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                                                             LESSON-13 -ನವಿಲಿನ ಆಸೆ  

ಅ )ಶಬ್ಧ -ಅರ್ಥ  

೧)ಮುದ್ರೆ =                       ೨)ಮುದ =                                 ೩)ಮತ್ಸರ =                                        ೪)ಲರೇಸಾದ = 

೫)ಮನ್ನಣರ =                       ೬)ರೂಢಿ =                                ೭)ಪ್ೆಶಂಸರ =                                       ೮)ಮಯೂರ = 

ಆ )ಆವರಣದಲಿಿರುವ ಪದಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸರಿಯಾದುದನುು ಆರಿಸಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲಿಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ : 

(ಅಸೂಯೆ ,ತ್ಪ್ಸುಸ,ಮುದ,ಕರೂೇಗಿಲರ,ಪ್ೆಶಂಶರ ,ಕಂಠ ,ದುರಾಸರ ,ಆನ್ಂದ ) 

೧)ನರೂೇಡುಗರ ಮನ್ಸ್ಸಸಗರ________ನೇಡುವ ಮುದುು ಪ್ಕ್ಷಿ.  

೨)ಕರೂೇಗಿಲರಯ  ಇಂಪಾದ ಗಾನ್ವನ್ುನ ಸಹ ಜನ್ ______ ಮಾಡುತ್ತಿದುರು.  

೩)ಕರೂೇಗಿಲರಯ ಮೇಲರ ಅದಕರೆ ________ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ುಿ .  

೪)ಸರಸವತ್ತ ದ್ರೇವಿ ಆದರ ________ಮಚ್ಚಿ ಪ್ೆತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು .  

೫)________ಯು ಕಾಗರಯಂತರ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಕ್ಷಿ.  

೬)ಅಂತ್ಹ ಪ್ಕ್ಷಿಗರ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡುವ _______ವಿದ್ರ .  

೭)ಇದು ನನ್ನ ಬರೇ ಆಸರಯಲ್ಲ ______.  

೮)ಅಲ್ಪ ತ್ೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಲರುವ________ಅತ್ತಯಾಸರಯಲ್ಲಲರುವುದಿಲ್ಲ 

ಇ )ಆವರಣದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪದವನುು ಆರಿಸಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲಿಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ ; 

೧) ನ್ವಿಲ್ು ________ಬಣಣದ ಸುಂದರ ಪ್ಕ್ಷಿ . (ನೇಲ್ಲ,ಹಳದಿ ,ಕರಂಪ್ು)  

೨)ದ್ರೇವರು ನ್ನ್ಗರ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪ್ ___________ (ಇಟ್ಟಿದ್ಾುನರ ,ಬಿಟ್ಟಿದ್ಾುನರ ,ಕರೂಟ್ಟಿದ್ಾುನರ) 

೩)ಅದು ನರೂೇಡಲ್ು ನ್ನ್ನಷ್ುಿ ______ವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. (ಅಂದ,ಚಂದ ,ಮಂದ) 

೪)ನನ್ನ ಈ ________ಸಾಧುವಲ್ಲ. (ಯೇಚನರ,ಯೇಜನರ ,ಸಾಧನರ ) 

೫)ನನ್ನ ದುರಾಸರಗರ ನ್ನ್ನ _________ಯಿಲ್ಲ. (ಮಣರ,ಮನ್ನಣರ ,ಮನಾನಣರ )   

ಈ )ಹೊಿಂದಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ : ೧)ಸುಂದರ                ಗಾನ್ 

                                     ೨)ಕಣ್ಣಣನ್                  ನಾಟ್ಯ 

                                      ೩)ರೂಪ್                  ಪ್ಕ್ಷಿ 

                                      ೪)ನ್ಡಿಗರ                 ಮುದ್ರೆ 

                                      ೫)ಕರೂೇಗಿಲರ              ಲಾವಣಯ 

                                      ೬)ಮಧುರ              ಆಸರ 
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                                      ೭)ಸೃಷ್ಟಿ                  ತ್ೃಪ್ತ ಿ

                                     ೮)ಕಾಗರ                   ಬೆಹಮ 

                                     ೯)ಅಲ್ಪ                     ಕಂಠ 

                                  ೧೦) ಅತ್ತ                    ಗೂಬರ 
 

ಉ )ವಿರುದಧ ಪದಗಳನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ  

೧)ಆಸರ X                   ೨)ಬುದಿು X                ೩)ದುುಃಖ X                       ೪)ಸುಂದರX 

೫)ಕೇತ್ತಿX                  ೬)ತ್ೃಪ್ತಿ X              ೭)ಹರೂಗಳು X 

ಊ ) ಸವಿಂತ ವಾಕ್ಯದಲಿಿ   ಬ್ರೆಯಿರಿ : 

೧)ದುುಃಖ-  

೨)ದುರಾಸರ-  

೩)ಅಸೂಯೆ- 

ಋ )ಈ ಮಾತನುು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದರು : 

೧)''ಈ ನ್ನ್ನ ಆಸರಯನ್ುನ ದಯವಿಟ್ುಿ ಈರರೇರಸು ತಾಯಿ '' 

೨)''ಪಾಲ್ಲಗರ ಬಂದದುು ಪ್ಂಚಾಮೃತ್ ಎಂದುಕರೂಂಡು ನರಮಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕು '' 

ಎ )ಒಿಂದು ವಾಕ್ಯದಲಿಿ ಉತತರಿಸಿ : 

೧)ನ್ವಿಲ್ು ಯಾವ ಬಣಣದ ಪ್ಕ್ಷಿ ? 

