋವು ಮ್ುಕಕಣಣ ಒರ್ಗಟ್ುೂ ಸಾಕ್ಷಿಮಾಡಿ

25 ಈ ಪದರ್ಳಲ್ಲ ೆಬಹುವಿರೋಹಿ ಸಮಾಸದ ಪದ : ಬಲವಿಂದು ಆಮ್ನ ಅತಿಕುಟ್ಟಲ ಅಬ ಟಜೋದರ

26 ಕಿಂದಪದಯದ ಮದಲ ಸಾಲ್ಲನ ಮಾತಾರ ರ್ಣ ವಿನಾಯಸ : 4|4|4|4| 4|4|4| 3|4|3|4| 5|5|5|

27 ಒಿಂದು ವೃತ್ ಿಪದಯ ಹ ಟಿಂದಿರುವ ಸಾಲುರ್ಳ ಸಿಂಖ್ ಯ : ೫ ೬ ೪ ಸಾಲುರ್ಳ ಮಿತಿಯಿಲೆ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

28
‘ಮೋದಿನಿಯಿಂ ಕರಮ್ಕರಮ್ದ  ಪವಿಗದುದಾತ್ಿನಭ ಟೋ ವಿಭಾರ್ಮಾ’ – ಈ 
ವಾಕಯದಲ್ಲೆರುವ ಛಿಂದ ಟೋಪರಕಾರ : ಚಿಂಪಕಮಾಲ್ಾವೃತ್ಿ ಉತ್ಪಲಮಾಲ್ಾವೃತ್ಿ ಮ್ತ ಿೋಭವಿಕಿರೋಡಿತ್ವೃತ್ಿ ಸರರ್ಧರಾವೃತ್ಿ

29 ಕಜಜ : ಕಾಯಗ : : ಬ್ಬೋಯ : _______ ವಯಯ ಭಯ ವ ೋದ ವಾಯಧ

30 ಧಮ್ಗಬುದಿಧ ಮ್ತ್ುಿ ದುರ್ೂಬುದಿಧಯ ಊರು : ಧಮ್ಗಪುರ ಮ್ಹಾನರ್ರ ಮ್ದನಪುರ ಮ್ಧುರಾನರ್ರ

31 ದುರ್ೂಬುದಿಧಯು ಧಮ್ಗಬುದಿಧಯ ಮೋಲ್  ಹ ಟರಿಸದ ಆರ ಟೋಪ : ಕ ಟಲ್ ಯ ಆರ ಟೋಪ ಕಳಿತ್ನದ ಆರ ಟೋಪ ದರ ಟೋಡ ಯ ಆರ ಟೋಪ ಸುಳುಿಹ ೋಳ್ಳದ ಆರ ಟೋಪ

32 ಧಮ್ಗಬುದಿಧಯು ತ್ನು ಬ ಳಗಿನ ಹ ಟತ್ಿನುು ಇವುರ್ಳನುು ಮಾಡುತ್ ಿಕಳ ದನು : ವ ೋದ, ಉಪನಿರ್ತ್ುಿ, 
ಪುರಾಣರ್ಳ ಪೂಜ 

ದ ೋವರು, ಧಮ್ಗರ್ರಿಂರ್, 

ಪುರಾಣರ್ಳ ಪೂಜ 
ದ ೋವರು, ರ್ುರುರ್ಳು, 

ದಿವಜಪೂಜ 
ವಾಯಯಾಮ್, ಯೋರ್, 

ಉಪಾಹಾರ

33
ಧಮ್ಗಬುದಿಧ ಮ್ತ್ುಿ ದುರ್ೂಬುದಿಧ ವಾಯಪಾರ ಮ್ುಗಿಸ ಹಿಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾರ್ ಇಲ್ಲ ೆ
ತ್ಿಂಗಿದದರು :

ಊರ ಹ ಟರಗಿನ 
ಮ್ಿಂಟ್ಪದಲ್ಲೆ

ಊರ ಹ ಟರಗಿನ 
ಉದಾಯನವನದಲ್ಲೆ

ಊರ ಹ ಟರಗಿನ ಮ್ರದ 
ಕ ಳಗ 

ಊರ ಹ ಟರಗಿನ 
ಬಹಿರುದಾಯನವನದಲ್ಲೆ

34
ದುರ್ೂಬುದಿಧಯು ಹ ಟನುನುು ಹಿಂಚಿಕ ಟಳಿಲು ಬ ೋಡವ ಿಂದು ಧಮ್ಗಬುದಿಧಗ  ಹ ೋಳಲು 
ಕಾರಣ :

ಮ್ತ  ಿವಾಯಪಾರಕ ಕ 
ಹ ಟೋರ್ಲು

ಎಲ್ಾೆ ಹ ಟನುನುು ತಾನ ೋ 
ಬಾಚಿಕ ಟಳಿಲು ಎಲ್ಾೆ ಖಚ್ಾಗರ್ುವುದ ಿಂದು ಎಲ್ಾೆ ಹ ಟನುನುು 

ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿಡಲು

35 ಧಮ್ಗಬುದಿಧ ಮ್ತ್ುಿ ದುರ್ೂಬುದಿಧ ತಾವು ರ್ಳ್ಳಸದ ಹ ಟನುನುು ಇಲ್ಲ ೆಬಚಿಿಟ್ೂರು : ಮ್ಹಾವಟ್ವಿಟ್ಪಿಯ 
ಪಟ್ರ ಯಳಗ 

ಮ್ಹಾವಟ್ವಿಟ್ಪಿಯ 
ರ ಿಂಬ ಯ ಮೋಲ್ 

ಮ್ಹಾವಟ್ವಿಟ್ಪಿಯ ಕ ಳಗ  
ಕುಳ್ಳಯಲ್ಲೆ

ಮ್ಹಾವಟ್ವಿಟ್ಪಿಯ 
ಹಿಿಂಭಾರ್ದಲ್ಲೆ

36 ದುರ್ೂಬುದಿಧಯು ಸಟಚಿಸದ ಸಾಕ್ಷಿ : ಧಮಾಗಧಿಕರಣರು ದ ೋವರು ವಟ್ವೃಕ್ಷ ಧಮ್ಗಬುದಿಧ

37 ದುರ್ೂಬುದಿಧಯ ತ್ಿಂದ ಯ ಹ ಸರು : ಪ ರೋಮ್ಮ್ತಿ ಅನೃತ್ಮ್ತಿ ಅಭಯಮ್ತಿ ಧಮ್ಗಮ್ತಿ

38
"ನಿನು ಪೞುವಗ  ನಮ್ಮ ಕುಲಮ್ನ ಲೆಮ್ನೞವ ಬಗ "  ಈ ಮಾತ್ನುು 
ಹ ೋಳ್ಳದವರು : ಧಮ್ಗಬುದಿಧ ಪ ರೋಮ್ಮ್ತಿ ದುರ್ೂಬುದಿಧ ಧಮಾಗಧಿಕರಣರು

39 "ಹುಸಯದ ಬ ೋಹಾರಿಯೆೋ ಇಲ.ೆ" ಈ ಮಾತ್ನುು ಹ ೋಳ್ಳದವರು : ಧಮ್ಗಬುದಿಧ ಪ ರೋಮ್ಮ್ತಿ ದುರ್ೂಬುದಿಧ ಧಮಾಗಧಿಕರಣರು

40
ಧಮ್ಗಬುದಿಧಯು ಮ್ರದ ಪಟ್ರ ಗ  ಹ ಟಗ  ಹಾಕಲು ಧಮಾಗಧಿಕರಣರಿಗ  ಕ ಟಟ್ೂ 
ಕಾರಣ ಇದಾಗಿದ  :

ಪ ರೋಮ್ಮ್ತಿಯನುು 
ಹ ಟರಗ  ಬರುವಿಂತ  

ಮಾಡಲು

ಹಾವನುು ಹ ಟರಗ  
ಬರುವಿಂತ  ಮಾಡಲು

ಹಣವನುು ಹ ಟರಗ  
ಬರುವಿಂತ  ಮಾಡಲು

ತಾನು ಮಾಡಿದ ತ್ಪಿಪಗ  
ಪಾರಯಶ್ಚಿತ್ ಿಮಾಡಿಕ ಟಳಿಲು

41 ಭರನಭಭರಲರ್ - ಇದು ಈ ವೃತ್ಿವ ಛಿಂದಸಿನ ವಿನಾಯಸವಾಗಿದ . ಚಿಂಪಕಮಾಲ್ಾವೃತ್ಿ ಮ್ತ ಿೋಭವಿಕಿರೋಡಿತ್ವೃತ್ಿ ಉತ್ಪಲಮಾಲ್ಾವೃತ್ಿ ಸರರ್ಧರಾವೃತ್ಿ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

42 ಧಮಾಗಧಿಕರಣರು ವಿಸಮಯ ಹ ಟಿಂದಲು ಕಾರಣ :
ಧಮ್ಗಬುದಿಧಯು ತ್ನು 

ತ್ಪಪನುು 
ಒಪಿಪಕ ಟಿಂಡಿದದರಿಿಂದ

ಪಟ್ರ ಯಳಗ  
ಪ ರೋಮ್ಮ್ತಿಯು ನಿಜ 

ಹ ೋಳ್ಳದದರಿಿಂದ

ದುರ್ೂಬುದಿಧ ತ್ನು 
ತ್ಿಂದ ಯನುು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದದರಿಿಂದ

ವಟ್ವೃಕ್ಷವನುು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 
ಮಾಡಿದದರಿಿಂದ

43 ದುರ್ೂಬುದಿಧ ಈ ಮಾತ್ನುು ನ ನ ಯುತಾಿ ಸುಳುಿ ಹ ೋಳ್ಳದನು : ಸುಕೃತ್ದುರ್ೃತ್ಿಂರ್ಳು 
ದ ೈವರ್ಳಱಿರ್ುಿಂ ತ್ಸಕರಸಾಯನೃತ್ಿಂ ಬಲಿಂ

ವಿಕೃತಿಯಾದ 
ಮ್ನುರ್ಯನಾಯುರ್ಯಿಂ 

ಕುಿಂದುರ್ುಿಂ

ಕಿಱಿದು ಪನುಿಂ 
ತ ಗ ದುಕ ಟಳವಿಂ

44 ಧಮ್ಗಬುದಿಧ ಮ್ತ್ುಿ ದುರ್ೂಬುದಿಧ ನಾಯಯ ಪಡ ಯಲು ಇವರ ಬಳ್ಳಗ  ಹ ಟೋದರು : ನಾಯಯಾಧಿೋಶ್ರ ಬಳ್ಳಗ ಮ್ಧುರಾಪುರದ ರಾಜನ 
ಬಳ್ಳಗ ಊರಿನ ಮ್ುಖಿಂಡರ ಬಳ್ಳಗ ಧಮಾಗಧಿಕರಣರ ಬಳ್ಳಗ 

45
ಧಮ್ಗಬುದಿಧಯು ವಟ್ವೃಕ್ಷವನುು "ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯುಮ್ುಚಿತ್ಿಂ" ಎಿಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 
ಒಪಿಪಕ ಟಳಿಲು ಅವನು ಹಿೋಗ  ತಿಳ್ಳದಿದದದುದ ಕಾರಣ :

ಮಾನವರ ಕೃತ್ಯರ್ಳು 
ದ ೈವರ್ಳ್ಳಗ  ತಿಳ್ಳಯುವುದು ಅದು ಮಾತ್ನಾಡುವ ಮ್ರ ಅದು ಮ್ುರ್ಧ ಪಕ್ಷಿರ್ಳು 

ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮ್ರ
ಮ್ರವನುು ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಮಾತ್ನಾಡಿಸಬಹುದು

46
"ಬಳಾರಿಯ ಮ್ನ ಯಿಂ ಪರಕ ಯ ಕುಱಯಿಂ ಪುಗಿಸುವಿಂತ  ವಟ್ವಿಟ್ಪಿ 
ಕ ಟೋಟ್ರಕುಟ್ಟೋರಾಿಂತ್ರಮ್ಿಂ ಪುಗಿಸ" ಈ ವಾಕಯದಲ್ಲೆರುವ ಅಲಿಂಕಾರ : ರಟಪಕಾಲಿಂಕಾರ ಉತ ರೋಕ್ಷಾಲಿಂಕಾರ ಉಪಮಾಲಿಂಕಾರ ದೃಷಾೂಿಂತಾಲಿಂಕಾರ

47
ಧಮಾಗಧಿಕರಣರು ವಟ್ವೃಕ್ಷದ ಬಳ್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಯನುು ಕ ೋಳುವ ಮದಲು ಈ 
ರಿೋತಿಯ ಅಚಗನ  ಮಾಡಿದರು : ತಿರಫಲ್ಾಚಗನ ಅರ್ೂವಿಧಾಚಗನ ಪಿಂಚ್ಾಮ್ೃತಾಚಗನ ಸಹಸರಬ್ಬಲ್ಾವಚಗನ 

48
ಧಮ್ಗಬುದಿಧಯು ವಟ್ವೃಕ್ಷದಿಿಂದ ಬಿಂದ ಮಾತ್ನುು ಕ ೋಳ್ಳ ಇದು ದ ೈವವಲ ೆ
ಎಿಂದು ನಿಧಾಗರಕ ಕ ಬರಲು ಕಾರಣ : ಅದು ನಿಜ ಹ ೋಳ್ಳದದರಿಿಂದ ಅದು ಮಾತ್ನಾಡದ 

ಕಾರಣದಿಿಂದ
ಅದು ಸುಳುಿ ಹ ೋಳ್ಳದ 

ಕಾರಣದಿಿಂದ

ಅದು ಧಮ್ಗಬುದಿಧ ಕಳಿನಲ ೆ
ಎಿಂದು ಹ ೋಳ್ಳದ 

ಕಾರಣದಿಿಂದ

49

"ಘನ ಪರಕರಾಿಂಜನ ಪುಿಂಜ ಕ ಟೋಕಿಲ್ಾಬ ಟಜೋದರಕಾಯಕಾಿಂತಿ 
ಶ್ಚತಿಕಿಂಠರ್ಳಪರತಿಮ್ಪರಭಿಂ" ಈ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲ ೆಕವಿ ಈ ಸನಿುವ ೋಶ್ವನುು 
ವಣಿಗಸದಾದನ  :

ಬ ಳಗಾರ್ುವುದನುು ಕತ್ಿಲ್ಾರ್ುವುದನುು ಮ್ಧಾಯಹುದ ಸಮ್ಯವನುು ಪಟ್ರ ಗ  ಹ ಟಗ  
ಸುತಿಿಕ ಟಿಂಡಿದದನುು

50
"ಪರತ್ಯರ್ಥಗ ಬಿಂದನಿಲ ೆಪಿರಿದುಿಂ ಪೞುಿ ಪೋದುದು ಎನಗ  ಕತ್ಗವಯಮಾವುದು" 

ಈ ಮಾತ್ನುು ಹ ೋಳ್ಳದವರು : ಧಮ್ಗಬುದಿಧ ಪ ರೋಮ್ಮ್ತಿ ದುರ್ೂಬುದಿಧ ಧಮಾಗಧಿಕರಣರು
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು : ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಶಿವಪ್ುರ

ಶಿವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಶಿಕಾರಿಪ್ುರ

ಶಿವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಶಿವಪ್ುರ

ಶಿವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ತಾಳಗುುಂದ್

೨ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಹುಟ್ಟೂದ್ ವರ್ಷ : ೧೯೨೪ ೧೯೨೫ ೧೯೨೬ ೧೯೨೭

೩ `ಸುಂಕಲ್ಪಗೀತಲ' ಪ್ದ್ಯದ್ ಆಕರ ಕೃತಿ : ಎದಲತುುಂಬಿ ಹಾಡಿದಲನು ದೀಪ್ದ್ ಹಲಜ್ಲೆ ಸಾಮಗಾನ ಅನಾವರಣ

೪ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ೂಣಷ ಹಲಸರು : ಗುಡ್ಡದ್ ಶಾುಂತವೀರಪ್ಪ 
ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಗುಗಗರಿ ಶಾುಂತಪ್ಪ 
ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಗುಡ್ಡದ್ ಶರಣಪ್ಪ 
ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಗುಗಗರಿ ಶಾುಂತವೀರಪ್ಪ 
ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

೫ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಕನನಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕಲೀುಂದ್ರದ್ಲ್ಲೆ ಸಲ್ಲೆಸಿದ್ ಪ್ರಮುಖ 
ಸಲೀವಲ : ವಯವಸಾಾಪ್ಕರಾಗ ಸಮನವಯಕಾರರಾಗ ನಿದಲೀಷಶಕರಾಗ ಸುಂಶಲ ೀಧ್ಕರಾಗ

೬ ಇವುಗಳಲ್ಲ ೆಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ರಚಿಸಿಲ್ೆದ್ ಕೃತಿ : ಮಾಸಲಟಕೀದ್ಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪತಲೆರಡ್ು 
ದನಗಳು ಸ ುಂದ್ಯಷ ಸಮೀಕ್ಷಲ ಅಪ್ೂವಷ ಪ್ಶಿಿಮ ಚಲಲ್ುವು-ಒಲ್ವು

೭ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ `ಕಾವಾಯರ್ಷ ಚಿುಂತನ' ಕೃತಿಗಲ ಲ್ಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಸಿ ೆ:  ರಾಜಯ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡಲಮ 
ಪ್ರಶಸಿೆ

ಸುಂಗೀತ ಮತುೆ ನಾಟ್ಕ 
ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡಲಮ ಪ್ರಶಸಿೆ ಪ್ುಂಪ್ ಪ್ರಶಸಿೆ ಕಲೀುಂದ್ರ ಸಾಹಿತಯ 

ಅಕಾಡಲಮ ಪ್ರಶಸಿೆ

೮ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗಲ 'ನಾಡಲಟೀಜ' ಪ್ುರಸಾಕರ ನಿೀಡಿ ಗ ರವಸಿದ್ 
ವಶವವದಾಯನಿಲ್ಯ :

ಮೈಸಟರು 
ವಶವವದಾಯನಿಲ್ಯ

ಹುಂಪಿ ಕನನಡ್ 
ವಶವವದಾಯನಿಲ್ಯ

ಬಲುಂಗಳೂರು 
ವಶವವದಾಯನಿಲ್ಯ

ಉಸಾಾನಿಯಾ 
ವಶವವದಾಯನಿಲ್ಯ

೯ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗಲ ಬಲುಂಗಳೂರು ಮತುೆ ಕುವಲುಂಪ್ು 
ವಶವವದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ದ್ವ ನಿೀಡಿ ಗ ರವಸಿವಲ  : ಗ ರವ ಡಿ.ಲ್ಲಟ್ ಸಲನಲಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತೆಮ ಸುಂಶಲ ೀಧ್ಕ ಕನನಡ್ ಕಣಾಣಿ

೧೦ ಕನನಡ್ದ್ ಮಟರನಲಯ ರಾರ್ರಕವ : ಕುವಲುಂಪ್ು ಶಿವರಾಮಕಾರುಂತ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಎುಂ. ಗಲಟೀವುಂದ್ಪಲೈ

೧೧ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತಲ ವಹಿಸಿದ್ದ ದಾವಣಗಲರಲಯಲ್ಲೆ ನಡಲದ್ ೬೧ 
ನಲಯ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ ಕನನಡ್ ಸಾಹಿತಯ ಸಮೇಳನ ನಡಲದ್ ವರ್ಷ : ೧೯೯೧ ೧೯೯೨ ೧೯೯೩ ೧೯೯೪

೧೨ ಕುಂದದ್ -  ಪ್ದ್ದ್ ಸಮಾನಾರ್ಷಕ ಪ್ದ್ : ಕಡಿಮಯಾದ್ ಮಸುಕಾದ್ ಕಡ್ುಗಪಾಪದ್ ಹಲಟಳಪಾದ್

೧೩ ಕಲ್ುಷಿತ ಎುಂದ್ರಲ : ಸುಂತಲಟೀರ್ ಕುಲ್ುಕಾಡಿದ್ ಮಲ್ಲನ ಮಡಿಯಾದ್

೧೪ ಕ್ರರಯಾ ಪ್ದ್ದ್ ಮಟಲ್ರಟಪ್ : ಧಾತು ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ ಉಪ್ಸಗಷ ಪಾರತಿಪ್ದಕ

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ  ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                  ಪ್ದಯ: ೧  ಸಂಕ್ಲ್ಪಗೀತನ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧೫ ಕಮಷಪ್ದ್ವನುನ ಬಯಸುವ ಧಾತುಗಳನುನ ಹಿೀಗಲನುನವರು : ಅಕಮಷಕ ಧಾತು ಪ್ರತಯಯಾುಂತ ಧಾತು ಸಾಧಿತ ಧಾತು ಸಕಮಷಕ ಧಾತು

೧೬ ಕಮಷಪ್ದ್ವನುನ ಬಯಸದರುವ ಧಾತುಗಳನುನ ಹಿೀಗಲನುನವರು : ಸಕಮಷಕ ಧಾತು ಅಕಮಷಕ ಧಾತು ಪ್ರತಯಯಾುಂತ ಧಾತು ಮಟಲ್ ಧಾತು

೧೭ ಇವುಗಳಲ್ಲ ೆಸಕಮಷಕ ಧಾತು : ಮಲ್ಗು ಓಡ್ು ನಾಚು ಕಲಟಡ್ು

೧೮ ಇವುಗಳಲ್ಲ ೆಅಕಮಷಕ ಧಾತು : ಬಿಡ್ು ತಿದ್ುದ ಹಲಟೀಗು ಮುಚುಿ

೧೯ ಸಕಮಷಕ ಧಾತುವಗಲ ಉದಾಹರಣಲಯಾದ್ ಪ್ದ್ : ನಿಲ್ುೆ ನಡಲ ಉಣುು ಮಲ್ಗು

೨೦ `ದುರ್ೀೋಧನ್ನ್ು ಭೀಮನಂದ ಕನೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನ್ು' _ ವಾಕಯವು ಈ ಪ್ರಯೀಗವಾಗದಲ 
:

ಕತಷರಿ ಪ್ರಯೀಗ ಕಮಷಣಿ ಪ್ರಯೀಗ ಸಕಮಷಕ ಪ್ರಯೀಗ ಸುಂಯೀಜಿತ ವಾಕಯ 
ಪ್ರಯೀಗ

೨೧ ಇವುಗಳಲ್ಲ ೆ`ತಿನುನ'  ಧಾತುವನ ವದ್ಯರ್ಷಕ ರಟಪ್ : ತಿನನನು ತಿುಂದಾನು ತಿನುನವನು ತಿನನಲ್ಲ

೨೨ `ಬುಂದಾನು'  ಪ್ದ್ವು ಈ ವಾಯಕರಣಾುಂಶಕಲಕ ಉದಾಹರಣಲಯಾಗದಲ : ವಧ್ಯರ್ಷಕ ನಿಷಲೀಧಾರ್ಷಕ ಸುಂಭಾವನಾರ್ಷಕ ಪ್ರಶಾನರ್ಷಕ

೨೩ ಬರಲ - ಪ್ದ್ದ್ ನಿಷಲೀಧಾರ್ಷಕ ರಟಪ್ : ಬರಲದಾಳು ಬರಲಯಳು ಬರಲಯಲ್ಲ ಬರಲಯುತಾೆಳಲ

೨೪ ಓದ್ುವನಲ' ಪ್ದ್ವು ಈ ಅರ್ಷರಟಪ್ದ್ ಕ್ರರಯಾ ಪ್ದ್ಕಲಕ ಉದಾಹರಣಲಯಾಗದಲ : ಸುಂಭಾವನಾರ್ಷಕ ಪ್ರಶಾನರ್ಷಕ ವಧ್ಯರ್ಷಕ ನಿಷಲೀಧಾರ್ಷಕ

೨೫ "ಮಹಲೀಶನು ತನನ ಬಲ್ಗಾಲ್ಲನಿುಂದ್ ಚಲುಂಡ್ನುನ ಒದಲದ್ನು" - ಈ ವಾಕಯದ್ಲ್ಲೆ 
ದವತಿೀಯಾ ವಭಕ್ರ ೆಹಲಟುಂದರುವ ಪ್ದ್ : ಮಹಲೀಶನು ತನನ ಚಲುಂಡ್ನುನ ಬಲ್ಗಾಲ್ಲನಿುಂದ್