೨)ನ್ವಿಲ್ಲನ್ ರೂಪ್ ಲಾವಾನ್ಯಗಳನ್ುನ ಯಾರು ಹರೂಗಳುತ್ತಿದುರು ? 

೩)ನ್ವಿಲ್ು ಏನರಂದು ಆಸರ ಪ್ಡುತ್ತತ್ುಿ ? 

೪)ನ್ವಿಲ್ನ್ುನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಸದ್ಾುರರ ? 

೫)ನ್ವಿಲ್ು ಯಾರನ್ುನ ಕುರತ್ು ತ್ಪ್ಸುಸ ಮಾಡಿತ್ು ?  
 

ಏ)ಎರಡು -ಮೂರು  ವಾಕ್ಯದಲಿ ಿಉತತರಿಸಿ : 

೧)ನ್ವಿಲ್ು ಕರೂೇಗಿಲರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ ಏಕರ ಅಸೂಯೆ ಪ್ಡುತ್ತಿತ್ುಿ? 

೨)ನ್ವಿಲ್ು ಏನರಂದು ಯೇಚ್ಚಸ್ಸ ದುುಃಖ ಪ್ಡುತ್ತಿತ್ುಿ? 
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                                                                LESSON-16     ಮರದ ಕ್ೂಗು                                       
 

ಅ ಶಬ್ಾಾರ್ಥಗಳನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ . 

 ೧)ಜೇವರಾಶಿಗರ =                   ೨)ಪ್ರಹಿತ್ =                           ೩)ಸಾರ =                        ೪)ಉಪ್ಯುಕಿ =                  

೫)ಈವರ =                                ೬)ಕಾವರ=                              ೭)ಒತಾಿಸರ =                        ೮)ಜಗಕರ = 

 

ಆ ವಿರುದ್ಾಾರ್ಥಕ್  ಪದ  ಬ್ರೆಯಿರಿ 

೧)ಬರೇಡ x                  ೨)ಹೂವು x                     ೩)ಉಪ್ಕಾರ x                   ೪)ಭೂಮಿ x                 

೫)ಶುದಧ x                   ೬)ಪ್ರಹಿತ್ x                   ೭)ಹಿಗುು x                          ೮)ಉಪ್ಯುಕಿ x 

ಇ ಹೊಿಂದಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ 

೧)ದಮಮಯಯ             ತ್ರರವರ  

೨)ಉಪ್ಕಾರ             ಹರೂದಿಸುವರನ್ು  

೩)ಜೇವರಾಶಿಗರ          ಅಣಣಯಯ  

೪)ಭೂಮಿಗರ              ಮರರಯದಿರು  

೫)ಮೇಡಗಳ            ಶುದಧ ಗಾಳಿ 

ಈ ಮಾದರಿಯಿಂತೆ  ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

ಮಾದರ:ನೇಡುವರ -ನೇಡುತರಿೇನರ  

            ಮಾಡುವರ -ಮಾಡುತರಿೇನರ  

೧)ಬರೇಡುವರ-                  ೨)ಕಡಿಯುವರ-                      ೩)ಬಿಡುವರ                       ೪) ಕರೂಡುವರ          

 ೫)ಈವರ -                   ೬)ಹರೂದಿಸುವರ -                      ೭)ಕಾವರ -                       ೮)ತ್ರರವರ 

ಉ)ಸವಿಂತ ವಾಕ್ಯದಲಿಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧)ಜೇವರಾಶಿ:  

೨)ಪ್ರಹಿತ್:  

೩)ಹರೂದಿಸುವರನ್ು:  

೪)ಉಪ್ಯುಕಿ: 

೫)ಮೇಡಗಳು: 
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ಊ )ಒಿಂದು ವಾಕ್ಯದಲಿಿ ಉತತರಿಸಿರಿ : 

೧)ಕಡಿಯದಿರು  ನ್ನ್ನ ಎಂದು ಯಾರು ಹರೇಳುತಾಿರರ ? 

೨)ಜೇವರಾಶಿಗರ ಶುದಧ ಗಾಳಿಯನ್ುನ ಯಾರು ಕರೂಡುತಾಿರರ ? 

೩)ಮರದಿಂದ ಯಾವ ಸಾರ ಹರಚುಿತ್ಿದ್ರ ? 

೪)ಮರವು ಜನ್ರಗರಎಂತ್ಹ ವಸುಿಗಳನ್ುನನೇಡುತ್ಿದ್ರ ? 

೫)ಮೇಡಗಳನ್ುನ ಯಾರು ತ್ರರಯುತಾಿರರ ? 

 

                                                   LESSON -17- ಮಕ್ಕಳು  ಮತುತ ಆಗಗಳು  

ಅ ಶಬ್ಾಾರ್ಥಗಳನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ . 

೧)ವಯೇಮಾನ್ದವರು =                                             ೨)ನ್ಶಿಸ್ಸ ಹರೂೇಗದಂತರ = 

ಆ ವಿರುದ್ಾಾರ್ಥಕ್  ಪದ  ಬ್ರೆಯಿರಿ 

೧)ಬಹಳ x                  ೨)ಧರೈಯಿ x                         ೩)ಹಗುರ x                      ೪)ಲಾಭ x                           

 ೫)