೨೬ ಅಧಿಕರಣಾರ್ಷ ವಭಕ್ರ ೆಪ್ರತಯಯ : ರ್ಷಿಠೀ ಸಪ್ೆಮೀ ತೃತಿೀಯಾ ಚತುರ್ಥಷ

೨೭ `ವಲೀದಾುಂತನಿುಂದ್' ಇದ್ರಲ್ಲೆರುವ ಕ್ರರಯಾರ್ಷ : ಕತಾರಷರ್ಷ ಕಮಾಷರ್ಷ ಕರಣಾರ್ಷ ಸುಂಪ್ರದಾನಾರ್ಷ

೨೮ ಕವ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಾ ಸುತೆಲ್ಟ ಕವಯುವುದ್ು : ಕತೆಲ್ಲ ಬಲಳಕು ಹಲಟಗಲ ಪಿರೀತಿ

೨೯ ಪಿರೀತಿಯ ಹಣತಲ' ಪ್ದ್ವು ಈ ಅಲ್ುಂಕಾರವನುನ ಹಲಟುಂದದಲ : ಉಪ್ಮಾಲ್ುಂಕಾರ ಉತಲರೀಕ್ಷಾಲ್ುಂಕಾರ ರಟಪ್ಕಾಲ್ುಂಕಾರ ದ್ೃಷಾೂುಂತಾಲ್ುಂಕಾರ

೩೦ ಕವ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಪ್ರಕಾರ ಹಡ್ಗು ಯಾವುದ್ರಿುಂದ್ ಹಲಟಯಾದಡ್ುತಿೆದಲ : ಅಲ್ಲಗಳುಂದ್ ಬಿರುಗಾಳಯುಂದ್ ಬುಂಡಲಗಳುಂದ್ ಜಲ್ಚರಗಳುಂದ್

೩೧ ನಮಾ ಸುತೆಲ್ು ಆವರಿಸುವ ಕತೆಲ್ಲಯನುನ ಹಲಟೀಗಲ್ಾಡಿಸಲ್ು ಈ ದೀಪ್ವನುನ 
ಹಚಿಬಲೀಕು : ದಲವೀರ್ದ್ ದೀಪ್ ತುಪ್ಪದ್ ದೀಪ್ ಎಣಲುಯ ದೀಪ್ ಪಿರೀತಿಯ ದೀಪ್
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೩೨ "ಸುತೆಲ್ು ಕವಯುವ ಕತೆಲ್ಲಯಳಗಲ ಪಿರೀತಿಯ ಹಣತಲಯ ಹಚಲಟಿೀಣ" ಇಲ್ಲೆ 
'ಕತೆಲ್ಲ' ಎುಂದ್ರಲ : ಬಾುಂಧ್ವಯ ಪಿರೀತಿ ಸಲನೀಹ ದಲವೀರ್

೩೩ ಕವ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಜಿೀವನವಲುಂಬ ಹಡ್ಗನುನ ಹಿೀಗಲ 
ಮುನನಡಲಸಬಲೀಕಲುಂದದಾಾರಲ : ವಲೀಗದುಂದ್ ಎಚಿರದುಂದ್ ನಿಧಾನವಾಗ ಸಟಕ್ಷಮವಾಗ

೩೪ ಕವಯ ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲ್ಲೆ ಇುಂದ್ು ನದೀಜಲ್ಗಳು : ಬರಡಾಗವಲ ಸವಚಛವಾಗವಲ ಕಲ್ುಷಿತವಾಗವಲ ತುುಂಬಿ ಹರಿಯುತಿೆವಲ

೩೫ ಮಲ್ಲನವಾದ್ ನದ, ಕಲರಲ, ತಲಟರಲ ಮುುಂತಾದ್ ನಿೀರಿನ ಮಟಲ್ಗಳನುನ 
ಶುದಾಮಾಡ್ಲ್ು ನಾವು ಏನಾಗಬಲೀಕ್ರದಲ ? ಸವಯುಂ ಸಲೀವಕರು ಶುಚಿಮಾಡ್ುವ ಹಡ್ಗು ಮುುಂಗಾರಿನ ಮಳಲ ವಸುಂತ

೩೬ ಇುಂದ್ು ಕಾಡ್ುಮೀಡ್ುಗಳು : ಬರಡಾಗವಲ ಸಮೃದ್ಾವಾಗವಲ ಒಣಗವಲ ಬಾಡಿಹಲಟೀಗವಲ

೩೭ ಕವ ಹಲೀಳರುವುಂತಲ ಕಾಡ್ುಮೀಡ್ುಗಳನುನ ಸುಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ನಾವು : ಮರಗಳನುನ ಕಡಿಯಬಲೀಕು ವಸುಂತವಾಗಬಲೀಕು ವಲೈಶಾಖವಾಗಬಲೀಕು
ಕಾಡಿಗಲ ಹಲಟೀಗ 
ಮರಗಳಗಲ ನಿೀರು 

ಹಾಕಬಲೀಕು

೩೮ ವನಸುಂಪ್ತೆನುನ ಸುಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು 'ವಸುಂತವಾಗಬಲೀಕು' ಎುಂದ್ರಲ : ನಾವಲೀ ವಸುಂತ 
ಋತುವಾಗಬಲೀಕು

ಗಡ್-ಮರಗಳನುನ 
ಸುಂರಕ್ಷಿಸಿ ಬಲಳಲಸಬಲೀಕು

ಕಾರಿನ ಮರಗಳನುನ 
ಕಡಿದ್ು ಹಲಟಸ 

ಗಡ್ಗಳನುನ ನಲಡ್ಬಲೀಕು

ಕಾಡಿನಲ್ಲೆರುವ 
ಮರಗಳಗಲ ನಿೀರು 

ಹಾಕಬಲೀಕು

೩೯ ಸುಂಕಲ್ಪಗೀತಲಯಲ್ಲೆ 'ಬಿದ್ದವರು' ಎುಂದ್ರಲ : ನಲಲ್ಕಲಕ ಬಿದ್ುದ ಗಾಯ 
ಮಾಡಿಕಲಟುಂಡ್ವರು

ಮನಲಯ ಮೀಲ್ಲನಿುಂದ್ 
ಬಿದ್ದವರು

ಜಿೀವನದ್ಲ್ಲ ೆಉತಾಾಹ, 

ಚಲೈತನಯ 
ಹಲಟುಂದರುವವರು.

ಜಿೀವನದ್ಲ್ಲ ೆಭರವಸಲ 
ಕಳಲದ್ುಕಲಟುಂಡ್ವರು

೪೦ ಕವ ಇವರಲ್ಲ ೆಹಲಟಸ ಭರವಸಲಗಳನುನ ಕಟ್ೂಬಲೀಕಲುಂದದಾದರಲ :
ಜಿೀವನದ್ಲ್ಲ ೆ

ದ್ುರಾಸಲಯುಂದ್ ಎಡ್ವ 
ಬಿದ್ದವರಲ್ಲೆ

ಜಿೀವನದ್ಲ್ಲ ೆ
ನಿರಾಸಲಯುಂದ್ ಎಡ್ವ 

ಬಿದ್ದವರಲ್ಲೆ

ಜಿೀವನದ್ಲ್ಲ ೆ
ಅತಿಯಾಸಲಯುಂದ್ 
ಎಡ್ವ ಬಿದ್ದವರಲ್ಲೆ

ಜಿೀವನದ್ಲ್ಲ ೆ
ಅಸಟಯೆಯುಂದ್ 
ಎಡ್ವ ಬಿದ್ದವರಲ್ಲೆ

೪೧ ಇದ್ನುನ `ಮನುಜರ ನಡ್ುವಣ ಅಡ್ಡಗಲಟೀಡಲ' ಎನನಬಹುದ್ು :
ಜ್ಾತಿ, ಮತ, ಧ್ಮಷ, 

ಬಡ್ವ, ಶಿರೀಮುಂತ ಎುಂಬ 
ಭಲೀದ್ಭಾವ

ಪಿರೀತಿ, ವಶಾವಸ, 

ಅನುಕುಂಪ್, ಕರುಣಲ  ಎುಂಬ 
ಭಲೀದ್ಭಾವ

ಮಾನವೀಯತಲ, ಸಲನೀಹ, 

ವಾತಾಲ್ಯ  ಎುಂಬ 
ಭಲೀದ್ಭಾವ

ಪ್ರಹಿತ, ಧ್ಮಷ 
ಸಹಿರ್ುುತಲ, 

ಅಭಿಪಾರಯಕಲಕ ಮನನಣಲ

೪೨ ನಾವು ಯಾವುದ್ನುನ ಕಲಡ್ವ ಸಲೀತುವಲಯಾಗಬಲೀಕಲುಂದ್ು ಕವ 
ಅಭಿಪಾರಯಪ್ಟ್ಟೂದಾಾರಲ :

ನದಗಳ ನಡ್ುವನ 
ಸಲೀತುವಲಯನುನ

ಪಿರೀತಿ ವಶಾವಸದ್ 
ಭಾುಂದ್ವಯವನುನ

ಮನುಜರ ನಡ್ುವಣ 
ಭಲೀದ್ಭಾವದ್ 

ಅಡ್ಡಗಲಟೀಡಲಗಳನುನ

ಜಿೀವನದ್ಲ್ಲೆರುವ 
ಉತಾಾಹ, 

ಚಲೈತನಯಗಳನುನ

೪೩ ನಾವು ಈ ಹಲಟಸ ಎಚಿರದ್ಲ್ಲೆ ಬದ್ುಕಬಲೀಕ್ರದಲ : ಮತಗಳಲಲ್ೆವೂ ಕುರುಡ್ು 
ಎನುನವ ಎಚಿರದ್ಲ್ಲೆ

ಮತಗಳಲಲ್ೆವೂ 
ಅಡ್ಡಗಲಟೀಡಲಗಳು ಎನುನವ 

ಎಚಿರದ್ಲ್ಲೆ

ಮತಗಳಲಲ್ೆವೂ ಬಾಳನ 
ಪ್ರ್ಗಳು ಎನುನವ 

ಎಚಿರದ್ಲ್ಲೆ

ಮತಗಳಲಲ್ೆವೂ 
ಭಲೀದ್ಭಾವಗಳು 
ಎನುನವ ಎಚಿರದ್ಲ್ಲೆ

೪೪ ನಮಾ ಸುತೆಲ್ಲನ ಜನರ ಕಣುುಗಳು ಏನಾಗವಲ ? ಕುರುಡಾಗವಲ ಕುಂದಹಲಟೀಗವಲ ರಕೆಸಲಟೀರುತಿೆವಲ ಕಣಿುರಿಡ್ುತಿೆವಲ

೪೫ ನಮಾ ಸುತೆಲ್ಲನ ಜನರ ಕಣುುಗಳು ಮಸುಕಾಗಲ್ು ಕಾರಣ: ಭಯ-ಸುಂಶಯ ಧಲೈಯಷ-ಶ ರತನ ನಿಭಿೀಷತಿ-ಕಲಚಲಿದಲ ಪಿರೀತಿ-ವಾತಾಲ್ಯ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೪೬ ನಮಾ ಸುತೆಲ್ಲನ ಜನರ ಮಸುಕಾಗರುವ ಕಣುುಗಳಲ್ಲ ೆಬಿತೆಬಲೀಕಾಗರುವುದ್ು : ಗತಕಾಲ್ದ್ ಕನಸು ಇುಂದನ ಕನಸು ನಾಳನ ಕನಸು ಹಿುಂದನ ಕನಸು

೪೭ ಸುಂಕಲ್ಪಗೀತಲ - ಪ್ದ್ಯದ್ಲ್ಲೆ ಕವ ನಾವು ಬಲಳಲಸಿಕಲಟಳಳಬಲೀಕಲುಂದ್ು ಸಟಚಿಸಿರುವ 
ಮ ಲ್ಯಗಳು :

ಜ್ಾತಿ, ಮತ, ಧ್ಮಷ, 

ಭಲೀದ್ಭಾವ ದಲವೀರ್, ಅಸಟಯೆ, ಕ ರಯಷ ನಿರಾಶಲ, ಅುಂಧ್ಕಾರ, 

ಭಯ, ಸುಂಶಯ

ಧ್ನಾತಾಕ ಭಾವನಲ, 
ದ್ೃಢಸುಂಕಲ್ಪ, 
ಆತಾವಶಾವಸ

೪೮ ದ್ೃಢನಿಧಾಷರದುಂದ್ ಕಾಯಷಶಿೀಲ್ರಾದ್ರಲ : ಏಕತಲಯಾದ್ುದ್ು 
ಯಾವುದ್ಟ ಇಲ್ೆ

ಸಾಧ್ಯವಾದ್ುದ್ು 
ಯಾವುದ್ಟ ಇಲ್ೆ

ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ುದ್ು 
ಯಾವುದ್ಟ ಇಲ್ೆ

ಭಲೀದ್ಭಾವ 
ಇಲ್ೆದರುವುದ್ು 
ಯಾವುದ್ಟ ಇಲ್ೆ

೪೯ ಸುಂಕಲ್ಪಗೀತಲ ಪ್ದ್ಯದ್ಲ್ಲೆ `ಹಡ್ಗು' ಪ್ದ್ದ್ ಅರ್ಷ : ನಾವಲ ದಾರಿ ಅವತುಕಲಟೀ ಮಾುಂಸ

೫೦ `ವಸುಂತ' ಎುಂಬುದ್ು ಇದ್ನುನ ಸಟಚಿಸುತೆದಲ : ನಗು ಸಮೃದಾ ಬರಗಾಲ್ ಸನಾತಿ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧ ದ.ರಾ.ಬರ ೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬ್ಳ್ಾಿರಿ ಧಾರವಾಡ ಸರಟಲ್ಾಾಪುರ

೨ ದ.ರಾ.ಬರ ೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟೂದ ವರ್ಷ : ೧೮೯೩ ೧೮೯೪ ೧೮೯೫ ೧೮೯೬

೩ `ಹಕ್ಕಿಹಾರುತಿದ್ರ ನರಟ ಡಿದಿರಾ' ಪದಯದ ಆಕರ ಕೃತಿ : ನಾದಲ ಲ್ರ ಗರಿ ಸಖ ಗ ತ ಉಯ್ಾಯಲ್ರ

೪ ದ.ರಾ.ಬರ ೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಪೂರ್ಷ ಹರಸರು : ಧಾರವಾಡ ರಾಮಚೇಂದೆ 
ಬರ ೇಂದ್ರೆ

ದತ್ಾಾತ್ರೆ ಯ 
ರಾಮಾಚಾರಿ ಬರ ೇಂದ್ರೆ

ದತ್ಾಾತ್ರೆ ಯ 
ರಾಮಚೇಂದೆ ಬರ ೇಂದ್ರೆ

ಧಾರವಾಡ ರಾಮರ್ಣ 
ಬರ ೇಂದ್ರೆ

೫ ದ.ರಾ.ಬರ ೇಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದ ಬಾನುಲ ಕರ ೇಂದೆದಲಿ ಸಲಿಸಿದ ಪೆಮುಖ ಸರ ವರ : ಸಲಹರಗಾರರಾಗ ನಿದ್ರ ಷಶಕರಾಗ ಬಾತಿಿದ್ಾರರಾಗ ಉದ್ರಟಘ ರ್ಕರಾಗ

೬ ಇವುಗಳಲ ಿದ.ರಾ.ಬರ ೇಂದ್ರೆ ಅವರು ರಚಿಸಿಲಿದ ಕೃತಿ : ಕೃರ್ನಕುಮಾರಿ ವಿಕಟ್ಕವಿ ವಿಜಯ ನಗರಹರಟಗರ ಸಟಯಷಪಾನ

೭ ದ.ರಾ.ಬರ ೇಂದ್ರೆ  ಅವರ `ಅರಳು-ಮರಳು' ಕೃತಿಗರ ಲಭಿಸಿರುವ ಪೆಶಸಿಾ :  ರಾಜಯ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡರಮಿ 
ಪೆಶಸಿಾ

ಕರ ೇಂದೆ ಸಾಹಿತಯ 
ಅಕಾಡರಮಿ ಪೆಶಸಿಾ ಪದಿಶ್ೆ  ಪೆಶಸಿಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡರಮಿ 

ಪೆಶಸಿಾ

೮ ದ.ರಾ.ಬರ ೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗರ ಭಾರತ ಸಕಾಷರ ಈ ಪೆಶಸಿಾ ನಿ ಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ರ : ಪದಿವಿಭಟರ್ರ್ ಪದಿಭಟರ್ರ್ ಪದಿಶ್ೆ ಭಾರತರತನ

೯ ದ.ರಾ.ಬರ ೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಈ ಕೃತಿಗರ ಜ್ಞಾನಪ ಠ ಪೆಶಸಿಾ ಲಭಿಸಿದ್ರ : ಅರಳು-ಮರಳು ನಾಕುತೇಂತಿ ನಾದಲ ಲ್ರ ಸಟಯಷಪಾನ

೧೦ ಬರ ೇಂದ್ರೆ ಅವರು ೧೯೪೩ರಲ ಿಇಲಿ ಸಮಾವರ ಶಗರಟೇಂಡ ೨೭ನರಯ ಕನನಡ 
ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗದದರು : ಮ್ಮೈಸಟರು ಧಾರವಾಡ ಶ್ವಮೊಗಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

೧೧ `ಕರ್ಣರರಪರೆ' ಅರ್ಷ ಕರಟಡುವ ಪದ : ಆಲ ಅಕ್ಷಿ ಎವರ ಪರರ

೧೨ `ಮನವೇಂತರ' ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಷಕ ಪದ : ಮನುವಿನ ಅೇಂತರ ಮುಕಾಾಯದ ಕಾಲ ಆರೇಂಭದ ಕಾಲ ಪರಿವತಷನರಯ ಕಾಲ

೧೩ `ಬರಳ್ಳಿ' ಎೇಂಬ್ ಅನವರ್ಷ ಹರಟೇಂದಿರುವ ಗೆಹ : ಶುಕೆ ಮೇಂಗಳ ಶನಿ ಗುರು

೧೪ ಒಕುಿ - ಎೇಂದರರ :
ಬ್ಟ್ರೂಗಳ್ಳೇಂದ ಕರಟಳ್ರ 
ಬರ ಪಷಡಿಸಿ ಮಡಿ 
ಮಾಡುವುದು.

ತ್ರನರಯೇಂದ ಕಾಳು ಮತುಾ 
ಕಸ-ಕಡಿ ಿ 

ಬರ ಪಷಡಿಸುವುದು.

ಹರಟಲದಲಿ ಕಸ-ಕಡಿ ಿ
ಬರ ಪಷಡಿಸಿ ವಯವಸಾಯ 

ಮಾಡುವುದು.

ಬರಳ್ರದಿರುವ 
ಬರಳ್ರಯನುನ 

ಕತಾರಿಸುವುದು.

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ  ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                  ಪ್ದಯ: ೨  ಹಕ್ಕೆಹಾರುತಿದನ ನನ ೀಡಿದರಾ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧೫ ’ನಾಮಪದ, ಕ್ಕೆಯ್ಾಪದಗಳೇಂತ್ರ ಲೇಂಗ, ವಚನ, ವಿಭಕ್ಕಾಗಳ್ಳೇಂದ ರಟಪಭರ ದವನುನ 
ಹರಟೇಂದದ್ರ ಏಕರಟಪವಾಗರುವ ಪದಗಳನುನ ಹಿ ಗರೇಂದು ಕರರಯುತ್ಾಾರರ : ವಸುಾವಾಚಕ ಅವಯಯ ದಿವರುಕ್ಕಾ ಜರಟ ಡುನುಡಿ

೧೬ ಯ್ಾವುದ್ಾದರರಟೇಂದು ಕ್ಕೆಯೆ ನಡರದ ರಿ ತಿಯನುನ ಹರ ಳುವೇಂತಹ ಅವಯಯಗಳನುನ 
ಹಿ ಗರನುನವರು : ಅನುಕರಣಾವಯಯ ಭಾವಸಟಚಕಾವಯಯ ಸಾಮಾನಾಯವಯಯಗಳು ಕ್ಕೆಯ್ಾರ್ಷಕಾವಯಯ

೧೭ ನಿದಿಷರ್ೂ ಅರ್ಷವಿಲಿದ ಧ್ವನಿ ವಿಶರ ರ್ರ್ಗಳನುನ ತ್ಾನು ಕ್ಕವಿಯೇಂದ ಕರ ಳ್ಳದೇಂತ್ರ 
ಅನುಕರಣರ ಮಾಡಿ ಹರ ಳುವ ಪದಗಳನುನ ಹಿ ಗರೇಂದು ಕರರಯುತ್ಾಾರರ : ಅವಧಾರಣಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಅನುಕರಣಾವಯಯ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಭಾವಸಟಚಕಾವಯಯ

೧೮
ಮನಸಿಿನಲಿ ಉೇಂಟ್ಾಗುವ ಕರಟ ಪ, ಹರ್ಷ, ದುುಃಖ, ಮ್ಮಚುುಗರ, ಆಕ್ರ ಪ, ತಿರಸಾಿರ -
ಇತ್ಾಯದಿ ಭಾವಗಳನುನ ವಯಕಾಪಡಿಸುವಾಗ ಬ್ಳಸುವ ಪದಗಳನುನ ಹಿ ಗರೇಂದು 
ಕರರಯುತ್ಾಾರರ :

ಅನುಕರಣಾವಯಯ ಕ್ಕೆಯ್ಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಸಾಮಾನಾಯವಯಯ ಭಾವಸಟಚಕಾವಯಯ

೧೯ ಕ್ಕೆಯ್ಾಪದದ ಸಾಾನದಲಿದುದ ವಾಕಯದ ಅರ್ಷವನುನ ಪೂರ್ಷಗರಟಳ್ಳಸುವ 
ಅವಯಯಗಳನುನ ಹಿ ಗರೇಂದು ಕರರಯಲ್ಾಗದ್ರ : ಕ್ಕೆಯ್ಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಭಾವಸಟಚಕಾವಯಯ ಅವಧಾರಣಾರ್ಷಕಾವಯ

ಯ

೨೦ ಎರಡು ಪದಗಳನಾನಗಲ  ಹಲವು ಪದ ಸಮುಚುಯಗಳನಾನಗಲ , 

ವಾಕಯಗಳನಾನಗಲ , ಜರಟ ಡಿಸುವೇಂತಹ ಪದಗಳನುನ ಹಿ ಗರನುನವರು : ಕ್ಕೆಯ್ಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಅನುಕರಣಾವಯಯ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಸಾಮಾನಾಯವಯಯ

೨೧ ಹಲವು ವಸುಾಗಳಲ ಿಒೇಂದನುನ ನಿಶುಯವಾಗ ಹರ ಳುವ ಸೇಂದಭಷದಲ ಿ
ಬ್ಳಸಲ್ಾಗುವ ಅವಯಯ ಇದ್ಾಗದ್ರ : ಸಾಮಾನಾಯವಯಯ ಅವಧಾರಣಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಅನುಕರಣಾವಯಯ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಾರ್ಷಕಾವಯಯ

೨೨ ಚರನಾನಗ, ನರಟ್ೂಗರ, ಮ್ಮಲಿಗರ, ಸುಮಿನರ, ತರುವಾಯ - ಪದಗಳು ಈ ಅವಯಯಕರಿ 
ಉದ್ಾಹರಣರಯ್ಾಗವರ : ಕ್ಕೆಯ್ಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಅನುಕರಣಾವಯಯ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಸಾಮಾನಾಯವಯಯ

೨೩ ಚಟ್ಚಟ್, ಕರಕರ, ಚುರುಚುರು, ಧ್ಗಧ್ಗ, ರರಟಯಯನರ, ಸುಯಯನರ, ಘುಳುಘುಳು - 
ಪದಗಳು ಈ ಅವಯಯಕರಿ ಉದ್ಾಹರಣರಯ್ಾಗವರ : ಅನುಕರಣಾವಯಯ ಕ್ಕೆಯ್ಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಅವಧಾರಣಾರ್ಷಕಾವಯ

ಯ ಸಾಮಾನಾಯವಯಯ

೨೪ ಆಹಾ! ಭಳ್ಳರರ! ಅಯ್ಯ ! ಓಹರಟ ! ಹರಟ ! - ಪದಗಳು ಈ ಅವಯಯಕರಿ 
ಉದ್ಾಹರಣರಯ್ಾಗವರ : ಕ್ಕೆಯ್ಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಸಾಮಾನಾಯವಯಯ ಭಾವಸಟಚಕಾವಯಯ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಾರ್ಷಕಾವಯಯ

೨೫ ಅಹುದು, ಸಾಕು, ಅಲಿ, ಹೌದು, ಬರ ಡ, ಉೇಂಟ್ು - ಪದಗಳು ಈ ಅವಯಯಕರಿ 
ಉದ್ಾಹರಣರಯ್ಾಗವರ : ಅನುಕರಣಾವಯಯ ಕ್ಕೆಯ್ಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಅವಧಾರಣಾರ್ಷಕಾವಯ

ಯ ಭಾವಸಟಚಕಾವಯಯ

೨೬ ಮತುಾ, ಅರ್ವಾ, ಆದದರಿೇಂದ, ಊ, ಉೇಂ, ಅಲಿದ್ರ - ಪದಗಳು ಈ ಅವಯಯಕರಿ 
ಉದ್ಾಹರಣರಯ್ಾಗವರ : ಅವಧಾರಣಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಸಾಮಾನಾಯವಯಯ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಕ್ಕೆಯ್ಾರ್ಷಕಾವಯಯ

೨೭ ಅವನರ , ಅದುವರ , ನಿ ನರ , ಅವಳ್ರ , ಅವರರ  - ಪದಗಳು ಈ ಅವಯಯಕರಿ 
ಉದ್ಾಹರಣರಯ್ಾಗವರ : ಅವಧಾರಣಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಕ್ಕೆಯ್ಾರ್ಷಕಾವಯಯ ಅನುಕರಣಾವಯಯ ಭಾವಸಟಚಕಾವಯಯ

೨೮ `ಮನವೇಂತರ' ಪದವು ಈ ಸೇಂಧಿಗರ ಉದ್ಾಹರಣರಯ್ಾಗದ್ರ : ವಕಾರಾಗಮ ಸೇಂಧಿ ವಕಾರಾದ್ರ ಶ ಸೇಂಧಿ ವೃದಿ ಿಸೇಂಧಿ ಯಣ್ ಸೇಂಧಿ

೨೯ `ಹರಟಸಗಾಲ' ಪದವು ಈ ಸೇಂಧಿಗರ ಉದ್ಾಹರಣರಯ್ಾಗದ್ರ : ಆಗಮ ಸೇಂಧಿ ಲ್ರಟ ಪ ಸೇಂಧಿ ಜಶಾವ ಸೇಂಧಿ ಆದ್ರ ಶ ಸೇಂಧಿ

೩೦ `ತ್ರರರದಿಕುಿವ' ಪದವು ಈ ಸೇಂಧಿಗರ ಉದ್ಾಹರಣರಯ್ಾಗದ್ರ : ಆದ್ರ ಶ ಸೇಂಧಿ ಲ್ರಟ ಪ ಸೇಂಧಿ ಗುರ್ ಸೇಂಧಿ ಜಶಾವ ಸೇಂಧಿ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೩೧ ಸುತಾಮುತಾ - ಪದವು ಈ ವಾಯಕರಣಾೇಂಶಕರಿ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಿಸಿದ್ರ : ನುಡಿಗಟ್ುೂ ಅನುಕರಣಾವಯಯ ಜರಟ ಡುನುಡಿ ದಿವರುಕ್ಕಾ

೩೨ `ಗಡ' ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಷಕ ಪದ : ಸರ್ಣ ಕರಟ ಟ್ರ ಅರಮನರ ಕೇಂದಕ ಸರ್ಣ ಮನರ

೩೩ `ಬ್ರ್ಣ' ಪದದ ತತಿಮ ರಟಪ : ಒರ್ ವರ್ ವರ್ಷ ಪರ್ಷ

೩೪ `ಬ್ೆಹಿ' ಪದದ ತದಭವ ರಟಪ : ಬ್ಮಾಷ ಬರಟಮಿ ಪೊಮಿ ಬಿಮಿ

೩೫ `ಯುಗ' ಪದದ ತದಭವ ರಟಪ : ಯ್ ಗ ವುಗ ವಿಗ ಜುಗ

೩೬ `ಅೇಂಗಳ' ಪದದ ತತಿಮ ರಟಪ : ಅೇಂಕಲ ಅಗಳ ಅೇಂಕರ್ ಅೇಂಗಾಲ

೩೭ `ಯುಗಯುಗ' ಪದವು ಈ ವಾಯಕರಣಾೇಂಶಕರಿ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಿಸಿದ್ರ : ಅನುಕರಣಾವಯಯ ದಿವರುಕ್ಕಾ ಜರಟ ಡುನುಡಿ ನುಡಿಗಟ್ುೂ

೩೮ `ಇರುಳ್ಳರುಳು'  ಪದವು ಈ ವಾಯಕರಣಾೇಂಶಕರಿ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಿಸಿದ್ರ : ದಿವರುಕ್ಕಾ ಜರಟ ಡುನುಡಿ ನುಡಿಗಟ್ುೂ ಅನುಕರಣಾವಯಯ

೩೯ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿಯು ಯ್ಾವ ಹಳ್ಳಿಯ ಮ್ಮ ರರಯನುನ ಮಿ ರಿ ಹಾರುತಿಾದ್ರ ? ನಕ್ಷತೆಲ್ರಟ ಕದ ಹಳ್ಳಿ ತಿೇಂಗಳ್ಳನ ಹಳ್ಳಿ ಬರಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿ ದಿಗಿೇಂಡಲದ ಹಳ್ಳಿ

೪೦ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿ ಎತ್ರಾತಾ ಹಾರುತಿಾದ್ರ ? ಪೂವಷ-ಪಶ್ುಮ ಅಲಿ ಇಲಿ ನಡುವರ ತುದಿಗರ ಅರ್ೂದಿಕುಿ ಸುತಾಮುತಾ ಮ್ಮ ಲ್ರ 
ಕರಳಗರ

೪೧ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿ ಎಷ್ರೂರ್ುೂ ದಟರ ಹರಟ ಗುತಿಾದ್ರ ? ಹದಿನರೇಂಟ್ು ಮ್ಮೈಲಗಳರ್ುೂ 
ಮುೇಂದ್ರ

ಹನರನರಡು ಮ್ಮೈಲಗಳರ್ುೂ 
ಮುೇಂದ್ರ

ಗಾವುದ 
ಗಾವುದಗಳರ್ುೂ ಮುೇಂದ್ರ

ಗಾವುದ 
ಗಾವುದಗಳರ್ುೂ ಹಿೇಂದ್ರ

೪೨ ಕವಿ ಬರ ೇಂದ್ರೆಯವರು, ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿ ಈ ವರ ಗದಲಿ ಹಾರಿಹರಟ ಗುತಿಾದ್ರ ಎೇಂದಿದ್ಾದರರ 
:

ಕರ್ುಣರರಪರೆ ಮುಚಿುಬಿಡುವರ್ುೂ 
ವರ ಗದಲಿ

ಕರ್ುಣ ಮುಚಿು ನಿದಿೆಸಿ 
ಎಚುರಾಗುವರ್ುೂ ವರ ಗದಲಿ ನಾಗಾಲ್ರಟ ಟ್ದಲಿ ಚೇಂಡಮಾರುತದ 

ವರ ಗದಲಿ

೪೩ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿಯ ಪುಚುಗಳ ಬ್ರ್ಣ : ಬಿಳ್ಳಹರಟಳ್ರ ಕರಿನರರ ಕರನನನ ಹರಟನನನ ಕರೇಂಪು ಹಸಿರು

೪೪ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿಗಳ ಬ್ರ್ಣ : ಕರಿನರರ ಬಿಳ್ಳಹರಟಳ್ರ ಕರೇಂಪು ಹಸಿರು ಕರನನನ ಹರಟನನನ

೪೫ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿಯ ರರಕರಿಗಳ ಬ್ರ್ಣ : ಬಿಳ್ಳಹರಟಳ್ರ ಕರೇಂಪು ಹಸಿರು ಕರನನನ ಹರಟನನನ ಕರಿನರರ

೪೬ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿಗರ ಇರುವ ಕರೇಂಪು ಮತುಾ ಹರಟನಿನನ ಬ್ರ್ಣದ ರರಕರಿಗಳು ಇದನುನ 
ಸಟಚಿಸುತಿಾವರ : ರಕಾ-ಸೇಂಪತುಾ ಸಟಯ್ಾಷಸಾ-

ಸಟಯ್ ಷದಯ ಕಟೆರತ್ರ-ಕರಟೆ ಧ್ ಮಧಾಯಹನ-ಸೇಂಜರ
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೪೭ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿ ನಿ ಲಮ್ಮ ಘಮೇಂಡಲ ಸಮಬ್ರ್ಣದಿೇಂದ ಹಾರುತಿಾರುವುದನುನ 
ನರಟ ಡಿದ್ಾಗ ಕವಿಗರ ಹಿ ಗರ ಕೇಂಡಿತು :

ಹಕ್ಕಿಗರ ರರಕರಿಗಳ್ರೊಡರದವೊ 
ಎೇಂಬ್ೇಂತ್ರ

ಭಟಮಿಗರ 
ರರಕರಿಗಳ್ರೊಡರದವೊ 

ಎೇಂಬ್ೇಂತ್ರ

ಮಾನವನಿಗರ 
ರರಕರಿಗಳ್ರೊಡರದವೊ 

ಎೇಂಬ್ೇಂತ್ರ

ಮುಗಲಗರ 
ರರಕರಿಗಳ್ರೊಡರದವೊ 

ಎೇಂಬ್ೇಂತ್ರ

೪೮ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿಯು ಯ್ಾವುದನುನ ಒಡರಯಲು ಹರಟೇಂಚುಹಾಕ್ಕರಬ್ಹುದ್ರೇಂದು ಕವಿ 
ಹರ ಳ್ಳದ್ಾದರರ : ನವಗೆಹಗಳನುನ ಬ್ೆಹಾಿೇಂಡಗಳನುನ ಭಟಮೇಂಡಲವನುನ ನಕ್ಷತೆ ರಾಶ್ಯನುನ

೪೯
"ರಾಜಯದ ಸಾಮಾೆಜಯದ ತ್ರನರ ಒಕ್ಕಿ, ಮೇಂಡಲ-ಗೇಂಡಲಗಳ ಗಡ ಮುಕ್ಕಿ, ತ್ರ ಲಸಿ 
ಮುಳುಗಸಿ ಖೇಂಡ-ಖೇಂಡಗಳ, ಸಾವಷಭೌಮರಾ ನರತಿಾಯ ಕುಕ್ಕಿ" ಎೇಂಬ್ಲಿರುವ 
ನಿ ತಿ :

 ಹಕ್ಕಿ ರಾಜಮಹಾರಾಜರ 
ನರತಿಾಯನುನ ಕುಕ್ಕಿತು

ಕಾಲದ ಮುೇಂದ್ರ ಕರಟ ಟ್ರ-
ಕರಟತಾಲಗಳು ಶಾಶವತವಲಿ

ಕಾಲದ ಮುೇಂದ್ರ 
ಯ್ಾವುದಟ ಶಾಶವತವಲಿ

ಕಾಲದ ಕರೈಯಲಿ 
ಸಾವಷಭೌಮರಿಗರ 

ಮಾತೆ ಉಳ್ಳಗಾಲವಿಲಿ

೫೦
"ಬರಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಮ್ಮ ರರಯ ಮಿ ರಿ, ತಿೇಂಗಳ್ಳನಟರಿನ ನಿ ರನು ಹಿ ರಿ, ಆಡಲು 
ಹಾಡಲು ತ್ಾ ಹಾರಾಡಲು, ಮೇಂಗಳ ಲ್ರಟ ಕದ ಅೇಂಗಳಕರ ರಿ" ಇದು 
ಸಟಚಿಸುವುದು :

ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಸಹಭಾಗತವ

ಮಾನವನ ವರೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ಅಧರಟ ಗತಿ

ಮಾನವನ ವರೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ಪೆಗತಿ

ಮಾನವನಿೇಂದ 
ಆಕಾಶದ್ರತಾರಕರಿ 

ಪೆಯ್ಾರ್
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

1
`ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರು' ಲಾವಣಿಯನ್ುು ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಗದ್ದಗಿಮಠ ಅವರ ಈ 
ಕೃತಿಯಿಂದ್ ಆಯುದ ಸಿಂಪಾದಿಸಿ ನೇಡಲಾಗಿದ  :

ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಜನ್ಪದ್ 
ಗಿೇತ ಗಳು ಕನ್ುಡ ಜನ್ಪದ್ ಗಿೇತ ಗಳು ಗ್ಾಾಮೇಣ ಜನ್ಪದ್ 

ಗಿೇತ ಗಳು
ಅಪೂವಾ ಜನ್ಪದ್ 

ಗಿೇತ ಗಳು

2 ಈ ಕಾರಣದಿಿಂದ್ ಲಾವಣಿ ಯನ್ುು ’ವೇರಗಿೇತ ’ ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯುವುದ್ು ವಾಡಿಕ  : ರಾಜರ ಕಥ ಯನ್ುು 
ವಣಿಾಸುವುದ್ರಿಂದ್

ವೇರತನ್, ಸಾಹಸವನ್ುು 
ವಣಿಾಸುವುದ್ರಿಂದ್

ವೇರಾಧಿವೇರರ ಸ  ೇಲಿನ್ 
ಕಥ ಯನ್ುು 

ವಣಿಾಸುವುದ್ರಿಂದ್

ವೇರತನ್ ಹ  ಿಂದಿರುವ 
ಪುರಾಣ ಪಾಸಿದ್ಧರನ್ುು 

ವಣಿಾಸುವುದ್ರಿಂದ್

3 ಲಾವಣಿಗಳು ಈ ಸಾಹಿತಯದ್ ಒಿಂದ್ು ವಶಿಷ್ಟ ಪಾಕಾರ. ಜನ್ಪದ್ ಸಾಹಿತಯ ಸಣಣಕಥ  ಸಾಹಿತಯ ರ್ಾಟಕ ಸಾಹಿತಯ ಕಾದ್ಿಂಬರ ಸಾಹಿತಯ

4 ಹಲಗಲಿಯು ಪಾಸುುತ ಈ ಜಿಲ ೆಗ್  ಸ ೇರದ . ಬಿಜಾಪುರ ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಾಾರ ಬಾಗಲಕ  ೇಟ 

5
ಈ ವೇರರಸಯುಕುವಾದ್ ಹಾಡುಗಳ್ ೇ ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರ ಲಾವಣಿ ಎಿಂದ್ು 
ಹ ಸರಾಗಿದ  :

ಹಲಗಲಿಯ ಬಿಂಟರ 
ಸ  ೇಲಿನ್ ಕದ್ನ್

ಹಲಗಲಿಯ ಬಿಂಟರ ಅಸಲಿ 
ಕದ್ನ್

ಹಲಗಲಿಯ ಬಿಂಟರ 
ಹತಾರ ಕದ್ನ್

ಹಲಗಲಿಯ ವೇರರ ಹತುರ 
ಕದ್ನ್

6 ಪಾಥಮ ಸಾಾತಿಂತಾಯ ಸಿಂಗ್ಾಾಮ ನ್ಡ ದ್ ವಷ್ಾ : ೧೮೫೭ ೧೮೭೫ ೧೮೯೭ ೧೯೭೯

7
ಆಿಂಗೆರು ಭಾರತಿೇಯರ ಮೇಲ  ಹ  ರಡಿಸಿದ್ ಹಲಗಲಿ ಕದ್ನ್ಕ ೆ ಕಾರಣವಾದ್ 
ಆದ ೇಶ :

ದ್ತುುಮಕೆಳಿಗ್  ಹಕ್ಕೆಲ ೆ
ಕಾಯ್ದದ ರ ಗ ಯಲ ೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದದ ನಶಶಸಿರೇಕರಣ  ಕಾಯ್ದದ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದದ

8 `ನಶಶಸಿರೇಕರಣ  ಕಾಯ್ದದ' ಯ ಪಾಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು ಶಸಾರಸರ ಬಳಸಲು ಬಿಾಟಷ್ 
ಸಕಾಾರದ್ ಅನ್ುಮತಿಬ ೇಕು

ಭಾರತಿೇಯರು ತಮಮ 
ಆಯುಧಗಳನ್ುು 

ಸಕಾಾರಕ ೆ ಒಪಿಿಸಬ ೇಕು

ಕಾಯ್ದದಯನ್ುು 
ವರ  ೇಧಿಸಿದ್ವರಗ್  ಕಠಿಣ 

ಶಿಕ್ಷ 
ಈ ಎಲೆವೂ

9 ಹಲಗಲಿಯ ರ್ಾಲಾರು ಪಾಮುಖ ಹ  ೇರಾಟಗ್ಾರರು : ರಾಮ, ಬಾಲ, ಹನ್ುಮ, 

ಜಡಗ
ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಹನ್ುಮ, 

ಬಡಗ
ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಹನ್ುಮ, 

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಭೇಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ

10 ದ್ಿಂಗ್  ಎದ್ದ ಹಲಗಲಿಯ ವೇರರು ಈ ಬಿಾಟಷ್ ಅಧಿಕಾರಯನ್ುು ಕ  ಿಂದ್ರು : ಕಾರಸಾಹ ೇಬ ವಾರನ್ ಹ ೇಸಿಟಿಂಗ್್ ವಲಿಯಿಂ ಪಿಟ್ಸ್ ಹ ಬಲಕ್

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ  ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                 ಪ್ದಯ: ೩   ಹಲಗಲಿ ಬನೀಡರು
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

11
ಕಾರಸಾಹ ೇಬ ಹಲಗಲಿಯ ಬ ೇಡರನ್ುು ಹತಿುಕೆಲು ಇಲಿೆಿಂದ್ ದ್ಿಂಡನ್ುು 
ಕರ ಸಿದ್ನ್ು : ಮುಧ  ೇಳ ಬಾಗಲಕ  ೇಟ ಕಲಾದ್ಗಿ ಹಲಗಲಿ

12 ಹಲಗಲಿ ಲಾವಣಿಯು ಈ ರಸ ಪಾಧಾನ್ವಾದ್ ಹಾಡಾಗಿದ  : ಕರುಣಾ ರಸ ಶಾಿಂತ ರಸ ಬಿೇಭತ್ ರಸ ವೇರ ರಸ

13
`ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರು' ಲಾವಣಿಯಲಿ ೆಈಸ್ಟ ಇಿಂಡಿಯಾ ಕಿಂಪ ನಯ ಈ ನ್ಡ ವಳಿಕ  
ವಯಕುವಾಗಿದ  :

ಭಾರತಿೇಯರ ಮೇಲಿನ್ 
ಕಟುಟ ನಟಟನ್ ಆಡಳಿತ

ಭಾರತಿೇಯರ ಮೇಲಿನ್ 
ದೌಜಾನ್ಯ

ಭಾರತಿೇಯರ ಮೇಲ  
ವೇರತನ್ದ್ ಹ  ೇರಾಟ

ಭಾರತಿೇಯರ ಮೇಲ  
ಅಭವೃದಿಧಪರ ಆಡಳಿತ

14
ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತಯಕ ೆ ಮ ಲ ಪ ಾೇರಣ ಯಾದ್ ಸಾಹಿತಯ : ರ್ಾಟಕ ಸಾಹಿತಯ ಜನ್ಪದ್ ಸಾಹಿತಯ ಹಳಗನ್ುಡ ಸಾಹಿತಯ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತಯ

15
ಬಿಾಟಷ್ ಸಕಾಾರ ನಶಸಿರೇಕರಣ ಕಾಯದ  ಜಾರ ತರಲು ಮ ಲ ಕಾರಣ : ಸಾದ ೇಶಿೇ ಚಳುವಳಿ ಉಪಿಿನ್ ಸತಾಯಗಾಹ ಸಿಪಾಯ ದ್ಿಂಗ್ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ

16 ಕುಿಂಪಣಿ ಸರಕಾರ ಇಲಿೆಿಂದ್ ಹುಕುಮಮನ್ುು ಕಳುಹಿಸಿತು : ಭಾರತದ್ ಕುಿಂಪಣಿ 
ಕಛ ೇರಯಿಂದ್

ಬಿಾಟನ್್ನ್ ಕುಿಂಪಣಿ 
ಕಛ ೇರಯಿಂದ್

ಪೇಚುಾಗಲ್ನ್ ಕುಿಂಪಣಿ 
ಕಛ ೇರಯಿಂದ್

ಫ್ಾಾನ್್್ನ್ ಕುಿಂಪಣಿ 
ಕಛ ೇರಯಿಂದ್

17 ಕುಿಂಪಣಿ ಸರಕಾರ ಇದ್ನ್ುು ಕಸಿದ್ುಕ  ಳಾಬ ೇಕ ಿಂದ್ು ಆದ ೇಶ ಹ  ರಡಿಸಿತು : ಜನ್ರಗ್  ಜ  ೇರು ಮಾಡಿ 
ಊರನ್ುು ದ  ೇಚಿರ ಎಿಂದ್ು

ಜನ್ರಗ್  ಜ  ೇರು ಮಾಡಿ 
ಊರನಿಂದ್ ಓಡಿಸಿರ ಎಿಂದ್ು

ಜನ್ರಗ್  ಜ  ೇರು ಮಾಡಿ 
ಹತಾರ ಕಸಿದ್ು ಕ  ಳಿಾರ 

ಎಿಂದ್ು

ಜನ್ರರ್ ುಲ ೆಗುಿಂಡಿಟುಟ 
ಕ  ಿಂದ್ುಬಿಡಿ ಎಿಂದ್ು

18
ಶಸಾರಸರಗಳನ್ುು ಕಿಂಪ ನ ಸಕಾಾರಕ ೆ ಒಪಿಿಸುವ ಬಗ್  ೆಹಲಗಲಿಯ ವೇರರು 
ತಮಮ ಊರನ್ ಜನ್ರಗ್  ಹ ೇಳಿದ್ ಮಾತು :

ನ್ಮಮ ಬಳಿ ಇರುವ 
ಹತಾರವನ್ುು ಖಿಂಡಿತಾ 

ಕ  ಡಬಾರದ್ು.

ಕಿಂಪ ನ ಸರಕಾರದ್ 
ಅನ್ುಮತಿ ಪಡ ದ್ು ಹತಾರ 

ಬಳಸ  ೇಣ.

ಕಿಂಪ ನ ಸರಕಾರದ್ 
ಆದ ೇಶದ್ಿಂತ  ಹತಾರ 

ಕ  ಟುಟಬಿಡ  ೇಣ.

ಕಿಂಪ ನ ಹ ೇಳಿದ್ಿಂತ  
ಹತಾರ ಕ  ಟುಟ ಪಾಾಣ 

ಉಳಿಸಿಕ  ಳ್ ್ ಾೇಣ.

19
"ಹತಾರ ಹ  ೇದಿಿಂದ್ ಬಾರದ್ು ಜಿೇವ ಸತುು ಹ  ೇಗುವುದ್ು ಗ್  ತು" ಈ 
ಮಾತಿನ್ಲಿ ೆವಯಕುವಾಗಿರುವ ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರ ಪರಸಿಿತಿ :

ಶಸಾರಸರಗಳಿಲೆದ  ಅವರ 
ಜಿೇವನ್ ನ್ಡ ಯುವುದಿಲ.ೆ

ಶಸಾರಸರಗಳು ಸಕಾಾರದ್  
ಪಾಲಾದ್ರ  ಅವರ ಜಿೇವ 

ಹ  ೇದ್ಿಂತ ಯ್ದೇ.

ಅವರು ಬ ೇಟ ಯಾಡಿ 
ಜಿೇವನ್ ನ್ಡ ಸುವವರು. ಈ ಎಲೆವೂ

20
ರಾಮ, ಬಾಲ, ಹನ್ುಮ, ಜಡಗ ಮುಿಂತಾದ್ ವೇರರು ಹಲಗಲಿ ಜನ್ರಗ್  
ಹಿೇಗ್ ಿಂದ್ು ಅಭಯ ನೇಡಿದ್ರು :

ಶಸಾರಸರ ನೇಡಿ ಆದ್ರ  
ಹ  ೇರಾಡಿ, ನಮಗ್  ನ್ಮಮ 

ಬ ಿಂಬಲವದ .

ಸಕಾಾರಕ ೆ ಶಸಾರಸರ ನೇಡಿ, 

ಊರು ಬಿಟುಟ ಹ  ೇಗಲು 
ಒಪಿಿಕ  ಳಿಾ.

ಶಸಾರಸರ ನೇಡಬ ೇಡಿ, 

ಹ  ೇರಾಡಿ, ನಮಗ್  ನ್ಮಮ 
ಬ ಿಂಬಲವದ .

ಶಸಾರಸರ ಹ  ೇಗಲಿ, ಪಾಾಣ 
ಉಳಿಸಿಕ  ಳಾಲು ನ್ಮಮ 

ಬ ಿಂಬಲವದ .

21
ಶಸಾರಸರಗಳನ್ುು ಕಿಂಪ ನ ಸಕಾಾರಕ ೆ ಒಪಿಿಸಬ ೇಕ ಿಂದ್ು ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರಗಳು 
ಕ ೇಳಲು ಬಿಂದಾಗ ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರು ಹಿೇಗ್  ಮಾಡಿದ್ರು :

ಸಿಪಾಯಯನ್ುು 
ಕ  ಿಂದ್ುಹಾಕ್ಕದ್ರು.

ಕಾರಕ ನ್ನಗ್  ಗುಿಂಡು 
ಹಾರಸಿದ್ರು.

ಕ  ಡುವುದಿಲೆವ ಿಂದ್ು 
ಮರ್ ಗ್  ಓಡಿಹ  ೇದ್ರು.

ಕಾರಕ ನ್ನ್ ಕಪಾಳಕ ೆ 
ಬಡಿದ್ರು.

22 ಸಾಹ ೇಬನ್ು ತನ್ು ಮುಿಂಗ್ ೈಯನ್ುು ಕಟಟರ್  ಕಡಿದ್ುಕ  ಳಾಲು ಕಾರಣ :
ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರು 

ಶಸಾರಸರಗಳನ್ುು ಕಾಡಿನ್ಲಿ ೆ
ಬಚಿಿಟಟದ್ುದ

ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರು 
ಸಕಾಾರದ್ ವರುದ್ಧ 
ಘ ೇಷ್ಣ  ಕ ಗಿದ್ುದ

ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರು 
ಕಾರಕ ನ್ನ್ ಕಪಾಲಕ ೆ 

ಹ  ಡ ದಿದ್ುದ

ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರು 
ಕಿಂಪ ನಯ 

ನಯಮಗಳನ್ುು ಒಪಿಿದ್ುದ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

23
"ಒಳಗಿನ್ ಮಿಂದಿ ಗುಿಂಡು ಹ  ಡಿದ್ರ   ಮುಿಂಗ್ಾರ ಸಿಡಿಲ ಸಿಡಿದಾಹಿಂಗ" 

ಇಲಿೆರುವ ಉಪಮೇಯ : ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯುವುದ್ು ಗುಿಂಡು ಹ  ಡ ಯುವುದ್ು ಒಳಗಿನ್ ಮಿಂದಿ ಹಾಿಂಗ

24
"ಒಳಗಿನ್ ಮಿಂದಿ ಗುಿಂಡು ಹ  ಡಿದ್ರ   ಮುಿಂಗ್ಾರ ಸಿಡಿಲ ಸಿಡಿದಾಹಿಂಗ" 

ಇಲಿೆರುವ ಅಲಿಂಕಾರ : ರ ಪಕಾಲಿಂಕಾರ ದ್ೃಷಾಟಿಂತಾಲಿಂಕಾರ ಉಪಮಾಲಿಂಕಾರ ಅತಾಾಿಂತರರ್ಾಯಸಾಲಿಂಕಾ
ರ

25
ಕುದ್ುರ ಯ ಮಿಂದಿಯಿಂದಿಗ್  ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರು ಹ  ೇರಾಟಕ ೆ ಆರಿಂಭಸಿದಾಗ 
ಅವರು ಸರಕಾರಕ ೆ ಹಿೇಗ್ ಿಂದ್ು ಕಾಗದ್ ಬರ ದ್ರು : ರ್ಾವು ಹ  ೇರಾಡುತಿುದ ದೇವ . ಬ ೇಗ ದ್ಿಂಡು ಬರಲಿ.

ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರನ್ುು 
ಸ  ೇಲಿಸಿದ ವು.

ಬ ೇಗ ಯುದ್ಧ 
ಮುಗಿಸುತ ುೇವ .

26
ಬಿಾಟಷ್ರ ಸ ೈನಕರು ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರ ಮೇಲ  ಕರುಣ  ಇಲೆದ್ಿಂತ  ಹಿೇಗ್  
ಆಕಾಮಣ ಮಾಡಿದ್ರು :

ಎಲೆರನ್ುು ನ್ಡುವ  
ಹಾಕ್ಕಕ  ಿಂಡು ಗುಿಂಡು 

ಹಾರಸಿದ್ರು.

ಎಲೆರನ್ುು ಹಿಡಿದ್ು 
ಕಟಟಹಾಕ್ಕದ್ರು

ಎಲೆರನ್ುು ಲಾಠಿಯಿಂದ್ 
ಹ  ಡ ದ್ು ಚದ್ುರಸಿದ್ರು

ಖಡೆದಿಿಂದ್ ಎಲೆರನ್ುು 
ಕ  ಿಂದ್ುಹಾಕ್ಕದ್ರು

27
ನಮಗ್  ಅವಕಾಶ ಕ  ಡುತ ುೇವ . ನ್ಮಮ ಮಾತನ್ುು ಕ ೇಳಿ ಎಿಂದ್ು ಬುದಿಧಮಾತು 
ಹ ೇಳಿದ್ ಅಧಿಕಾರ : ವಲಿಯಿಂ ಕ ರ ಾ ಹ ನಾ ಹಾಯವ್ಲಾಕ್ ಅಲ ಗ್ಾಜಿಂಡರ್ ಹ ನಾ ವಲಿಯಿಂ

28
"ಹ  ಡ ಯರ ಇವರ ಪೂರ ಘಾತಕರಾ ಇಸವಾಸಘಾತಕ ಮಾಡಿದ್ರವರ, 

ನ್ಿಂಬಿಗಿಲ ೆನ್ಮಗ" ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳಿದ್ವರು ಯಾರು : ಹನ್ುಮ ಜಡಗ ರಾಮ ಬಾಲ

29 ಸಾಹ ೇಬನ್ು ಜಡಗನ್ ಗುಿಂಡಿಗ್  ಬಲಿಯಾದಾಗ ಬ ಿಂಕ್ಕ ಚ ರಾದ್ವನ್ು ಯಾರು : ಹ ಬಲಕ್ ಸಾಹ ೇಬ ಹ ನಾ ವಲಿಯಿಂ ಕಾರ ಸಾಹ ೇಬ ಹ ನಾ ಅಲ ಗ್ಾಜಿಂಡರ್

30 ಕಾರ ಸಾಹ ೇಬ ಎಿಂದ್ರ  : ಹ ನಾ ಹಾಯವ್ಲಾಕ್ ಹ ಬಲಕ್ ಸಾಹ ೇಬ ಅಲ ಗ್ಾುಿಂಡರ್ ವಲಿಯಿಂ ಅಲ ಗ್ಾಜಿಂಡರ್ ವಲಿಯಿಂ 
ಕ ರ ಾ

31
ಸಿಕೆ ಸಿಕೆ ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರನ್ುು ಕ  ಿಂದ್ ಬಳಿಕ ಸ ೈನಕರು ಹಲಗಲಿಯಲಿ ೆ
ದ  ೇಚಿದ್ುದ :

ಉಪುಿ ಎಣಿಣ ಅರಸಿಣ 
ಜಿೇರಗಿ, ಅಕ್ಕೆ, ಸಕೆರ , ಬ ಲೆ

ಕ  ಡಲಿ, ಕ  ೇರ , ಕುಡ, 

ಕಬಿಿಣ, ಮೊಸರು, ಬ ಣ ಣ, 
ಹಾಲು

ಗಿಂಗಳ, ಚ ರಗಿ, 

ಮಿಂಗಳಸ ತಾ, ಬಿೇಸುವ 
ಕಲುೆ

ಈ ಎಲೆವನ್ ು

32 ಸ ೈನಕರು ಹಲಗಲಿಯನ್ುು ದ  ೇಚಿದ್ ಬಳಿಕ ಹಿೇಗ್  ಆಡಿದ್ರು : ಹಲಗಲಿಯ ಬ ೇಡರನ್ುು 
ಓಡಿಸಿಸಿ ಬಿಟಟರು.

ಊರನ್ ಬಾಗಿಲನ್ುು ಮುಚಿಿ 
ಬಿೇಗ ಹಾಕ್ಕದ್ರು ಊರಗ್  ಕ  ಳಿಾ ಇಟಟರು ಊರಗ್  ಸ ೈನ್ಯದ್ 

ಕಾವಲಿಟಟರು

33 ಹಲಗಲಿ ಬ ೇಡರು ಲಾವಣಿಕಾರನ್ ಅಿಂಕ್ಕತ : ಕುತಾಕ  ೇಟ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ ಕುತಾಕ  ೇಟ ಕಲ ೇಶ ಕುತಾಕ  ೇಟ ಕರುಣ ೇಶ ಕುತಾಕ  ೇಟ ಕವಲ ೇಶ

34 `ಅಗಸಿ' ಪದ್ದ್ ಅಥಾ : ಅಗಸ ಹ ಬಾಿಗಿಲು ಮಡಿವಾಳ ಆಕಾಶ
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

35 `ಕುಮಕ್ಕ' ಎಿಂದ್ರ  : ಚಕಮಕ್ಕ ಆಜ್ಞ ಆದ ೇಶ ಸಹಾಯ

36 `ಭರಪೂರ' ಪದ್ದ್ ಸಮಾರ್ಾಥಾಕ ಪದ್ : ಪಾವಾಹ ಭರವಸ ಬರಗ್ಾಲ ಅರ್ಾವೃಷ್ಟಟ

37 `ಜಲದ್' ಪದ್ದ್ ಸಮಾರ್ಾಥಾಕ ಪದ್ : ನೇರನ್ಲಿೆ ತಾವರ ತಿೇವಾ ಪಾಜಾಲಿಸುವ

38 ಮುಿಂಗ್ ೈ - ಪದ್ದ್ಲಿ ೆಏಪಾಟಟರುವ ಸಮಾಸ : ದಿಾಗು ಸಮಾಸ ಅಿಂಶಿ ಸಮಾಸ ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಕಮಾಧಾರಯ ಸಮಾಸ

39 `ಕಾರಕ ನ್' ಎಿಂದ್ರ  : ಕಾರಣಿಕ ಗುಮಾಸು ಮೇಲಧಿಕಾರ ಕ  ಲ ಗ್ಾರ

40 `ಟಾರಾ' ಎಿಂದ್ರ  : ಡಾಿಂಬರು ಹ  ಡ ದಾಟ ರ್ಾಶ ಆದ ೇಶ

41 `ವಲಾತಿ' ಪದ್ದ್ ಶುದ್ಧ ರ ಪ : ವಜಾತಿ ವಲಾಯತಿ ವನ್ಿಂತಿ ವನೇತಿ

42 ಈ ಪದ್ಗಳಲಿ ೆಕನ್ುಡದ್ ದ ೇಶಯಪದ್ : ತಕರಾರು ದ್ಲಾೆಳಿ ಕಾಗದ್ ಚಿಕೆಪಿ

43
`ದ್ಮಮಡಿ, ದ್ಮಡಿ, ದ್ಮುಮ, ದಿೇರ್ಾರ, ಗದಾಯಣ' - ಇವು ಈ ಭಾಷ ಯ 
ಪದ್ಗಳ್ಾಗಿವ  : ಗಿಾೇಕ್ ಮತುು ರ  ೇಮನ್ ಫ್ಾಸಿಾ ಅರಬಿಿೇ ಪೇಚುಾಗಿೇಸ್

44
`ಅಜಿಾ, ಕಚ ೇರ, ಕಾರ್ಾಾರ್ , ಸಲಾಮು, ದ್ಬಾಾರು, ಕುಚಿಾ, ಕಾಗದ್, ಹುಕುಿಂ' - 

ಇವು ಈ ಭಾಷ ಯ ಪದ್ಗಳ್ಾಗಿವ  : ಉದ್ುಾ ಪೇಚುಾಗಿೇಸ್ ಹಿಿಂದ್ ಸಾಿನ ಅರಬಿಿೇ

45
ಅಮಾನ್ತು, ಅಸಲು, ಇರ್ಾಮು, ಕಾಯ್ದದ, ಗಲಿೇಜು, ತಕರಾರು, ತರಬ ೇತು, 
ನ್ಕಲಿ -  ಇವು ಈ ಭಾಷ ಯ ಪದ್ಗಳ್ಾಗಿವ  : ಪೇಚುಾಗಿೇಸ್ ಉದ್ುಾ ಅರಬಿಿೇ ಗಿಾೇಕ್ ಮತುು ರ  ೇಮನ್

46
ಮೇಜು, ತಿಂಬಾಕು, ಅರ್ಾನ್ಸು, ಸಾಬ ನ್ು, ಚ  ಿಂಬು, ಇಸಿರ, ರಸಿೇದಿ -  ಇವು 
ಈ ಭಾಷ ಯ ಪದ್ಗಳ್ಾಗಿವ  : ಫ್ಾಸಿಾ ಪೇಚುಾಗಿೇಸ್ ಹಿಿಂದ್ ಸಾಿನ ಇಿಂಗಿೆಷ್
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ಕ್ರ. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

47
ಸಿಂಸೃತದಿಿಂದ್ ಬರುವಾಗ ವಕಾರ ಹ  ಿಂದ್ದ  ಕನ್ುಡದ್ಲಿ ೆಬಳಸಲಿಡುವ 
ಪದ್ಗಳನ್ುು ಹಿೇಗ್ ಿಂದ್ು ಕರ ಯುತಾುರ  : ತದ್ಭವ ಅನ್ಯದ ೇಶಯ ದ ೇಶಯ ತತ್ಮ

48

ಸಿಂಸೃತದಿಿಂದ್ ಕನ್ುಡಕ ೆ ಬರುವಾಗ ಅಲಿಸಾಲಿ ವಕಾರವರ್ಾುಗಲಿೇ, ಪೂಣಾ 
ವಕಾರವರ್ಾುಗಲಿೇ ಹ  ಿಂದಿ ಬಿಂದಿರುವ ಪದ್ಗಳನ್ುು ಹಿೇಗ್ ಿಂದ್ು ಎಿಂದ್ು 
ಕರ ಯುತಾುರ .

ತತ್ಮ ತದ್ಭವ ಅನ್ಯದ ೇಶಯ ದ ೇಶಯ

49 `ಕಳುವಾಯರ ' ಪದ್ದ್ ಗ್ಾಾಿಂಥಿಕ ರ ಪ : ಕಳುಸವರ ಕಳಿಸಿದಾದರ ಕಳುಹಿಸಿದಾಧರ ಕಳುಹಿಸವರ 

50 ಹನ್ುಮಭೇಮರಾಮ - ಪದ್ದ್ಲಿ ೆಏಪಾಟಟರುವ ಸಮಾಸ : ದ್ಾಿಂದ್ಾ ಸಮಾಸ ಕಮಾಧಾರಯ ಸಮಾಸ ಬಹುವಾೇಹಿ ಸಮಾಸ ತತುಿರುಷ್ ಸಮಾಸ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧ ಕುಮಾರವ್ಾಾಸನ ಸಥಳ : ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಜಿಲ್ೆೆಯ 
ಮುಧೆ ೋಳ

ಗದಗ ಪಾರಾಂತದ 
ಕೆ ೋಳಿವ್ಾಡ

ಕಡ ರು ತಾಲ ಕಿನ 
ದೆೋವನ ರು

ವ್ೆಾಂಗಿಮಾಂಡಲದ 
ವ್ೆಾಂಗಿಪಳು ಅಗರಹಾರ

೨ ಕುಮಾರವ್ಾಾಸನ ಕಾಲ : ೧೫೩೦ ೧೪೩೦ ೧೬೩೦ ೧೭೩೦

೩ ನಾರಣಪಪನಿಗೆ 'ಕುಮಾರವ್ಾಾಸ' ಎಾಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣ : ವ್ಾಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ 
ಆಶಿವ್ಾಿದ ಪಡೆದಿದುು

ವ್ಾಾಸರ ಕುಮಾರ ಎಾಂದು 
ಹೆಸರಾಗಿದುು

ವ್ಾಾಸ ಭಾರತವನುು 
ಕನುಡದಲ್ಲ ೆಬರೆದಿದುು

ವ್ಾಾಸರ 
ವಾಂಶಸಥರಾಗಿದುುದು

೪ ಕುಮಾರವ್ಾಾಸನ ಕರ್ಾಿಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಾಂಜರಿ ಕೃತಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿಲೆದ 
ಹೆಸರು : ಕನುಡ ಭಾರತ ಭಾರತ ದಶಿನ  ಗದುಗಿನ ಭಾರತ  ಕುಮಾರವ್ಾಾಸ 

ಭಾರತ

೫ ಕರ್ಾಿಟಭಾರತ ಕಥಾಮಾಂಜರಿಯಲ್ಲೆರುವ ಪವಿಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಾ : ೧೦ ೧೮ ೧೨ ೧೭

೬ ಕರ್ಾಿಟಭಾರತ ಕಥಾಮಾಂಜರಿಯ ಛಾಂದಸುು : ವ್ಾರ್ಿಕ ಷಟಪದಿ ಕುಸುಮ ಷಟಪದಿ ಭಾಮಿನಿ ಷಟಪದಿ ಶರ ಷಟಪದಿ

೭ ಇವರಲ್ಲ ೆಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನಾುರ್ರಿಸಿ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿಲೆದ ಕವಿ : ಪಾಂಪ ಕುಮಾರವ್ಾಾಸ ರನು ಜನು

೮ ಕುಮಾರವ್ಾಾಸನು ರಚಿಸಿರಬಹುದಾದ ಉಪಲಬಧವಿಲೆದ ಕೃತಿ ಕರ್ಾಿಟಭಾರತ 
ಕಥಾಮಾಂಜರಿ ರನುಕಾಂದ ಐರಾವತ ಜಯ ಮಾಂಜರಿ

೯ ಕುಮಾರವ್ಾಾಸನಿಗಿರುವ ಬಿರುದು : ಸಾಂಸಾರ ಸಾರೆ ೋದಯ ಸರಸವತಿೋ ಮಣಿಹಾರ ರ ಪಕ ಸಾಮಾರಜಾ 
ಚಕರವತಿಿ ಉಪಮಾಲ್ೆ ೋಲ

೧೦ ಕುಮಾರವ್ಾಾಸನ ಕರ್ಾಿಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಾಂಜರಿ ಕಾವಾದ ಈ ಪವಿದಿಾಂದ 
’ಕೌರವ್ೆೋಾಂದರನ ಕೆ ಾಂದೆ ನಿೋನು’ ಕಾವಾಭಾಗವನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳಳಲ್ಾಗಿದೆ : ಭೋಷಮಪವಿ ಉದೆ ಾೋಗಪವಿ ಸಭಾಪವಿ ಆದಿಪವಿ

೧೧ ಕರ್ಾಿಟಭಾರತ ಕಥಾಮಾಂಜರಿಯಲ್ಲೆ ಬಳಸಲ್ಾಗಿರುವ ಕನುಡ ಭಾಷೆ : ಹಳಗನುಡ ಪೂವಿದ ಹಳಗನುಡ ಹೆ ಸಗನುಡ ನಡುಗನುಡ

೧೨ ಕುಮಾರವ್ಾಾಸನ ಆರಾರ್ಾದೆೈವ : ಲಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ ವಿೋರನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋನರಸಿಾಂಹ

೧೩ ಶಿರೋಕೃಷಣನು ಕಣಿನನುು ರಥದಲ್ಲ ೆಹೋಗೆ ಬರಸೆಳೆದು ಕ ರಿಸಿಕೆ ಾಂಡನು : ಸ ತಕುಲದವನೆಾಂಬ 
ಉಪೆೋಕ್ಷೆಯಾಂದ

ವಿೋರಯೋರ್ನೆಾಂಬ 
ಹೆಮ್ಮಮಯಾಂದ

ಮ್ಮೈದುನತನದ 
ಸರಸದಿಾಂದ

ಸೆುೋಹತನೆಾಂಬ 
ಸರಸದಿಾಂದ

೧೪ ಅಶಿವನಿ ದೆೋವತೆಗಳ ವರಬಲದಿಾಂದ ಜನಿಸಿದವರು : ನಕುಲ-ಸಹದೆೋವ ಭೋಮ-ಅಜುಿನ ಯುಧಿರ್ಷಿರ-ಭೋಮ ಅಜುಿನ-ನಕುಲ

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ  ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                  ಪ್ದಯ: ೪   ಕೌರವನೀಂದರನ್ ಕನ ಂದನ ನೀನ್ು
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧೫ `ಇನತನ ಜ' ಎಾಂದರೆ : ದುಯೋಿರ್ನ ಕಣಿ ಯುದಿರ್ಷಿರ ಕೃಷಣ

೧೬ `ದನುಜರಿಪು' ಎಾಂಬುದು ಈತನಿಗಿದು ಅನವಥಿ : ಕಣಿ ಕೃಷಣ ದುಯೋಿರ್ನ ಅಜುಿನ

೧೭ ಶಿರೋಕೃಷಣನು ಕಣಿನನುು ರಥದಲ್ಲ ೆಬರಸೆಳೆದು ಕ ರಿಸಿಕೆ ಾಂಡಾಗ 
ಕಣಿನಿಗುಾಂಟಾದ ಭಾವನೆ : ನಾಚಿಕೆ ಕೆ ೋಪ ಅಾಂಜಿಕೆ ದುುಃಖ

೧೮ ಶಿರೋಕೃಷಣನು ಕಣಿನನುು ರಥದಲ್ಲ ೆಬರಸೆಳೆದು ಕ ರಿಸಿಕೆ ಾಂಡಾಗ ಕಣಿನು ಹೋಗೆ 
ನಿರಾಕರಿಸಿದನು :

ನಿಮಮಡಗಳಲ್ಲ ನನಗೆ 
ಸಮಭಾವನೆಯ್ಕ? ಎಾಂದು.

ನಿಮಮಡಗಳಲ್ಲ ನನಗೆ 
ಸಮಭೆ ೋಜನವ್ೆೋ? ಎಾಂದು.

ನಿಮಮಡಗಳಲ್ಲ ನನಗೆ 
ಸಮಸೆೋವನೆಯ್ಕ? 

ಎಾಂದು.

ನಿಮಮಡಗಳಲ್ಲ ನನಗೆ 
ಸಮಸರಸವ್ೆೋ? ಎಾಂದು.

೧೯ ಶಿರೋಕೃಷಣನು ಇವರ ನಡುವ್ೆ ಭೆೋದವಿಲೆವ್ೆಾಂದನು : ಯಾದವ-ಕೌರವರ ನಡುವ್ೆ ಮಾದರ-ಮಾಗದರ ನಡುವ್ೆ ಕೌರವ-ಪಾಾಂಚಾಲರ 
ನಡುವ್ೆ

ಪಾಾಂಚಾಲ-

ಗಾಾಂಧಾರರ ನಡುವ್ೆ

೨೦ ಶಿರೋಕೃಷಣನು ಯಾರನುು `ಮ್ಮೋದಿನಿೋಪತಿ' ಎಾಂದನು : ದುಯೋಿರ್ನನನುು ಕಣಿನನುು ಅಜುಿನನನುು ಭೋಮನನುು

೨೧ ಶಿರೋಕೃಷಣನು ಕಣಿನ ಕಿವಿಯಲ್ಲ ೆಹೋಗೆಾಂದು ಭಯವನುು ಬಿತಿಿದನು : ನಿನಾುರ್ೆ ದುಯೋಿರ್ನನ 
ಸಾಂಗತಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲೆ.

ನಿನಾುರ್ೆ ನಿೋನು 
ಸ ತಕುಲದವನೆಾಂಬ 
ಸಾಂಗತಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲೆ.

ನಿನಾುರ್ೆ ಶತುರ ನಿೋನು, 
ನಡೆದಿರುವ ಸಾಂಗತಿ 
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲೆ.

ನಿನಾುರ್ೆ ನಿೋನೆ ರಾಜ, 

ನಡೆದಿರುವ ಸಾಂಗತಿ 
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲೆ.

೨೨ ಲಲನೆ ಪಡೆದ ಐದು ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲ ೆಮೊದಲು ಜನಿಸಿದಾತ : ಯುಧಿರ್ಷಿರ ಕಣಿ ಭೋಮ ಅಜುಿನ

೨೩ ಕುಾಂತಿ ಪಡೆದ ಐದು ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲ ೆಜನಿಸಿದ ಮ ರನೆಯಾತ : ಕಣಿ ಯುಧಿರ್ಷಿರ ಭೋಮ ಅಜುಿನ

೨೪ ಫಲುಗುಣ  - ಎಾಂದರೆ : ಅಜುಿನ ಯುಧಿರ್ಷಿರ ಕಣಿ ಭೋಮ

೨೫ ನಕುಲ-ಸಹದೆೋವರ ತಾಯ : ಕುಾಂತಿ ಮಾದಿರ ಗಾಾಂಧಾರಿ ಅಾಂಬಿಕೆ

೨೬ ಕೃಷಣನು ಕಣಿನಿಗೆ ಈ ರಾಜಾದ ಘನತೆಯನುು ಮಾಡುವ್ೆನೆಾಂದು ಆಮಿಷ 
ಒಡಿಿದನು : ಇಾಂದರಪರಸಥ ಹಸಿಿನಾಪುರ ಏಕಚಕರನಗರ ದಾವರಕಾಪುರಿ

೨೭ ಈ ಎರಡು ಸಾಂತತಿಗಳ ಜನಪರು ನಿನಗೆ ಕಿಾಂಕರರು; ನಿನುನುು ಓಲ್ೆೈಸುವರು 
ಎಾಂದು ಕೃಷಣನು ಕಣಿನಿಗೆ ಹೆೋಳಿದನು : ಮಾದರ-ಮಾಗದ ಯಾದವ-ಗಾಾಂಧಾರ ಪಾಾಂಚಾಲ-ಕೌರವ ಪಾಾಂಡವ-ಕೌರವ

೨೮ ಕೃಷಣನು ಕಣಿನಿಗೆ ಇದಕೆೆ ಕೆೈಯಡುಿವುದು ಸರಿಯಲೆವ್ೆಾಂದು ಹೆೋಳಿದನು : ದುಯೋಿರ್ನ ನಿೋಡುವ 
ಭಕ್ಷೆಗೆ

ದುಯೋಿರ್ನ ನಿೋಡುವ 
ಆಜ್ಞೆಗೆ

ದುಯೋಿರ್ನನ 
ಬಾಯಯ ತಾಾಂಬ ಲಕೆೆ

ದುಯೋಿರ್ನ ಮಡಚಿ 
ನಿೋಡುವ ತಾಾಂಬ ಲಕೆೆ

೨೯ ಕೃಷಣನು ಕಣಿನ ಓಲಗದ ಎಡ, ಬಲ ಹಾಗ  ಎದುರಲ್ಲೆ ಇವರು ಇರುವರೆಾಂದು 
ಆಮಿಷ ಒಡಿಿದನು : ಮಾದರ-ಮಾಗರ್ರು ಕೌರವ-ಪಾಾಂಡವರು ಯಾದವ್ಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲೆನ ಎಲೆರ 
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೩೦ ಕೃಷಣನು ಕಣಿನಿಗೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಕಷಟ (ಹೋನ) ಎಾಂದು ಹಾಂಗಿಸಿದನು :
ಕುರುಪತಿ ನಿೋಡಿರುವ 
ಅಾಂಗರಾಜಾದಲ್ಲೆ 
ರಾಜನಾಗಿರುವುದು.

ಕುರುಪತಿಯ ಹಾಂದೆ 
ಸೆೋವಕನಾಂತೆ 
ಸುತಾಿಡುವುದು.

ಕುರುಪತಿ ಕರೆದಾಗ 
ಜಿೋಯ-ಹಸಾದ 
ಎನುುವುದು.

ಕುರುಪತಿಯ ಹಾಂದೆ 
ಗೆಳೆಯನಾಂತೆ 
ತಿರುಗಾಡುವುದು.

೩೧ ಕೃಷಣನ ಮಾತುಗಳು ಮತುಿ ಆತನು ಒಡಿಿದ ಆಮಿಷಗಳಿಾಂದ ಕಣಿನ ಮ್ಮೋಲ್ೆ 
ಉಾಂಟಾದ ಪರಿರ್ಾಮ :

ಕಣಿನಿಗೆ ದುುಃಖ - 
ಸಾಂತೆ ೋಷ ಒಟ್ಟಟಗೆೋ 
ಉಾಂಟಾದವು.

ಕಣಿನು ಬದುಕಿದುು 
ಸಾಥಿಕವ್ಾಯತೆಾಂದು 

ಕಣಿಣೋರಿಟಟನು.

ದುಯೋಿರ್ನನ ಮ್ಮೋಲ್ೆ 
ಕಣಿನಿಗೆ ಕೆ ೋಪ-

ತಾಪಗಳುಾಂಟಾದವು.

ಕಣಿನ ಕೆ ರಳಸೆರೆ 
ಹಗಿಿ ಕಣಿಣೋರು 
ಹರಿಯತು.

೩೨ ತನು ಜನಮವೃತಾಿಾಂತವನುು ಕೆೋಳಿದ ಕಣಿನು ಈತನಿಗೆ ಕೆೋಡಾಯತೆಾಂದು 
ದುುಃಖಿಸಿದನು : ಅಜುಿನನಿಗೆ ದುಯೋಿರ್ನನನಿಗೆ ಯುಧಿರ್ಷಿರನಿಗೆ ದುಶ್ಾಾಸನನಿಗೆ

೩೩ "ಹರಿಯ ಹಗೆ ಹೆ ಗೆದೆ ೋರದುರುಹದೆ ಬರಿದೆ ಹೆ ೋಹುದೆ" ಎಾಂದು ಕಣಿನು 
ಹೆೋಳಿದ ಮಾತಿನ ಅಥಿ :

ಕೃಷಣನು ಹೆ ಗೆ ಎಬಿಿಸಿ 
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಟಸದೆ 
ಬಿಡುವುದಿಲ.ೆ

ಕೃಷಣನ ದೆವೋಷವು ನಾಶ 
ಮಾಡದೆ ಸುಮಮನೆ 
ಹೆ ೋಗುವುದಿಲೆ.

ಕೃಷಣನು ಮನೆಗೆ ಬೆಾಂಕಿ 
ಇಟುಟ ಸುಟುಟಹಾಕದೆ 
ಹೆ ೋಗುವುದಿಲೆ.

ಕೃಷಣನ ಹಗೆಯು 
ಪಾಾಂಡವರನುು ನಾಶ 
ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ.ೆ

೩೪ ಕೃಷಣನು ಈ ವಿಷಯವನುು ಹೆೋಳಿ ತನುನುು ಕೆ ಾಂದನೆಾಂದು ಕಣಿನು ದುುಃಖಿಸಿದನು : ಕಣಿನ ವಾಂಶ 
ಯಾವುದೆಾಂದು

ದುಯೋಿರ್ನನು ಕಣಿನ 
ಗೆಳೆಯನಲೆ ಎಾಂದು

ಕಣಿನು 
ಭ ಮಾಂಡಲಕೆೆ 
ಚಕರವತಿಿ ಎಾಂದು

ಕಣಿನ ದಾಸಾತನವು 
ಸರಿಯಲ ೆಎಾಂದು

೩೫ ಕೃಷಣನು ಆಮಿಷ ಒಡಿಿದ ನಾಂತರ ಮೌನವ್ಾಗಿದು ಕಣಿನನುು ಕುರಿತು ಇದು 
ಸೆೋರದೆೋ ನಿನಗೆ ಎಾಂದು ಪರಶಿುಸಿದನು :

ಕೌರವರಿಾಂದ ಸೆೋವ್ೆ 
ಮಾಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವುದು.

ಯಾದವರಿಾಂದ ಸೆೋವ್ೆ 
ಮಾಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವುದು.

ಕುಾಂತಿೋ ಮಕೆಳಿಾಂದ 
ಸೆೋವ್ೆ 

ಮಾಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವುದು.

ಮಾಗರ್ರಿಾಂದ ಸೆೋವ್ೆ 
ಮಾಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವುದು.

೩೬ ಕಣಿನು ಕೃಷಣನ ಮಾತಿಗೆ ಉತಿರಿಸುತಾಿ ತಾನು ಇದಕೆೆ ಸೆ ೋಲುವವನಲೆ 
ಎಾಂದನು :

ಪಾಾಂಡವರು ತನು 
ಸಹೆ ೋದರರೆಾಂಬುದಕೆೆ ಭ ಮಿಯ ರಾಜಾದ ಸಿರಿಗೆ

ದುಯೋಿರ್ನನನಿಗೆ 
ತಾನು 

ಸೆೋವಕನೆಾಂಬುದಕೆೆ
ಅಾಂಗ ರಾಜ್ಾಾಧಿಪತಾಕೆೆ

೩೭ ಕಣಿನು ಕೃಷಣನ ಮಾತಿಗೆ ಉತಿರಿಸುತಾಿ ತನಗೆ ಇದರಲ್ಲ ೆಮನವಿಲ ೆಎಾಂದನು : ಮಾದರರು-ಮಾಗರ್ರು 
ತನಗೆ ಸೆೋವ್ೆ ಮಾಡುವುದು

ಯಾದವರು ತನಗೆ 
ಸೆೋವ್ೆಮಾಡುವುದು.

ಕೌಾಂತೆೋಯರು-
ಸುಯೋರ್ನರು ಸೆೋವ್ೆ 

ಮಾಡುವುದು

ಸುಯೋರ್ನನ 
ಪರವ್ಾಗಿ 

ಯುದಧಮಾಡುವುದು

೩೮ ಕೃಷಣನು ಕಣಿನ ಜನಮ ವೃತಾಿಾಂತದ ರಹಸಾವನುು ಹೆೋಳುವ ಮೊದಲು 
ಕಣಿನಲ್ಲೆದು ಉತಾುಹ :

ಪಾಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ತನು 
ಪಾರಣವನುು ನಿೋಡುವುದು.

ಯುದಧರಾಂಗದಲ್ಲ ೆ
ತಾನೆ ಬಿನೆೋ 
ಹೆ ೋರಾಡುವುದು.

ಶತುರಗಳ ಶಿರಕಡಿದು 
ತನು ಒಡೆಯನಿಗೆ 
ಒಪ್ಪಪಸುವುದು.

ಶತುರಗಳ ಶಿರಕಡಿದು 
ರಾಜಾ ವಿಸಿರಿಸುವುದು.

೩೯
"ವಿೋರ ಕೌರವರಾಯನೆೋ ದಾತಾರನಾತನ ಹಗೆಯ್ಕ ಹಗೆ ಕೆೈವ್ಾರವ್ೆೋ 
ಕೆೈವ್ಾರವ್ಾದಾಂತಹೆನು ಕುರುನೃಪತಿ" ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲೆ ವಾಕಿವ್ಾಗುವ ಕಣಿನ 
ಗುಣ :

ದೆೈವಭಕಿಿ ಅಚಲವ್ಾದ ಸಾವಮಿ ನಿಷೆಿ ದಾನಗುಣ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕರಮ

೪೦ ಕಣಿನು ಭಾರತ ಯುದಧವು ಯಾವುದಕೆೆ ಔತಣವ್ಾಯುಿ ಎಾಂದನು : ಯಾದವರಿಗೆ ಪಾಾಂಡವರಿಗೆ ಶತುರಗಳಿಗೆ ಮಾರಿಗೆ

೪೧ ಕಣಿನು ತನು ಒಡೆಯನ ಋಣವನುು ಯುದಧರಾಂಗದಲ್ಲ ೆಈ ರಿೋತಿ ತಿೋರಿಸುವುದಾಗಿ 
ಹೆೋಳುತಾಿನೆ :

ತನು ಪಾರಣವನುು 
ಬಲ್ಲಕೆ ಟುಟ ಭೋಮನನುು ಕೆ ಾಂದು ರಣದಲ್ಲ ೆಸುಭಟ 

ಕೆ ೋಟ್ಟಯನುು ಕೆ ಾಂದು
ಪಾಾಂಡವರನೆುಲ್ಾೆ 

ಕೆ ಾಂದು

೪೨ ಭಾಮಿನಿೋ ಷಟಪದಿಯ ಮೊದಲ ಸಾಲ್ಲನ ಗಣ ವಿವ್ಾಾಸ : ೪ / ೪ / ೪ / ೪ / ೩ / ೪ / ೩ / ೪ / ೫ / ೫ / ೫ / ೫ / ೪ / ೩ / ೪ / ೩ /
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೪೩ ಭಾಮಿನಿೋ ಷಟಪದಿಯಲ್ಲೆರುವ ಒಟುಟ ಮಾತೆರಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಾ : ೧೪೪ ೬೪ ೧೦೨ ೫೧

೪೪ ದೃಗುಜಲ - ಎಾಂದರೆ : ಕಣಿಣೋರು ರಣರಕಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಬೆವರು

೪೫ `ಕೆೈವ್ಾರ' ಪದದ ಸಮಾನಾಥಿಕ : ಶುಕರವ್ಾರ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಹಡಿಪಾತೆರ ಕೃಷಣ

೪೬ ಪದಾರಚನಾ ನಿಯಮವನುು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ಾಸರ : ಅಲಾಂಕಾರ ಛಾಂದಸುು ಪಾರಸ ವ್ಾಾಕರಣ

೪೭ ಪದಾದ ಪರತಿ ಸಾಲ್ಲನ ಒಾಂದು ಮತುಿ ಎರಡನೆಯ ಸವರಗಳ ಮರ್ಾದಲ್ಲೆ ಒಾಂದೆೋ 
ಜ್ಾತಿಯ ವಾಾಂಜನವಿದುರೆ ಅದನುು ಹೋಗೆಾಂದು ಕರೆಯುವರು : ಅಾಂತಾಪಾರಸ ಯಮಕ  ಆದಿಪಾರಸ ಅನುಪಾರಸ

೪೮ ಕಾವಾವನುು ಓದುವ್ಾಗ ಅಥವ್ಾ ಹಾಡುವ್ಾಗ ಅಥಿಕೆೆ ಲ್ೆ ೋಪಬಾರದಾಂತೆ 
ನಿಲ್ಲೆಸುವ ಸಥಳವನುು ಹೋಗೆನುುವರು : ಗಣ ಪಾರಸ  ಯತಿ ಮಾತೆರ

೪೯ "ಮಾರಿಗೌತಣವ್ಾಯುಿ ನಾಳಿನ ಭಾರತವು"  ಈ ವ್ಾಕಾದಲ್ಲೆರುವ ಅಲಾಂಕಾರ : ಉಪಮಾಲಾಂಕಾರ ರ ಪಕಾಲಾಂಕಾರ ದೃಷಾಟಾಂತಾಲಾಂಕಾರ ಶ್ೆೆೋಷಾಲಾಂಕಾರ

೫೦ `ರಾಜಿೋವಸಖ' ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕೆೆ ಉದಾಹರರ್ೆಯಾಗಿದೆ : ಕಮಿಧಾರಯ ಸಮಾಸ ತತುಪರುಷ ಸಮಾಸ ಬಹುವಿರೋಹ ಸಮಾಸ ಗಮಕ ಸಮಾಸ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹ ಸರು : ಕುಪಪಳ್ಳಿ ವ ೆಂಕಟಪಪ ಪುಟಟಪಪ ಕುಪಪಳ್ಳಿ ವ ೆಂಕಟ ೇಶ ಪುಟಟಪಪ ಕುಪೂಪರು ವ ೆಂಕಟಪಪ 
ಪುಟಟಪಪ

ಕುಪಪಳ್ಳಿ ವ ೆಂಕರ್ಣಯ್ಯ 
ಪುಟಟಪಪ

೨ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ಹುಟ್ಟಟದ ದಿನ ೆಂಕ : ೨೯ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ೧೯೪೦ ೨೮ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ೧೯೦೪ ೨೯ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ೧೯೦೪ ೩೦ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 
೧೯೪೦

೩ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಊರು : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ ೆಯ್ ಸ ೊರಬ 
ತ . ಕುಪಪಳ್ಳಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ ೆಯ್ 
ಶಿಕ ರಿಪುರ ತ . ಕುಪಪಳ್ಳಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ ೆಯ್ 
ಶಿವಪುರ ತ . ಕುಪಪಳ್ಳಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ ೆಯ್ 
ಶಿಕ ರಿಪುರ ತ . 

ಕುಪೂಪರು

೪ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಪರಮುಖ ಕೃತಿಗ್ಳು : ಕ ೊಳಲು, ಪ ೆಂಚಜನ್ಯ, 
ಪ ರೇಮಕ ಶಿೀರ, ಪಕ್ಷಿಕ ಶಿ

ನ್ನ್ನ ದ ೇವರು ಮತ್ುು ಇತ್ರ 
ಕಥ ಗ್ಳು

ತ್ಪೇನ್ೆಂದನ್, 

ರಸ ೊೇವ ೈಸ:
ಈ ಎಲೆವೂ

೫ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ ರ : ನ ನ್ಪಿನ್ ದ ೊೇಣಿಯ್ಲ್ಲೆ ತ್ಪೇನ್ೆಂದನ್ ಮಲ್ ಗ್ಳಲ್ಲೆ 
ಮದುಮಗ್ಳು ಅರ್ಣನ್ ನ ನ್ಪು

೬ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರಿಗ  ದ ೊರ ತ್ ಪರಶಸಿು : ಜ್ಞ ನ್ಪಿೇಠ ಮತ್ುು ಕ ೇೆಂದರ 
ಸ ಹಿತ್ಯ ಅಕ ಡ ಮಿ ಪರಶಸಿು

ಪದಮವಿಭೊಷರ್ ಪರಶಸಿು, 
ಕನ ಣಟಕ ರತ್ನ ಪರಶಸಿು

ಪೆಂಪ ಪರಶಸಿು, 
ರ ಷರಕವಿ ಪರಶಸಿು ಈ ಎಲೆವೂ

೭ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರಿಗ  'ರ ಷರಕವಿ' ಬಿರುದು ಲಭಿಸಿದ ವಷಣ : ೧೯೬೩ ೧೯೬೪ ೧೯೬೮ ೧೯೬೬

೮ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ `ಶಿರೇ ರ ಮ ಯ್ರ್ ದಶಣನ್ೆಂ' ಕೃತಿಗ  ಲಭಿಸಿರುವ ಪರಶಸಿು : ಭ ರತಿೇಯ್ ಜ್ಞ ನ್ಪಿೇಠ 
ಪರಶಸಿು

ಕ ೇೆಂದರ ಸ ಹಿತ್ಯ 
ಅಕ ಡ ಮಿ ಪರಶಸಿು ಪೆಂಪ ಪರಶಸಿು ಈ ಎಲೆವೂ

೯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ೆ'ಭ ರತಿೇಯ್ ಜ್ಞ ನ್ಪಿೇಠ ಪರಶಸಿು' ಪಡ ದ ಮೊದಲ ಕವಿ : ದ.ರ .ಬ ೇೆಂದ ರ ಶಿವರ ಮ ಕ ರೆಂತ್ ಕುವ ೆಂಪು ಮ ಸಿು ವ ೆಂಕಟ ೇಶ 
ಅಯ್ಯೆಂಗ ರ್

೧೦ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರಿಗ  ಭ ರತಿೇಯ್ ಜ್ಞ ನ್ಪಿೇಠ ಪರಶಸಿು ಲಭಿಸಿದ ವಷಣ : ೧೯೬೪ ೧೯೯೧ ೧೯೯೨ ೧೯೬೮

೧೧ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ಈ ವಿಶವವಿದ ಯನಿಲಯ್ದ ಕುಲಪತಿಯ ಗಿ ಸ ೇವ ಸಲ್ಲೆಸಿದರು : ಕುವ ೆಂಪು ವಿಶವವಿದ ಯನಿಲಯ್ ಮೈಸೊರು 
ವಿಶವವಿದ ಯನಿಲಯ್

ಹೆಂಪಿ ಕನ್ನಡ 
ವಿಶವವಿದ ಯನಿಲಯ್

ಬ ೆಂಗ್ಳೂರು 
ವಿಶವವಿದ ಯನಿಲಯ್

೧೨ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ೆರ ಷರಕವಿ ಪರಶಸಿು ಪಡ ದ ಎರಡನ ಯ್ ಕವಿ : ಕುವ ೆಂಪು ಎೆಂ.ಗ ೊೇವಿೆಂದ ಪ ೈ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪಪ ವಿ.ಕೃ.ಗ ೊೇಕ ಕ್

೧೩ ಕುವ ೆಂಪುರವರಿಗ  ಈ ವಿಶವವಿದ ಯನಿಲಯ್ಗ್ಳು ಗೌರವ ಡ ಕಟರ ೇಟ್ ಪದವಿ 
ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿವ  :

ಗ್ುಲಬಗ ಣ ಮತ್ುು 
ಮೈಸೊರು 

ವಿಶವವಿದ ಯನಿಲಯ್

ಕನ ಣಟಕ 
ವಿಶವವಿದ ಯನಿಲಯ್

ಬ ೆಂಗ್ಳೂರು 
ವಿಶವವಿದ ಯನಿಲಯ್ ಇವ ಲೆವೂ

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ  ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                  ಪ್ದಯ: ೫  ಹಸುರು
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧೪ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತ  ವಹಿಸಿದದ ೩೯ನ ಯ್ ಅಖಿಲ ಭ ರತ್ ಕನ್ನಡ 
ಸ ಹಿತ್ಯ ಸಮೀಳನ್ ನ್ಡ ದ ಸಥಳ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧ ರವ ಡ ಮೈಸೊರು ಗ್ುಲಬಗ ಣ

೧೫ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಮಕಕಳ ಕೃತಿಗ್ಳು : ಅಮಲನ್ ಕಥ ಮೊೇಡರ್ಣನ್ ತ್ಮಮ ಬ ೊಮಮನ್ಹಳ್ಳಿಯ್ 
ಕೆಂದರಿಜ ೊೇಗಿ ಈ ಎಲೆವೂ

೧೬ `ಹಸುರು' ಪದಯವನ್ುನ ಈ ಕವನ್ ಸೆಂಕಲನ್ದಿೆಂದ ಆರಿಸಿಕ ೊಳಿಲ್ ಗಿದ  : ಕ ೊಳಲು ಪ ೆಂಚಜನ್ಯ ಪಕ್ಷಿಕ ಶಿ ಪ ರೇಮಕ ಶಿೀರ

೧೭ ಕವಿ ಮತ್ುು ಪರಕೃತಿ ಒೆಂದ ಗ್ುವ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಕ ವಯವು ಈ ಸಿಥತಿಗ  
ಸಮರ್ಣ ನಿದಶಣನ್ವ ಗಿದ  : ದ ವೈತ್ ಅದ ವೈತ್ ವಿಶಿಷ್ ಟದ ವೈತ್ ಶಕುವಿಶಿಷ್ ಟದ ವೈತ್

೧೮ ಇದರಿೆಂದ ಕವಿಯ್ ಆತ್ಮ ಹಸುರ ಯಿತ್ು : ಸಮುದರದ ಹಸುರಿನಿೆಂದ ಹಕಕಗ್ಳ ಇೆಂಪಿನಿೆಂದ ಗ ಳ್ಳಯ್ ತ್ೆಂಪಿನಿೆಂದ ರಸಪ ನ್ ಸ ನನ್ದಿೆಂದ

೧೯ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರಿಗ  ಪರಕೃತಿ ಸೌೆಂದಯ್ಣದ ರಸ ನ್ುಭವವ ಗಿ "ಹಸುರು" 

ಕವನ್ ರಚನ ಗ  ಪ ರೇರಕವ ದ ಸಥಳ : ಮೈಸೊರಿನ್ ಉದಯ್ರವಿ ಸಿಬಬಲು ಗ್ುಡಡ ಕುಪಪಳ್ಳಿಯ್ ಕವಿಶ ೈಲ ಮಹ ಮಲ್ ಕ ನ್ು

೨೦ `ಹಸುರು' ಕವನ್ವು ಇದನ್ುನ ಕೆಂಡು ಪ ರೇರಿತ್ವ ದ ಕವನ್ವ ಗಿದ  : ಆಶವಯ್ುಜ ಮ ಸದ 
ಪರಕೃತಿಯ್ ಹಚಚ ಹಸಿರು

ಆಶವಯ್ುಜ ಮ ಸದ 
ತ ೇಲ್ ಡುವ ಮೊೇಡ

ಆಶವಯ್ುಜ ಮ ಸದ 
ಹಸುರು ಹುಲುೆ

ಆಶವಯ್ುಜ ಮ ಸದ 
ಗಿಳ್ಳಗ್ಳ 

ಚಿಲ್ಲಲಪಿಲ್ಲನ ದ

೨೧ ಕವಿ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರಿಗ  ಸೆಂಜ ಯ್ ಬಿಸಿಲು ಈ ಬರ್ಣವ ಗಿ ಕೆಂಡಿತ್ು : ಹಸುರ ಗಿ ಕ ೆಂಪ ಗಿ ಹ ೊನಿನನ್ ಬರ್ಣವ ಗಿ ಹ ೊೆಂಬ ಳಕ ಗಿ

೨೨ ಕವಿಗ  ಹಸುರ ಗಿ ಕೆಂಡ ಪರಕೃತಿಯ್ ಅೆಂಶಗ್ಳು : ಆಗ್ಸ, ಮುಗಿಲು ಗ್ದ ದಯ್ ಬಯ್ಲು, ಮಲ್ ಕಣಿವ , ಸೆಂಜ ಯ್ ಬಿಸಿಲು ಈ ಎಲೆವೂ

೨೩ ಆಶವಯ್ುಜದ ಭತ್ುದ ಗ್ದ ದಯ್ ಬರ್ಣ ಈ ಹಸಿರಿನ್ೆಂತಿದ  : ಸಮುದರದ ನಿೇಲದೆಂತ ಗಿಳ್ಳಯ್ ಹಸುರಿನ್ೆಂತ ಆಗ್ಸದ ಹಸುರಿನ್ೆಂತ ಅಡಕ ಯ್ ತ ೊೇಟದ 
ಗ ೊನ ಯ್ೆಂತ 

೨೪ ಕವಿಯ್ು ನ ೊೇಡಿದ ಅಡಕ  ತ ೊೇಟ ಇಲ್ಲೆತ್ುು : ಬನ್ದ ನ್ಡುವ ಗ್ದ ದಯ್ ಅೆಂಚಿನ್ಲ್ಲೆ ಹ ೊಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ ಬನ್ದೆಂಚಿನ್ಲ್ಲೆ

೨೫ ಕವಿಯ್ು ವ ಣಿಣಸಿರುವೆಂತ  ; ಅಡಕ ಯ್ ತ ೊೇಟ ಹಿೇಗಿತ್ುು : ಅಚಚ ಹಸುರ ಗಿತ್ುು ಗ ೊನ  ಬಿಟುಟ 
ಸಮೃದಧವ ಗಿತ್ುು

ಹುಲ್ಲೆನ್ ಹ ಸಿನಿೆಂದ 
ಆವರಿಸಿತ್ುು ಗಿಳ್ಳಗ್ಳ್ಳೆಂದ ತ್ುೆಂಬಿತ್ುು

೨೬ ಕವಿಗ  ಹುಲ್ಲೆನ್ ಹ ಸು ಹಿೇಗ  ಕೆಂಡಿತ್ು : ಭೊಮಿತ ಯಿಯ್ 
ಕರಿೇಟದೆಂತ 

ಮಕಮಲ್ಲೆನ್ 
ರತ್ನಗ್ೆಂಬಳ್ಳಯ್ೆಂತ 

ಮಕಮಲ್ಲೆನ್ ಹ ೊಸ 
ಪಚ್ ಚಯ್ 

ಜಮಖ ನ ಯ್ೆಂತ 

ಮಕಮಲ್ಲೆನ್ 
ಕಡುಗ ೆಂಪಿನ್  

ಜಮಖ ನ ಯ್ೆಂತ 

೨೭ ಕವಿಯ್ ದೃಷ್ಟಟಯ್ಲ್ಲ ೆಭೊಮಿಯ್ು ಇದರಿೆಂದ ತ್ನ್ನ ಮೈ ಮುಚಿಚತ್ುು : ಹುಲ್ಲೆನ್ ಮಕಮಲ್ಲೆನ್ ಹ ೊಸ 
ಪಚ್ ಚಯ್ ಜಮಖ ನ ಯಿೆಂದ

ಹಸುರು ಗ ೊನ  ಬಿಟಟ ಹ ೊಸ 
ಅಡಕ ಯ್ ತ ೊೇಟದಿೆಂದ

ಹಸುರ ದ 
ವಿಶ ಲವ ದ 

ಆಗ್ಸದಿೆಂದ

ಹಸುರ ದ 
ಸಮುದರದಿೆಂದwww.ka

nn
ad

ad
ee

vig
e.b

log
sp

ot.
co

m

J¸ï.ªÀÄºÉÃ±ï, PÀ£ÀßqÀ ¢Ã«UÉ



ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೨೮ ಕವಿ ಬ ೇರ  ಬರ್ಣವನ ನೇ ಕ ರ್ದೆಂತ ಗ್ಲು ಕ ರರ್ :
ಮುೆಂಜ ನ ಯ್ ಮೆಂಜು 

ಹಸುರ ಗಿ 
ದಟಟವ ಗಿದದರಿೆಂದ.

ಭೊಮಿಯ್ು 
ಸೆಂಪೂರ್ಣವ ಗಿ 

ಹಸುರುಮಯ್ವ ಗಿದದರಿೆಂದ

ಭೊಮಿಯ್ು ಹ ಚುಚ 
ಸಮುದರದಿೆಂದ 

ಆವರಿಸಿದದರಿೆಂದ.

ಭೊಮಿಯ್ು ತ್ೆಂಗ ಳ್ಳ 
ಮತ್ುು ಹುಲ್ಲೆನಿೆಂದ 
ಆವರಿಸಿದದರಿೆಂದ.

೨೯ ಕವಿಯ್ ಮೊಗಿಗ  ಹಸುರಿನ್ ಅನ್ುಭವ ನಿೇಡಿದುದ : ಗಿಳ್ಳಗ್ಳ ಚಿಲ್ಲಪಿಲ್ಲ ಹೊವಿನ್ ಕೆಂಪು ಅಡಕ ಯ್ ತ ೊೇಟದ 
ಸುವ ಸನ ಗ ಳ್ಳಯ್ ತ್ೆಂಪು

೩೦ ಕವಿಯ್ ಚಮಣಕ ಕ ಹಸುರಿನ್ ಅನ್ುಭವ ನಿೇಡಿದುದ : ಹೊವಿನ್ ಕೆಂಪು ಹಕಕಗ್ಳ ಇೆಂಪು ಸಮುದರದ ಅಲ್ ಗ್ಳು ಎಲರಿನ್ ತ್ೆಂಪು

೩೧ ಕವಿಯ್ ಕವಿಗ  ಹಸುರಿನ್ ಅನ್ುಭವ ನಿೇಡಿದುದ : ಎಲರಿನ್ ತ್ೆಂಪು ಗಿಳ್ಳಗ್ಳ ಹಸುರು ಹಕಕಯ್ ಕ ೊರಳ್ಳನ್ 
ಇೆಂಪು ಸಮುದರದ ಅಲ್ ಗ್ಳು

೩೨ ಕವಿಯ್ ಸೌೆಂದಯ ಣನ್ುಭವಕ ಕ ಇಳ ಯ್ ಉಸಿರು ಹಿೇಗ  ಕೆಂಡಿತ್ು : ನಿೇಲವ ಗಿ ಕಪ ಪಗಿ ಹಸುರ ಗಿ ಕ ೆಂಪ ಗಿ

೩೩ ಕುವ ೆಂಪುರವರು ಪರಕೃತಿಯ್ಲ್ಲ ೆಹ ಪುಪಗ್ಟ್ಟಟದ ಹಚಚ ಹಸುರನ್ುನ ಕೆಂಡ ಸಮಯ್ : ಆಶವಯ್ುಜ ಮ ಸದ 
ಏಕ ದಶಿಯ್ ದಿನ್

ಆಶವಯ್ುಜ ಮ ಸದ 
ಅಷಟಮಿರ ತಿರ ದಿನ್

ಆಶವಯ್ುಜ ಮ ಸದ 
ಪೆಂಚಮಿಯ್ ದಿನ್

ಆಶವಯ್ುಜ ಮ ಸದ 
ನ್ವರ ತಿರ ದಿನ್

೩೪ ಕಡಲ್ಲನ್ಲ್ಲ ೆಹಸುರು ಎಲ್ ೆಲ್ಲೆ ಆವರಿಸಿತ ೆಂದು ಕವಿ ವಣಿಣಸಿದ ದರ  ? ಅತ್ು, ಇತ್ು, ಎತ್ುಲೊ ಪೂವಣ-ಪಶಿಚಮ ಉತ್ುರ-ದಕ್ಷಿರ್ ಅತ್ು ಮತ್ುು ಇತ್ು

೩೫ ಕವಿ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಪರಕ ರ "ಹಸುರ್ ನ ತ್ುರ್" ಇರುವುದು ಇಲ್ಲೆ : ಉಸುರಿನ್ಲ್ಲೆ ಒಡಲ್ಲನ್ಲ್ಲೆ ಗಿಳ್ಳಗ್ಳ ಮೈಯ್ಲ್ಲೆ ಗಿರಿವನ್ದಲ್ಲೆ

೩೬ ಹನ ನರಡು ಮ ಸಗ್ಳಲ್ಲ ೆ`ಆಶವಯ್ುಜ' ಮ ಸವು ಇಷಟನ ಯ್ದು : ಐದನ ಯ್ದು ಆರನ ಯ್ದು ಏಳನ ಯ್ದು ಎೆಂಟನ ಯ್ದು

೩೭ ಕವಿಯ್ು ಎಲ್ ೆಲೊೆ ಹಸುರನ್ುನ ಪರಿಭ ವಿಸಿದ ಕ ರರ್ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲ್ ದ 
ಪರಿಣ ಮ : ಆತ್ಮ ತ್ಲೆರ್ವ ಯಿತ್ು ಆತ್ಮ ಮಸುಕ ಯಿತ್ು ಆತ್ಮ ಹಸುರುಗ್ಟ್ಟಟತ್ು ಆತ್ಮ ಅನ ೇಕವ ಯಿತ್ು

೩೮ "ಹಸುರ ಗ್ಸ; ಹಸುರು ಮುಗಿಲು; ……………………." ಇಲ್ಲೆ ಖ ಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಟರುವ 
ಒೆಂದು ಸ ಲು : ಹಸುರು ಗ್ದ ದಯ  ಬಯ್ಲು ಹಸುರು ಸೆಂಜ ಯಿೇ 

ಬಿಸಿಲೊ!

ಎಲರಿನ್ ತ್ೆಂಪೂ 
ಹಸುರು!

ಹಸುರು 
ಹಸುರಿಳ ಯ್ುಸಿರೊ!

೩೯ "ಹಸುರಿನ್ ಮಲ್ ; ಹಸುರು ಕಣಿವ ; ...................." ಇಲ್ಲೆ ಖ ಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಟರುವ 
ಒೆಂದು ಸ ಲು : ಎಲರಿನ್ ತ್ೆಂಪೂ ಹಸುರು! ಹಸುರು 

ಹಸುರಿಳ ಯ್ುಸಿರೊ!

ಹಸುರು ಸೆಂಜ ಯಿೇ 
ಬಿಸಿಲೊ!

ಹಸುರು ಗ್ದ ದಯ  
ಬಯ್ಲು

೪೦ "ಹ ೊಸ ಹೊವಿನ್ ಕೆಂಪು ಹಸುರು, ...................." ಇಲ್ಲೆ ಖ ಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಟರುವ 
ಸ ಲು :

ಹಸುರು 
ಹಸುರಿಳ ಯ್ುಸಿರೊ!

ಎಲರಿನ್ ತ್ೆಂಪೂ ಹಸುರು! ಹಸುರು ಗ್ದ ದಯ  
ಬಯ್ಲು

ಎಲರಿನ್ ತ್ೆಂಪೂ 
ಹಸುರು!

೪೧ "ಹಕಕಯ್ ಕ ೊರಲ್ಲೆಂಪು ಹಸುರು! ...................." ಇಲ್ಲೆ ಖ ಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಟರುವ 
ಸ ಲು : ಹಸುರು ಗ್ದ ದಯ  ಬಯ್ಲು ಹಸುರು 

ಹಸುರಿಳ ಯ್ುಸಿರೊ!

ಹಸುರು ಸೆಂಜ ಯಿೇ 
ಬಿಸಿಲೊ!

ಎಲರಿನ್ ತ್ೆಂಪೂ 
ಹಸುರು!
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೪೨ ಭೊಮಿ - ಪದದ ಸರಿಯ ದ ಸಮ ನ ರ್ಣಕ ಪದಗ್ಳು : ಇಳ , ತಿರ , ಧ ತಿರ ಅಡವಿ, ಇಳ , ಪಡವಿ ಧ ತಿರ, ಅಡವಿ, ವ್ಯೇಮ ತಿರ , ಪಡ , ಅಡವಿ

೪೩ `ಶ ಮಲ' ಪದದ ಸಮ ನ ರ್ಣಕ ಪದಗ್ಳು : ಹಸುರು, ಕಪುಪ ಕಪುಪ, ನಿೇಲ ಕ ೆಂಪು, ನಿೇಲ ನಿೇಲ, ಶ ವೇತ್

೪೪ ಎಲರ್ - ಎೆಂದರ  : ಹೊವು ಹುಲುೆ ನಿೇರು ಗ ಳ್ಳ

೪೫
ಮೊರು ಅರ್ವ  ಅದಕಕೆಂತ್ ಹ ಚುಚ ಅಕ್ಷರಗ್ಳುಳಿ ಪದವ ಗ್ಲ್ಲ, 

ಪದಭ ಗ್ವ ಗ್ಲ್ಲ ಒೆಂದು ಪದಯದ ಆದಿ, ಮಧ್ಯ, ಅರ್ವ  ಅೆಂತ್ಯದಲ್ಲೆ 
ನಿಯ್ತ್ವ ಗಿ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ ಬೆಂದರ  ಅದು :

ಅನ್ುಪ ರಸ ಯ್ಮಕ ಲೆಂಕ ರ ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ ಆದಿಪ ರಸ

೪೬ ನಿರ ೊೇಷ್ಯ, ತ ಲವಯ, ಏಕ ಕ್ಷರ, ದವಯಕ್ಷರ, ತ್ರಯಕ್ಷರ, ಹ ರಬೆಂಧ್, ಮುರಜಬೆಂಧ್ 
ಇತ ಯದಿ ಪರಕ ರಗ್ಳನ್ುನ ಹ ೊೆಂದಿರುವ ಅಲೆಂಕ ರ : ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ ಅನ್ುಪ ರಸ ಯ್ಮಕ ಆದಿಪ ರಸ

೪೭ `ನಿೇಚರಿಗ  ಮ ಡಿದ ಉಪಕ ರವು ಹ ವಿಗ  ಹ ಲ್ ರ ದೆಂತ ’ ಇಲ್ಲೆರುವ 
ಅಲೆಂಕ ರ : ರೊಪಕ ಲೆಂಕ ರ ಉತ ರೇಕ್ಷ ಲೆಂಕ ರ ಉಪಮ ಲೆಂಕ ರ ದೃಷ್ ಟೆಂತ ಲೆಂಕ ರ

೪೮ ಒೆಂದು ಅರ್ವ  ಎರಡು ವಯೆಂಜನ ಕ್ಷರಗ್ಳು ಪದಯದ ಸ ಲುಗ್ಳಲ್ಲೆ ಮತ ು ಮತ ು 
ಬೆಂದರ  ಅೆಂದರ  ಪುನ್ರ ವತ್ಣನ ಗ ೊೆಂಡರ  ಅದನ್ುನ ಹಿೇಗ ೆಂದು ಕರ ಯ್ುತ ುರ  : ಛ ೇಕ ನ್ುಪ ರಸ ಯ್ಮಕ ಲೆಂಕ ರ ವೃತ್ಯನ್ುಪ ರಸ ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ

೪೯ ಎರಡ ರಡು ವಯೆಂಜನ ಕ್ಷರಗ್ಳು ಪದಯದ ಸ ಲುಗ್ಳಲ್ಲೆ 
ಪುನ್ರ ವತ್ಣನ ಗ ೊೆಂಡರ  ಅದನ್ುನ ಹಿೇಗ ೆಂದು ಕರ ಯ್ುತ ುರ  : ಸಿೆಂಹಪ ರಸ ವೃತ್ಯನ್ುಪ ರಸ ಗ್ಜಪ ರಸ ಛ ೇಕ ನ್ುಪ ರಸ

೫೦ “ಅಳ್ಳಿರಿಯ್ುತಿಪಪ ಎಮಮ ಒಡಲಬ ೇಗ ಯ್ ಬ ೆಂಕಯ್ುರಿ ನಿನ್ನನಿರಿಯ್ದ  ಪ ೇಳು 
ವಿಶ ವಮಿತ್ರ” ಇಲ್ಲೆರುವ ಅಲೆಂಕ ರ : ಉಪಮ ಲೆಂಕ ರ ಉತ ರೇಕ್ಷ ಲೆಂಕ ರ ರೊಪಕ ಲೆಂಕ ರ ದೃಷ್ ಟೆಂತ ಲೆಂಕ ರ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧ ರನ್ನನ್ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು : ೯೪೯ ೯೯೪ ೯೪೮ ೯೪೭

೨ ರನ್ನನ್ ಹುಟ್ಟೂರು : ಕಡಟರು ತಾಲಟಕ್ರನ್ 
ದ ೇವನ್ಟರು

ವ ೆಂಗಿಮೆಂಡಲದ 
ವ ೆಂಗಿಪಳು ಅಗ್ಿಹಾರ

ಬಾಗ್ಲಕ ಟೇಟ  ಜಿಲ್ ೆಯ 
ಮುದುವೊಳಲು ಗ್ದುಗಿನ್ ಕ ಟೇಳಿವಾಡ

೩ ರನ್ನನ್ ತೆಂದ  - ತಾಯಿಯ ಹ ಸರು : ತೆಂದ  ಜಿನ್ದ ೇವ, ತಾಯಿ 
ಅಬ್ಬವವ

ತೆಂದ  ಜಿನ್ವಲೆಭ, ತಾಯಿ 
ಅಬ್ಬಲಬ ಬ

ತೆಂದ  ಜಿನ್ಸ ೇನ್, 

ತಾಯಿ ಅಣ್ಣಿಗ್ವವ

ತೆಂದ  
ಜಿನ್ಸ ೇನಾಚಾಯಯ, 

ತಾಯಿ ಅಣ್ಣಿಗ್ದ ೇವ

೪ ರನ್ನನ್ು ಈ ದ ಟರ ಯ ಆಸಾಾನ್ದಲ್ಲೆದದನ್ು : ಗ್ೆಂಗ್ ದ ಟರ  ರಾಚಮಲೆ ಚಾಲುಕಯ ದ ಟರ  ಇಮಮಡಿ 
ಪುಲ್ಲಕ ೇಶಿ ಗ್ೆಂಗ್ದ ಟರ  ಮಾರಸೆಂಹ ಚಾಲುಕಯ ದ ಟರ  

ತ ೈಲಪ

೫ `ಛಲಮನ  ಮೆಱ ವ ೆಂ' ಪದಯಭಾಗ್ದ ಆಕರ ಕೃತಿ : ಅಜಿತ ತಿೇರ್ಯೆಂಕರ 
ಪುರಾಣತಿಲಕೆಂ ಪರಶುರಾಮ ಚರಿತೆಂ ಗ್ದಾಯುದಧ ಚಕ ಿೇಶವರ ಚರಿತೆಂ

೬ ರನ್ನನ್ `ಗ್ದಾಯುದಧ' ಕೃತಿಗಿರುವ ಮತ ಟತೆಂದು ಹ ಸರು : ಕರ್ಾಯಟ್ ಭಾರತ 
ಕಥಾಮಮೆಂಜರಿ ಸಾಹಸ ಭೇಮ ವಿಜಯೆಂ ಪರಶುರಾಮ ಚರಿತೆಂ ಅಜಿತ ತಿೇರ್ಯೆಂಕರ 

ಪುರಾಣತಿಲಕೆಂ

೭ ರನ್ನನ್ು ಬ್ರ ದಿದಾದನ ೆಂದು ತಿಳಿದು ಬ್ೆಂದಿರುವ ಆದರ  ಅನ್ುಪಲಬ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೃತಿ 
:

ಚಕ ಿೇಶವರ ಚರಿತೆಂ ರನ್ನಕೆಂದ ಪರಶುರಾಮ ಚರಿತೆಂ ಅಜಿತ ತಿೇರ್ಯೆಂಕರ 
ಪುರಾಣತಿಲಕೆಂ

೮ ರನ್ನನಿಗ  ತ ೈಲಪನ್ು ನಿೇಡಿದ ಬಿರುದು : ಕವಿರತನ ಕವಿ ಶರಭ ಭ ೇರುೆಂಡ ಕವಿಚಕಿವತಿಯ ಉಪಮಾಲ್ ಟೇಲ

೯ ಇವರು ಕವಿ ರತನತಿಯರ ೆಂದು ಹ ಸರಾಗಿದಾದರ  : ಪೆಂಪ, ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ ಪೆಂಪ, ಜನ್ನ, ಪೊನ್ನ ಪೆಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನ ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ, ಜನ್ನ

೧೦ ಈ ಕವಿಗ್ಳು ಕವಿಚಕಿವತಿಯಗ್ಳ ೆಂದು ಹ ಸರಾಗಿದಾಧರ  : ಪೆಂಪ, ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ, ಜನ್ನ ಪೆಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನ ಪೆಂಪ, ಜನ್ನ, ಪೊನ್ನ

೧೧ `ರನ್ನ ಸೆಂಪುಟ್' ಕೃತಿಯ ಸೆಂಪಾದಕರು : ಪೊಿ. ಚಿದಾನ್ೆಂದಮಟತಿಯ ಪೊಿ. ಹೆಂಪ ನಾಗ್ರಾಜಯಯ ಡಿ. ಎಲ್. 

ನ್ರಸೆಂಹಾಚಾರ್ ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದಿಪಪ

೧೨ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ು ಭೇಷ್ಾಮಚಾಯಯರನ್ುನ ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹ ಟೇದಾಗ್ ಅವರು 
ಇಲ್ಲೆ ಮಲಗಿದದರು : ಕೃಷ್ಾಿಜಿನ್ದ ಮೆೇಲ್ ಜಿನಾೆಂಬ್ರದ ಮೆೇಲ್ ಇೆಂದಿಚಾಪದಮೆೇಲ್ ಶರಶಯ್ಯಯಯ ಮೆೇಲ್ 

೧೩ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ು ಭೇಷ್ಾಮಚಾಯಯರನ್ುನ ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ : ಭೇಷ್ಮರ ಮಟಲಕ 
ಸೆಂಧಾನ್ ಮಾಡಲು

ಭೇಷ್ಮರಿೆಂದ ಯುದಧ 
ನಿಲ್ಲೆಸಲು

ಭೇಷ್ಮರ ಸಲಹ  
ಪಡ ಯಲು

ಭೇಷ್ಮರ ಕ್ ೇಮ 
ವಿಚಾರಿಸಲು

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ  ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                  ಪ್ದಯ: ೬    ಛಲಮನನ ಮೆಱನವನಂ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧೪ ಭೇಷ್ಾಮಚಾಯಯರನ್ುನ ಭ ೇಟಿ ಮಾಡುವೆಂತ  ದುರ್ೇಯಧನ್ನಿಗ  ಸಲಹ  
ನಿೇಡಿದವರು :

ದ ಟಿೇರ್ಾಚಾಯಯ ಮತುತ 
ಕಣಯ ವಿಧುರ ಮತುತ ಶಲಯ ಧೃತರಾಷ್ರ ಮತುತ 

ಗಾೆಂಧಾರಿ
ಗಾೆಂಧಾರಿ ಮತುತ 

ಭಾನ್ುಮತಿ

೧೫ ಭೇಷ್ಾಮಚಾಯಯರು ಸೆಂಧಾನ್ದ ಬ್ಗ ೆ ದುರ್ೇಯಧನ್ನಿಗ  ಹೇಗ ೆಂದು ಸಲಹ  
ನಿೇಡಿದರು :

ಬ್ಲರಾಮ ಬ್ರುವವರ ಗ್ಟ 
ಸೆಂಧಿಮಾಡಿಕ ಟಳಳಬ ೇಡ.

ಪಾೆಂಡವರನ್ುನ 
ಒಪ್ಪಪಸುತ ತೇನ  ಸೆಂಧಿ 

ಮಾಡಿಕ ಟ.

ಪಾೆಂಡವರಿಗ  
ರಾಜಯವನ ನಲೆ 

ಬಿಟ್ುೂಬಿಡು.

ನಿನ್ನ ಪಾಿಣ 
ಇರುವವರ ಗ್ಟ 

ಛಲವನ್ುನ ಬಿಡಬ ೇಡ.

೧೬ ಭೇಷ್ಾಮಚಾಯಯರು ಪಾೆಂಡವರ ಟಡನ  ಸೆಂಧಿ ಮಾಡಿಕ ಟಳಳಬ ೇಕ ೆಂದು ಹ ೇಳಿದಾಗ್ 
; ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ು ಹ ೇಳಿರುವೆಂತ  ಆತನ್ು ಬ್ೆಂದ ಉದ ದೇಶ :

ಪಾೆಂಡವರಿಗ  ರಾಜಯದ 
ಯಾವ ಭಾಗ್ಗ್ಳನ್ುನ 

ಬಿಡಬ ೇಕ ೆಂದು ಚಚಿಯಸಲು

ಭೇಷ್ಾಮಚಾಯಯರಿಗ  
ನ್ಮಸಕರಿಸ ಹ ಟೇಗ್ಲು

ಪಾೆಂಡವರಿೆಂದ 
ತಪ್ಪಪಸಕ ಟಳುಳವ 

ಬ್ಗ ಯನ್ುನ ತಿಳಿಯಲು

ಭಷ್ಾಮಚಾಯಯರಿಗಾದ 
ಸಾತಿಯನ್ುನ 
ವಿಚಾರಿಸಲು

೧೭ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ು ಭೇಷ್ಾಮಚಾಯಯರಿೆಂದ ಕ ೇಳಿದ ಸಲಹ  :
ಬ್ಲರಾಮ ಬ್ರುವವರ ಗ್ಟ 

ಹ ೇಗ  
ಅವಿತುಕ ಟಳಳಬ ೇಕ ೆಂದು

ಪಾೆಂಡವರಿಗ  ರಾಜಯದ 
ಯಾವ ಅಧಯಭಾಗ್ವನ್ುನ 

ನಿೇಡಬ ೇಕ ೆಂದು

ಯುದಧದಲ್ಲೆ ತನ್ನ 
ಕಾಯಯವ ೇನ ೆಂದು 

ಹ ೇಳಬ ೇಕ ೆಂದು

ಪಾೆಂಡವರಲ್ಲೆ 
ಯಾರ ಟಡನ  ಸೆಂಧಿ 

ಮಾಡಿಕ ಟಳಳಬ ೇಕ ೆಂದು

೧೮ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ು ತಾನ್ು ಇದಕಾಕಗಿ ಹ ಟೇರಾಡುತಿತಲೆವ ೆಂದನ್ು : ಭಟಮಿಗಾಗಿ ಛಲಕಾಕಗಿ ಕಣಯನ್ ಸ ನೇಹಕಾಕಗಿ ದುಶ್ಾಯಸನಿಗಾಗಿ

೧೯ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ು ತಾನ್ು ಇದಕಾಕಗಿ ಹ ಟೇರಾಡುತ ತೇನ  ಎೆಂದನ್ು : ಭಟಮಿಗಾಗಿ ಪಾೆಂಡವರನ್ುನ ಮತ ತ 
ವನ್ವಾಸಕ ಕ ಕಳುಹಸಲು ಛಲಕಾಕಗಿ

ತಾನ್ು ಕೌರವ 
ಸಾಮಾಿಜಯದ 

ಅಧಿಪತಿಯಾಗ್ಲು

೨೦ ಭೇಷ್ಾಮಚಾಯಯರ ಪಿಕಾರ ಪಾೆಂಡವರು ಈ ರಿೇತಿ ವಿಧ ೇಯರಾಗಿದದರು :
ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ ಮಾತನ್ುನ 

ಮಿೇರದ  
ಪಾಲ್ಲಸುವವರಾಗಿದದರು.

ದುಶ್ಾಯಸನ್ನ್ ಮಾತನ್ುನ 
ಮಿೇರದ  

ಪಾಲ್ಲಸುವವರಾಗಿದದರು.

ಭೇಷ್ಮರ ಮಾತನ್ುನ 
ಮಿೇರದ  

ಪಾಲ್ಲಸುವವರಾಗಿದದರು.

ಧೃತರಾಷ್ರನ್ 
ಮಾತನ್ುನ ಮಿೇರದ  

ಪಾಲ್ಲಸುವವರಾಗಿದದರು.

೨೧ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ ದೃಷ್ಟೂಯಲ್ಲ ೆಕುರುರಾಜಯದ ನ ಲವು ಇದಕ ಕ ಸಮ : ರಾಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗ ಪಾಳು ಭಟಮಿಗ ಸವಗ್ಯಕ ಕ ಪಾಳು ಮನ ಗ 

೨೨ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ು "ಈ ಭಟಮಿಯಲ್ಲೆ ಮತ ತ ಬಾಳುವುದಿಲೆ" ಎನ್ನಲು ಕಾರಣ : ಅದು ಭೇಷ್ಮರನ್ುನ 
ಕ ಟಲ್ಲೆಸದ ಭಟಮಿ

ಅದು ದ ಟಿೇಣರನ್ುನ 
ಕ ಟಲ್ಲೆಸದ ಭಟಮಿ

ಅದು ಘಟ ಟೇತಕಚನ್ನ್ುನ 
ಕ ಟಲ್ಲೆಸದ ಭಟಮಿ

ಅದು ಕಣಯನ್ನ್ುನ 
ಕ ಟಲ್ಲೆಸದ ಭಟಮಿ

೨೩ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ನ್ು ಹ ೇಳುವೆಂತ  ಆತನಿಗ  ಕ ಟೇಪ ಹುಟಿೂ ಅಧಿಕವಾಗ್ಲು ಕಾರಣ 
:

ಯುದಧದಲ್ಲೆ ತನ್ನ 
ಹನ ಟನೆಂದು ಅಕ್ ಟೇಹಣ್ಣ 

ಸ ೈನ್ಯ ನಾಶವಾಗಿದುದ.

ಯುದಧದಲ್ಲೆ ತನ್ನ ತಾತ 
ಭೇಷ್ಮರು, ದ ಟಿೇಣರು 

ಸ ಟೇತಿದುದ.

 ನ್ಟರು ಮೆಂದಿ 
ಮಕಕಳು ಹಾಗ್ಟ 
ನ್ಟರು ಮೆಂದಿ 

ತಮಮೆಂದಿರು ಸತಿತದುದ.

 ನ್ಟರು ಮೆಂದಿ 
ಮಕಕಳು ಯುದಧದಲ್ಲೆ 

ಗ ಲೆದ  ಪಾಿಣ ಬಿಟಿೂದುದ.

೨೪ ತನ ನಲ್ಾೆ ಸಹ ಟೇದರರು ಹಾಗ್ು ನ್ಟರು ಮಕಕಳು ಸತತ ವಿಷ್ಯವನ್ುನ 
ಪಿಸಾತಪ್ಪಸುತಾತ ಜನಾಮೆಂತರದ ಬ್ಗ ೆ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ು ಈ ರಿೇತಿ ಹ ೇಳುತಾತನ  :

ಸತತವರ ೇನ್ು ಮತ ತ 
ಹುಟ್ೂಬಾರದ ೇ?

ಸತತವರ ೇನ್ು ಮತ ತ 
ಹುಟ್ುೂತಾತರ ಯ್ಯೇ?

ಸತತವರ ೇನ್ು ಮತ ತ 
ಹುಟ್ುೂವುದಿಲೆವ ೇ?

ಸತತವರು ಮತ ತ ಹುಟಿೂ 
ಪಿರ್ೇಜನ್ವ ೇನ್ು?

೨೫ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ು ಪಾೆಂಡವರ ಟಡನ  ಹ ಟೇರಾಡಿ ಏನ್ನ್ುನ ಮೆರ ಯುವುದಾಗಿ 
ಹ ೇಳಿದಾಧನ  : ಛಲವನ್ುನ ದ ವೇಷ್ವನ್ುನ ಪಿತಿಜ್ಞ ಯನ್ುನ ಶ್ೌಯಯವನ್ುನ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೨೬ ಯುದಧ ಮಾಡುವ ಬ್ಗ ೆ ದುರ್ೇಯಧನ್ನ್ ಅಭಪಾಿಯ :
ಪಾೆಂಡವರ ಟಡನ  

ಸೆಂಧಿಮಾಡಿಕ ಟಳಳದ  
ಬಿಡುವುದಿಲೆ

ಪಾೆಂಡವರ ಟಡನ  
ಹ ಟೇರಾಡದ  ಬಿಡುವುದಿಲೆ

ಯುದಧದಲ್ಲೆ ಗ ದುದ 
ರಾಜನಾಗ್ದ ೇ 
ಬಿಡುವವನ್ಲೆ.

ಹ ಟೇರಾಡಿ ಕೃಷ್ಿನ್ಲ್ಲ ೆ
ಸ ೇಡು ತಿೇರಿಸಕ ಟಳಳದ  

ಬಿಡುವುದಿಲ.ೆ

೨೭ ಯುದಧದಲ್ಲೆ ಯಾರು ಬ್ದುಕುಳಿಯಬ ೇಕ ೆಂದು ದುರ್ೇಯಧನ್ ಪಿತಿಜ್ಞ  ಮಾಡಿದನ್ು :
ಅಜುಯನ್ ಉಳಿಯಬ ೇಕು 

ಇಲೆವ  ನಾನ್ು 
ಉಳಿಯಬ ೇಕು.

ಪಾೆಂಡವರು 
ಉಳಿಯಬ ೇಕು ಇಲೆವ  
ನಾನ್ು ಉಳಿಯಬ ೇಕು.

ಕೃಷ್ ಿಉಳಿಯಬ ೇಕು 
ಇಲೆವ  ನಾನ್ು 
ಉಳಿಯಬ ೇಕು.

ಭೇಮ ಉಳಿಯಬ ೇಕು 
ಇಲೆವ  ನಾನ್ು 
ಉಳಿಯಬ ೇಕು.

೨೮ ಭಟಮಿ ಯಾರಿಗ  ಸ ೇರಬ ೇಕ ೆಂದು ದುರ್ೇಯಧನ್ ಪಿತಿಜ್ಞ  ಮಾಡಿದನ್ು : ಪಾೆಂಡವರದಾಗ್ಬ ೇಕು 
ಇಲೆವ ೇ ಕೌರವನ್ದಾಗ್ಬ ೇಕು

ಯಾದವರದಾಗ್ಬ ೇಕು 
ಇಲೆವ ೇ 

ಕೌರವನ್ದಾಗ್ಬ ೇಕು

ಭೇಮನ್ದಾಗ್ಬ ೇಕು 
ಇಲೆವ ೇ 

ಕೌರವನ್ದಾಗ್ಬ ೇಕು

ಮಾದಿರದಾಗ್ಬ ೇಕು 
ಇಲೆವ ೇ 

ಕೌರವನ್ದಾಗ್ಬ ೇಕು

೨೯ "ನಿೇನ್ುಮೆಮಮ ಪ ೇೞ್ುದದೆಂ ಮಿೇಱದ  ನ ಗ್ೞ್ಲ್ ವೇೞ್ುಕೆಂ" ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿದವರು : ಭೇಷ್ಾಮಚಾಯಯ ದುರ್ೇಯಧನ್ ಭೇಮ ಅಜುಯನ್

೩೦ `ಛಲಮನ  ಮೆಱ ವ ೆಂ' ಪದಯಭಾಗ್ದಲ್ಲೆ ದುರ್ೇಯಧನ್ನಿಗ  ಈ ಇಬ್ಬರ ಮೆೇಲ್ಲದದ 
ಅತಿೇವವಾದ ಪ್ಪಿೇತಿ ವಯಕತವಾಗಿದ  : ಭೇಷ್ಮ ಮತುತ ದ ಟಿೇಣ ಅಜುಯನ್ ಮತುತ ಭೇಮ ಕಣಯ ಮತುತ ದುಶ್ಾಯಸನ್ ಕಣಯ ಮತುತ 

ಭಾನ್ುಮತಿ

೩೧ `ಇಬ್ಯರುಮನ್' ಪದದ ಹ ಟಸಗ್ನ್ನಡ ರಟಪ : ಇರುವವರನ್ುನ ಇಬ್ಬರನ್ುನ ಇರಿಯುವವರನ್ುನ ಇರಿಯಲು 
ಬ್ರುವವರನ್ುನ

೩೨ `ಉಳಿಳನ್ಮ್' ಪದದ ಅರ್ಯ: ಉಳಿದವರನ್ುನ ಒಳ ಳಯವರನ್ುನ ಇರುವವರ ಗ ಒಳ ಳಯವರಿಗ 

೩೩ `ಪೊಡ ಮಟ್ುೂ' ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಯಕ: ಹ ಟಡ ದುಬಿಟ್ುೂ ನ್ಮಸಕರಿಸ ಹ ಟಟ ೂಬಿಟ್ುೂ ಸೆಂಹರಿಸ

೩೪ ಕಣಯನಿಗ  'ದಿನ್ಪಸುತ' ಎೆಂದು ಹ ಸರು ಬ್ರಲು ಕಾರಣ : ಕುೆಂತಿಯ ಮಗ್ನಾದದರಿೆಂದ
ಪಾೆಂಡವರಲ್ಲೆ 

ಮೊದಲನ ಯವ 
ಆಗಿದದರಿೆಂದ

ರಾಧ ಯ 
ಸಾಕುಮಗ್ನಾದದರಿೆಂದ

ಸಟಯಯನ್ 
ಮಗ್ನಾದದರಿೆಂದ

೩೫ `ಅಣುಗಾಳ್' ಎೆಂದರ  : ಪ್ಪಿಯ ಸಹ ಟೇದರ ಪ್ಪಿಯ ಸುತ ಪ್ಪಿಯ ಗ ಳ ಯ ಪ್ಪಿಯ ತೆಂದ 

೩೬ ಅೆಂತಕಾತಮಜ ಎೆಂದರ  ಈತ : ಭೇಮ ಅಜುಯನ್ ಯುಧಿಷ್ಟಿರ ದುರ್ೇಯಧನ್

೩೭ `ಇದಿಚಿಯ' ಪದದ ಹ ಟಸಗ್ನ್ನಡ ರಟಪ : ಇದಿರುಗ ಟೆಂಡು 
(ಮುಖತ ಟೇರಿಸ)

ಎದುರಿಸ (ಹ ಟೇರಾಡಿ) ಹ ದರಿಸ (ಅೆಂಜಿಸ) ಚಿೇತಕರಿಸ (ಕ್ರರುಚಿ)

೩೮ "ಎನ್ನಣುಗಾಳನ ನ್ನಣುಗ್ದಮಮನ್ನಿಕ್ರಕದ ಪಾರ್ಯಭೇಮರು" ಇಲ್ಲೆರುವ ಛೆಂದಸುು : ಚೆಂಪಕಮಾಲ್ಾವೃತತ ಮತ ತೇಭವಿಕ್ರಿೇಡಿತ ವೃತತ ಉತಪಲಮಾಲ್ಾವೃತತ ಸಿಗ್ಧರಾವೃತತ

೩೯ `ಸೆಂಧಿಯೆಂ' ಪದವು ಈ ಅಕ್ಷರಗ್ಣವಾಗಿದ  : ರ-ಗ್ಣ ಜ-ಗ್ಣ ಮ-ಗ್ಣ ಯ-ಗ್ಣ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೪೦ ಉತಪಲಮಾಲ್ಾವೃತತದ ಗ್ಣವಿನಾಯಸ : ಸಭರನ್ಮಯಲಗ್ ನ್ಜಭಜಜಜರ ಸತತನ್ಸರರಗ್ ಭರನ್ಭಭರಲಗ್

೪೧ ಗ್ುರು ಲಘು ಕ ಟನ ಯಲ್ಲೆ ಬ್ರಲು : ಜರ ಗ್ಣ ಭಯ ಗ್ಣ ಸತ ಗ್ಣ ಮನ್ ಗ್ಣ

೪೨ ವೃತತ ಛೆಂದಸುನ್ ಪದಯವು ಹ ಟೆಂದಿರುವ ಸಾಲುಗ್ಳ ಸೆಂಖ್ ಯ : ೩ ೪ ೫ ೬

೪೩ ನ ಲಕ್ರಱವ ನ ೆಂದು ಬ್ಗ ದಿರ |
ಚಲಕ್ರಱವ ೆಂ ಪಾೆಂಡುಸುತರ ಟಳಿೇನ ಲನಿದು ಪಾ||  - ಇಲ್ಲೆರುವ ಛೆಂದಸುು : ಚೆಂಪಕಮಾಲ್ಾವೃತತ ಭಾಮಿನಿ ಷ್ಟ್ಪದಿ ಕೆಂದಪದಯ ಉತಪಲಮಾಲ್ಾವೃತತ

೪೪ ಕೆಂದಪದಯದಲ್ಲೆರುವ ಒಟ್ುೂ ಮಾತ ಿಗ್ಳ ಸೆಂಖ್ ಯ : ೧೦೨ ೬೪ ೧೪೪ ೩೨

೪೫ ಎರಡು ಬ ೇರ ಬ ೇರ  ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಲೆ ಅರ್ಯಸಾದೃಶಯದಿೆಂದ ಬಿೆಂಬ್ ಪಿತಿಬಿೆಂಬ್ 
ಭಾವವು ತ ಟೇರಿಬ್ೆಂದರ  ಈ ಅಲೆಂಕಾರವಾಗ್ುತತದ  : ಉಪಮಾಲೆಂಕಾರ ಅಥಾಯೆಂತರನಾಯಸಾಲೆಂಕಾ

ರ ದೃಷ್ಾೂೆಂತಾಲೆಂಕಾರ ರಟಪಕಾಲೆಂಕಾರ

೪೬
ಉಪಮೆೇಯವಾದ ವಸುತವನ್ುನ ಅರ್ವಾ ಸನಿನವ ೇಶವನ್ುನ ಉಪಮಾನ್ವಾದ 
ವಸುತವನಾನಗಿ ಅರ್ವಾ ಸನಿನವ ೇಶವನಾನಗಿ ಕಲ್ಲಪಸುವುದು ಈ 
ಅಲೆಂಕಾರವ ನಿಸುತತದ  :

ರಟಪಕಾಲೆಂಕಾರ ಉತ ರೇಕ್ಾಲೆಂಕಾರ ಉಪಮಾಲೆಂಕಾರ ಶ್ ೆೇಷ್ಾಲೆಂಕಾರ

೪೭ `ಪಾರ್ಯಭೇಮರು' ಪದದಲ್ಲೆ ಏಪಯಟಿೂರುವ ಸಮಾಸ : ದವೆಂದವ ಸಮಾಸ ದಿವಗ್ು ಸಮಾಸ ಬ್ಹುವಿಿೇಹ ಸಮಾಸ ತತುಪರುಷ್ ಸಮಾಸ

೪೮ `ಅೆಂತಕಾತಮಜ' ಪದದಲ್ಲೆ ಏಪಯಟಿೂರುವ ಸಮಾಸ : ದಿವಗ್ು ಸಮಾಸ ಗ್ಮಕ ಸಮಾಸ ಬ್ಹುವಿಿೇಹ ಸಮಾಸ ಕಮಯಧಾರಯ 
ಸಮಾಸ

೪೯ `ದಿನ್ಪಸುತ' ಪದದ ವಿಗ್ಿಹವಾಕಯ : ದಿನ್ಪನ್ + ಸುತ ದಿನ್ಪ + ಸುತ ದಿನ್ವೂ ಸುತುತವವನ್ು 
ಯಾರ ಟೇ ಅವನ ೇ

ದಿನ್ಪನ್ 
ಸುತನಾದವನ್ು 

ಯಾರ ಟೇ ಅವನ ೇ

೫೦ ಅಕ್ಷರಗ್ಣ ಛೆಂದಸುನ್ ಪಿತಿ ಗ್ಣದಲ್ಲೆರುವ ಅಕ್ಷರಗ್ಳ ಸೆಂಖ್ ಯ : ೫ ೬ ೩ ೪
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು : ೧೫೦೫ ೧೫೧೫ ೧೫೫೦ ೧೫೬೦

೨ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಹುಟ್ಟೂರು : ನಂಜನಗಟಡು ತಾಲಟಕ್ರನ 
ದ ೀವನಟರು

ಕಡಟರು ತಾಲಟಕ್ರನ 
ದ ೀವನಟರು

ಮೈಸಟರು ಜಿಲ್ ೆ 
ನಂಜನಗಟಡು

ಚಿಕಕಮಗಳೂರು 
ಜಿಲ್ ೆಯ ಕಡಟರು

೩ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಿಗಿದ್ದ ಇತರ ಹ ಸರುಗಳು : ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ, ಲಕಕಯಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, 

ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮೀದ ೀವ, 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯಯ

೪ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಬರ ದಿರುವ ಕಾವಯ : ಜ ೈಮಿನಿಭಾರತ ಜ ೈಮಿನಿಮಹಾಭಾರತ ಜ ೈಮಿನಿರಾಮಾಯಣ ಲವ-ಕುಶ ಚರಿತ 

೫ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಿಗಿದ್ದ ಬಿರುದ್ುಗಳು : ಸಂಸಾರಸಾರ ಟೀದ್ಯ, 

ಸರಸವತಿ ಮಣಿಹಾರ
ರಟಪಕಸಾಮಾಿಜಯ 

ಚಕಿತಿಿ, ಉಭಯಕವಿ

ಉಪಮಾಲ್ ಟೀಲ, 

ಕರ್ಾಿಟ್ ಕವಿಚಟತವನ 
ಚ ೈತಿ

ಕವಿಚಕಿವತಿಿ, ಕವಿರತನ

೬ ಇವರು ಜ ೈಮಿನಿಭಾರತದ್ ಸಂಪಾದ್ಕರು :
ದ ೀವುಡು ನರಸಂಹ ಶಾಸರೀ 

ಮತುು ಬಿ. 

ಶಿವಕುಮಾರಾಚಾರಿ

ದ ೀವುಡು ನರಸಂಹ 
ಶಾಸರೀ ಮತುು 

ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಂಹಾಚಾರ್

ದ ೀವುಡು ನರಸಂಹ 
ಶಾಸರೀ ಮತುು ಬಿ. 

ಶಿವಮಟತಿಿಶಾಸರೀ

ದ ೀವುಡು ನರಸಂಹ 
ಶಾಸರೀ ಮತುು 
ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟೂ

೭ ಸೀತ ಯು ಈ ಋಷಿಗಳ ಆಶಿಮದ್ಲ್ಲೆದ್ದಳು : ದ್ುರ್ಾಿಸಮುನಿ ವಶಿಷ್ಠಮುನಿ ಜಮದ್ಗಿನಮುನಿ ರ್ಾಲ್ಲೀಕ್ರಮುನಿ

೮ ರಾಮನು ಆಶವಮೀಧಯಾಗವನುನ ಕ ೈಗ ಟಳಳಲು ಕಾರಣ : ಶಿಶುಹತಾಯದ ಟೀಷ್ 
ಪರಿಹರಿಸಕ ಟಳಳಲು

ಗ ಟೀಹತಾಯದ ಟೀಷ್ 
ಪರಿಹರಿಸಕ ಟಳಳಲು

ಬಿಹಮಹತಾಯದ ಟೀಷ್ 
ಪರಿಹರಿಸಕ ಟಳಳಲು

ಸರೀಹತಾಯದ ಟೀಷ್ 
ಪರಿಹರಿಸಕ ಟಳಳಲು

೯ ಯಜ್ಞಾಶವದ್ ಬ ಂಗಾವಲ್ಲಗ  ಬಂದಿದ್ದವರು : ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತುಿಘ್ನ ರಾಮ

೧೦ ಬಲಶಾಲ್ಲಗಳಾದ್ ರಾಜರ ಲ್ಾೆ ಯಜ್ಞದ್ ಕುದ್ುರ ಯನುನ ಕಟ್ೂಲ್ಲ ಹ ದ್ರುತಿುದ್ುದದ್ಕ ಕ 
ಕಾರಣ :

ಶಿಿೀರಾಮನ ಬೃಹತ್ 
ಸ ೈನಯವನುನ ನ ಟೀಡಿ

ಶಿಿೀರಾಮನ ಶ ಿೀಷ್ಠತ ಯ 
ವಿಚಾರವನುನ ಕ ೀಳಿ

ಶಿಿೀರಾಮನ ಭೀಕರ 
ಕುದ್ುರ ಯನುನ ನ ಟೀಡಿ

ಶಿಿೀರಾಮನ 
ತಮಮನಾದ್ 

ಶತೃಘ್ನನನುನ ನ ಟೀಡಿ

೧೧ ಯಜ್ಞಾಶವವು ರ್ಾಲ್ಲೀಕ್ರ ಮುನಿಗಳ ಉಪವನವನುನ ಪಿರ್ ೀಶಿಸಲು ಕಾರಣ : ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಬಾಳ ಯ ಗಿಡಕ ಕ 
ಮನಸ ಟೀತು

ಅಲ್ಲೆ ಬ ಳ ದಿದ್ದ ಹಟಗಳಿಗ  
ಮನಸ ಟೀತು

ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಹುಲ್ಲೆನ 
ಹಸುರಿಗ  ಮನಸ ಟೀತು

ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಹಸುರು 
ತರಕಾರಿಗ  

ಮನಸ ಟೀತು

೧೨ ಯಜ್ಞಾಶವವು ರ್ಾಲ್ಲೀಕ್ರ ಮುನಿಗಳ ಉಪವನವನುನ ಪಿರ್ ೀಶಿಸದಾಗ ಲವನು 
ಏನುಮಾಡುತಿುದ್ದನು?

ಸ ನೀಹಿತರ ಟಡನ  
ಶಸಾರಭಾಯಸಮಾಡುತಿುದ್ದನು.

ಸ ನೀಹಿತರ ಟಡನ  
ಆಟ್ರ್ಾಡುತಿುದ್ದನು.

ಸ ನೀಹಿತರ ಟಡನ  
ಊಟ್ಮಾಡುತಿುದ್ದನು.

ಕುಶನ ಟಡನ  ಬಿಲ್ಲವದ ಯ 
ಕಲ್ಲಯುತಿುದ್ದನು.

ಕ್ನ್ೆಡ ದೀವಿಗನ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು
                                                  ಪ್ದಯ: ೭  ವಿೀರಲವ
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೧೩ ಯಜ್ಞಾಶವವು ಉಪವನವನುನ ಪಿರ್ ೀಶಿಸದಾಗ ರ್ಾಲ್ಲೀಕ್ರ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಗ  
ಹ ಟೀಗಿದ್ದರು : ಬಿಹಮಲ್ ಟೀಕಕ ಕ ತಪಸುು ಮಾಡಲು 

ಹಿಮಾಲಯಕ ಕ ವಿಷ್ುುಲ್ ಟೀಕಕ ಕ ವರುಣನ ಲ್ ಟೀಕಕ ಕ

೧೪ ರ್ಾಲ್ಲೀಕ್ರ ಮುನಿಗಳು ಲವನಿಗ  ಈ ಜರ್ಾಬಾದರಿ ನಿೀಡಿದ್ದರು : ಉಪವನವನುನ ಕಾಯುವುದ್ು ಇಡಿೀ ಆಶಿಮ ಕಾಯುವುದ್ು ಸ ನೀಹಿತರ ಜ ಟತ ಗಟಡಿ 
ಆಟ್ರ್ಾಡುವುದ್ು

ಉಪವನದ್ಲ್ಲೆ 
ಗಿಡನ ಟ್ುೂ ಬ ಳ ಸುವುದ್ು

೧೫ ಕುದ್ುರ ಯು ಉಪವನವನುನ ತುಳಿದ್ು ಹಾಳುಮಾಡುತಿುರುವುದ್ನುನ ಲವನು ತನನ 
ಮನದ್ಲ್ಲೆ ಹಿೀಗ ಂದ್ುಕ ಟಂಡನು : ಇದ್ು ಎಲ್ಲೆಯ ಕುದ್ುರ ? ಉಪವನವನುನ 

ಹಾಳುಮಾಡುತಿುದ 

ರ್ಾಲ್ಲೀಕ್ರ 
ಮುನಿನಾಥನು ತಿರುಗಿ 
ಬಂದಾಗ ಮುನಿದಾನು.

ಈ ಎಲೆವೂ

೧೬ ಲವನು ಉರಿದ ೀಳಲು ಕಾರಣರ್ಾದ್ ಅಂಶ :
ಕುದ್ುರ ಯು 

ಹಟದ ಟೀಟ್ವನುನ 
ಹಾಳುಮಾಡಿದ್ುದ.

ಭಟಮಂಡಲದ್ಲ್ಲೆ 
ರಾಮನ ಟಬಬನ ೀ ವಿೀರ 

ಎಂದ್ು ಬರ ದಿದ್ುದದ್ು.

ಸಮಥಿರು ಇದ್ದರ  
ಕುದ್ುರ ಯನುನ 

ತಡ ಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಬರ ಹ.

ಈ ಎಲೆವೂ

೧೭ ರಾಮನ ತಾಯಿಯ ಹ ಸರು : ಸುಮಿತ ಿ ಕ ೈಕ ಕೌಸಲ್ ಯ ಮಂಥರ 

೧೮ ಲವನು ಯಾರ ಗವಿವನುನ ಮುರಿಯುವುದಾಗಿ ಹ ೀಳಿದ್ನು : ಶತುಿಘ್ನನ ರಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕುದ್ುರ ಯ

೧೯ ಕುದ್ುರ ಯ ಹರ್ ಯ ಪಟ್ಟೂಯಲ್ಲ ೆಬರ ಯಲ್ಾಗಿದ್ದ ಬರ ಹ :
ಭಟಮಿಯಲ್ಲೆ ಕೌಸಲ್ ಯಯ 

ಮಗನಾದ್ ಶಿಿೀರಾಮ 
ಒಬಬನ ೀ ವಿೀರ.

ಇದ್ು ಶಿಿೀರಾಮನ ಯಜ್ಞದ್ 
ಕುದ್ುರ 

ಇದ್ನುನ ನಿವಿಹಿಸುವ 
ಸಾಮಥಯಿವುಳಳವರು 

ತಡ ಯಲ್ಲ
ಈ ಎಲೆವೂ

೨೦ ಗವಿವನುನ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರ  ಜನರು ಏನ ನನಬಹುದ ಂದ್ು ಲವನು ಹ ೀಳಿದ್ನು ? ತನನ ಮಾತ ಯನುನ 
ದ್ುಬಿಲ್  ಎನನಬಹುದ್ು

ತನನ ಮಾತ ಯನುನ ಅಬಲ್  
ಎನನಬಹುದ್ು

ತನನ ಮಾತ ಯನುನ 
ಬಂಜ  ಎನನಬಹುದ್ು

ತನನ ಮಾತ ಯನುನ 
ದ್ುಬಿಲ 

ಮಕಕಳತಾಯಿ 
ಎನನಬಹುದ್ು

೨೧ ಲವನಿಗ  ತನನ ಯಾವ ಅಂಶದ್ ಬಗ ೆ ಆತಮವಿಶಾವಸವಿತುು : ತನನಲ್ಲೆದ್ದ ಬಿಲುೆ ಬಾಣದ್ ಬಗ ೆ ತನನ ತಂದ ಯ ವಂಶದ್ 
ಬಗ ೆ ತನನ ತ ಟೀಳಬಲದ್ ಬಗ ೆ ತನನ ತಾಯಿಯ 

ಶೂರತನದ್ ಬಗ ೆ

೨೨ ಲವನು ಕುದ್ುರ ಯನುನ ಇದ್ದ್ರಿಂದ್ ಕಟ್ಟೂದ್ನು : ಹಗೆದಿಂದ್ ಉತುರಿೀಯದಿಂದ್ ಬಳಿಳಯಿಂದ್ ಬಾಳ ಯ ನಾರಿನಿಂದ್

೨೩ ಲವನು ಕುದ್ುರ ಯನುನ ಇಲ್ಲೆಗ  ಕಟ್ಟೂದ್ನು : ಬಾಳ ಯ ಗಿಡಕ ಕ ಮಾವಿನ ಮರಕ ಕ ಹಟವಿನ ಗಿಡಕ ಕ ಸಂಪಿಗ  ಗಿಡಕ ಕ

೨೪ ಯಜ್ಞಾಶವವು ಉಪವನವನುನ ಪಿರ್ ೀಶಿಸದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲ ೆಲವನಿಗ  ರಾಮನ ೀ 
ತನನ ತಂದ  ಎಂದ್ು ತಿಳಿದಿತುು : ಸರಿ ತಪುುwww.ka
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೨೫ ಮುನಿಸುತರು ಹ ದ್ರಲು ಕಾರಣ : ಲವನಿಗ  ಯುದ್ಧಮಾಡಲು 
ಬರುವುದಿಲೆರ್ ಂದ್ು

ಅರಸರು ತಮಮನುನ 
ಬಡಿವರ ಂದ್ು

ಕುದ್ುರ ಯು 
ಗುದ್ುದವುದ ಂದ್ು

ಅರಸರು ತಮಮನುನ 
ಹಿಡಿದ್ುಕ ಟಂಡು 
ಹ ಟೀಗುವರ ಂದ್ು

೨೬ ಲವನು ಮುನಿಸುತರ ಮಾತಿಗ  ಹಿೀಗ ಂದ್ು ಪಿತಿಕ್ರಿಯಿಸದ್ನು : ನಿೀವು ಹಾರುವರ ಮಕಕಳು 
ಅಂಜುವಿರಿ.

ನಾನು ಜಾನಕ್ರಯ ಮಗ. 

ಇದ್ಕ ಕ ಹ ದ್ರುರ್ ನ ೀ?
ನಿೀವು ಹ ಟೀಗಿ ಈ ಎಲೆವೂ

೨೭ ಲವನು ಬಿಲ್ಲೆನ ಹ ದ ಯನುನ ಏರಿಸದ್ ಬಗ  : ಅಂಜಿಕ ಯಿಂದ್ ಶೌಯಿದಿಂದ್ ವಿನ ಟೀದ್ದಿಂದ್ ಭಂಡ ಧ ೈಯಿದಿಂದ್

೨೮ ಅವನು ಬಿಲ್ಲೆನ ಹ ದ  ಏರಿಸದ್ ನಂತರ ಹಿೀಗ  ಮಾಡಿದ್ನು : ತಿೀಡಿ ಶರ ಪಿಯೀಗ 
ಮಾಡಿದ್ನು ತಿೀಡಿ ಜ ೀಗ ೈದ್ು ನಿಂತನು ಸ ೈನಿಕರಿಗ  ಬಾಣ 

ಬಿಟ್ೂನು
ತಿೀಡಿ ಕುದ್ುರ ಗ  ಬಾಣ 

ಪಿಯೀಗಿಸದ್ನು

೨೯ `ಅಬಿಧಪ' ಪದ್ದ್ ಸಮಾನಾಥಿಕ ಪದ್ : ರ್ಾಯು ಅಗಿನ ವಿಷ್ುು ವರುಣ

೩೦ `ಕದ್ಳಿ' ಪದ್ದ್ ಸಮಾನಾಥಿಕ ಪದ್ : ಹಟವು ಮಾವು ಬಾಳ ಸೀಬ 

೩೧ `ಅಗಡು' ಪದ್ದ್ ಅಥಿ : ಶ ಿೀಷ್ಠ ಶೌಯಿ ಆಳರ್ಾದ್ ಸುಂದ್ರರ್ಾದ್

೩೨ `ಉವಿಿ' ಪದ್ದ್ ಸಮಾನಾಥಿಕ ಪದ್ : ಉದಾಯನವನ ಭಟಮಿ ಕುದ್ುರ ಬಾಳ ಯ ಗಿಡ

೩೩ `ಬಂಜ ' ಪದ್ದ್ ತತುಮ ರಟಪ : ವಂದ ವಂಜ ವಂಧಾಯ ಸಂಧಾಯ

೩೪ `ಆಪಿರ್' ಎಂದ್ರ  : ಸಮಥಿರು ಹಾರುವವರು ಸಮಾನರು ಆರುಜನ

೩೫ `ರ್ಾಸ' ಪದ್ದ್ ಸಮಾನಾಥಿಕ : ಕುದ್ುರ ಪಿತಿಜ್ಞ ಒಳ ಳಯದ್ು ಮಾಗಿಸ

೩೬ ಇವುಗಳಲ್ಲ ೆಕುದ್ುರ  ಪದ್ದ್ ಸಮಾನಾಥಿಕ : ರ್ಾಜಿ ತುರಗ/ತುರಂಗ ಹಯ ಎಲೆವೂ

೩೭ ರ್ಾಧಿಕ ಷ್ಟ್ುದಿಯ ಮೊದ್ಲ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲೆರುವ ಮಾತ ಿಗಳ ಸಂಖ್ ಯ : ೧೪ ೧೬ ೨೦ ೧೮

೩೮ ರ್ಾಧಿಕ ಷ್ಟ್ುದಿಯ ಮೊದ್ಲ ಸಾಲ್ಲನ ಗಣವಿನಾಯಸ : ೩/೪/೩/೪/ ೫/೫/೫/೫/ ೩/೩/೩/೩/ ೪/೪/೪/೪/

೩೯ ರ್ಾಧಿಕ ಷ್ಟ್ುದಿಯ ಎಲ್ಾೆ ಸಾಲುಗಳ ಒಟ್ುೂ ಮಾತ ಿಗಳ ಸಂಖ್ ಯ : ೭೨ ೬೪ ೧೦೨ ೧೪೪
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ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ-೧ ಆಯ್ಕೆ-೨ ಆಯ್ಕೆ-೩ ಆಯ್ಕೆ-೪

೪೦ ಇವುಗಳಲ್ಲ ೆರಗಳ ಯ ವಿಧವಲೆದ್ುದ : ಉತಾುಹ ಮದಾನಿಲ ಸುನಿೀತ ಲಲ್ಲತ

೪೧ ಇದ್ು ಬಹುಪಾದ್ಗಳುಳಳ ಛಂದ್ಸಾುಗಿದ  : ಸಾಂಗತಯ ಷ್ಟ್ುದಿ ರಗಳ ಕಂದ್

೪೨
ಬ ೀರ ಬ ೀರ  ಅಥಿಗಳನುನ ಹ ಟಂದಿದ್ ಒಂದ ೀ ಶಬದವು ವಣಿಿಸುವ ವಿಷ್ಯ ಮತುು 
ಅವಣಯಿರ್ಾದ್ ವಿಷ್ಯಗಳ ಪರರ್ಾಗಿ ಬ ೀರ ಬ ೀರ  ಅಥಿ ಕ ಟಡುವಂತಿದ್ದರ  
ಅದ್ನುನ ಈ ಅಲಂಕಾರರ್ ಂದ್ು ಗುರುತಿಸಲ್ಾಗುತುದ  :

ಅರಾಿಂತರನಾಯಸಾಲಂಕಾ
ರ ದ್ೃಷಾೂಂತಾಲಂಕಾರ ಉತ ರೀಕ್ಷಾಲಂಕಾರ ಶ ೆೀಷಾಲಂಕಾರ

೪೩ `ಸ ಟಲ್ ೆೀಳಿ' ಪದ್ದ್ಲ್ಲೆ ಏಪಿಟ್ಟೂರುವ ಸಮಾಸ : ದಿವಗು ಸಮಾಸ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಗಮಕ ಸಮಾಸ

೪೪ `ನಲುೆದ್ುರ ' ಪದ್ದ್ಲ್ಲೆ ಏಪಿಟ್ಟೂರುವ ಸಮಾಸ : ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಕಮಿಧಾರಯ ಸಮಾಸ ತತುುರುಷ್ ಸಮಾಸ ಬಹುವಿಿೀಹಿ ಸಮಾಸ

೪೫ `ಪೂದ ಟೀಟ್' ಪದ್ದ್ಲ್ಲೆ ಏಪಿಟ್ಟೂರುವ ಸಮಾಸ : ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ತತುುರುಷ್ ಸಮಾಸ ಗಮಕ ಸಮಾಸ

೪೬ `ಯಜ್ಞ' ಪದ್ದ್ ತದ್ಭವ ರಟಪ : ಯಗೆನ ಯಜಜನ ಜನನ ಜಗನ

೪೭ `ವಿೀರ' ಪದ್ದ್ ತದ್ಭವ ರಟಪ : ಯಿೀರ ಬಿೀರ ಹಿೀರ ಬ ಟೀರ

೪೮ `ಲ್ ೀಖನವನ ಟೀದಿ' ಪದ್ದ್ಲ್ಲೆ ಏಪಿಟ್ಟೂರುವ ಸಂಧಿ : ಗುಣಸಂಧಿ ಆಗಮಸಂಧಿ ಲ್ ಟೀಪಸಂಧಿ ಆದ ೀಶಸಂಧಿ

೪೯ `ನಿಜಾಶಿಮ' ಪದ್ದ್ಲ್ಲೆ ಏಪಿಟ್ಟೂರುವ ಸಂಧಿ : ಸವಣಿದಿೀಘ್ಿಸಂಧಿ ಗುಣಸಂಧಿ ಜಶುವಸಂಧಿ ಲ್ ಟೀಪಸಂಧಿ

೫೦ `ಉವಿಿಯಳ್' ಪದ್ವು ಈ ಸಂಧಿಗ  ಉದಾಹರರ್ ಯಾಗಿದ  : ಗುಣಸಂಧಿ ಲ್ ಟೀಪಸಂಧಿ ಆದ ೀಶಸಂಧಿ ಆಗಮಸಂಧಿ
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ಕ್ರ .
 ಸ
ಂ

ಯ
ುದ್
ಧ

ಶಬ
ರಿ

ಭಾ
ಗ್ಯ
ಶಿಲ್ಪ

ಿಗ್
ಳು

ಎದ
ೆಗೆ

 ಬಿ
ದ್ದ 

ಅಕ್ಷ
ರ

ವ್ಾ
ಯಘ್
ರಗ
ೀತ
ೆ

ವೃ
ಕ್ಷಸ
ಾಕ್ಷಿ

ಸಂ
ಕ್ಲ್

ಿಗ
ೀತ
ೆ

ಹಕ್ಕ
ಿ 

ಹಾ
ರು
ತಿದ
ೆ ..

ಹಲ್
ಗ್ಲ್ಪ

 
ಬೆ
ೀಡ
ರು

ಕೌ
ರವ್
ೆೀಂ
ದ್ರ

ನ 
ಕೆ 
ಂದ
ೆ ..

ಹಸ
ುರ
ು

ಛಲ್
ಮ
ನೆ

 
ಮೆ
ಱೆ
ವ್ೆ
ಂ

ವೀ
ರಲ್

ವ

ಕ್ರ .
 ಸ
ಂ

1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 3 1

2 3 3 4 3 1 1 3 4 2 2 3 3 2 2

3 4 1 1 2 4 4 1 2 1 3 2 2 2 3

4 1 2 3 1 3 2 4 3 4 2 4 4 1 4

5 1 3 3 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 5

6 2 2 2 4 2 3 3 2 1 3 4 2 3 6

7 4 4 4 2 4 1 4 2 3 4 2 2 4 7

8 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 8

9 1 3 1 3 3 4 1 2 1 3 3 1 3 9

10 3 3 2 4 3 2 3 3 4 2 4 2 2 10

11 4 2 2 2 2 1 2 3 3 4 2 2 3 11

12 2 4 3 2 1 4 2 4 4 2 1 4 2 12

13 3 1 4 4 4 2 3 1 2 3 4 3 4 13

14 2 3 4 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 14

15 4 2 2 3 4 2 4 2 3 2 4 2 4 15

16 2 1 1 4 3 3 2 3 2 2 3 2 4 16

17 1 3 2 1 3 4 4 2 3 3 2 3 3 17

18 3 4 3 2 1 2 3 4 1 3 4 1 2 18

19 4 1 2 2 2 3 3 1 4 1 3 3 4 19

20 1 3 4 3 1 2 2 3 3 2 1 3 3 20

21 1 1 1 1 3 3 4 2 4 4 1 2 3 21

22 2 2 3 4 1 1 3 4 3 2 4 4 2 22

23 2 1 2 4 4 2 2 1 2 3 2 3 1 23

24 3 3 3 3 2 4 2 3 3 1 4 3 2 24

25 3 4 1 2 3 4 3 2 2 2 2 1 2 25

26 2 2 4 3 2 2 2 3 1 2 3 2 4 26

27 2 3 2 3 4 3 3 1 2 4 1 2 2 27

28 3 4 3 1 1 2 1 4 2 3 2 1 2 28

29 2 1 2 4 3 1 3 4 3 4 2 1 4 29

30 3 1 3 2 2 4 2 2 4 3 4 3 3 30

31 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 2 2 31

32 2 1 2 3 3 3 4 1 3 2 3 3 2 32

33 3 4 1 4 4 2 2 3 2 2 4 2 3 33

34 4 2 3 3 1 2 3 2 2 1 1 4 1 34

35 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 35

36 1 1 4 4 2 3 1 3 1 2 3 3 4 36

37 2 4 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 37

38 3 3 3 1 4 2 2 1 2 3 1 3 2 38

39 2 2 3 2 1 1 4 3 2 2 3 1 4 39

40 4 3 2 1 3 2 2 4 3 4 4 4 3 40

41 3 1 1 4 1 3 1 3 2 3 2 3 3 41

42 2 2 4 2 4 4 3 1 4 2 1 2 4 42

43 1 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 43

44 4 1 2 3 1 4 2 2 3 1 4 2 2 44

45 4 1 4 2 3 1 1 3 3 2 2 3 3 45

46 4 3 4 4 1 3 3 2 2 2 1 2 3 46

47 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 1 2 47

48 3 4 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 48

49 3 4 4 3 2 2 1 3 3 2 4 4 1 49

50 1 4 4 3 4 3 2 3 1 3 3 3 4 50

ಕ್ನನಡ ದೀವಗೆ ಪಾಠವ್ಾರು ರಸಪ್ರಶ್ೆನಯ ಉತ್ತರಗ್ಳ ಕ್ರಮಸಂಖ್ೆಯ

J¸ï.ªÀÄºÉÃ±ï, PÀ£ÀßqÀ ¢Ã«UÉ


	Gadya-1-Yudha
	Gadya-2-Shabari
	Gadya-4-Bhagyashilpigalu
	Gadya-5-Edege Bidda Akshara
	Gadya-6-Vyaghra_Geethe
	Gadya-7-Vruksha_Sakshi
	Padya-1-Sankalpa-Geethe
	Padya-2-Hakki_Haruthide_Nodidira
	Padya-3-Halagali_Bedaru
	Padya-4-Kouravendrana_Konde_Neenu
	Padya-5-Hasuru
	Padya-6-Chalamane_Merevem
	Padya-7-Veera_Lava



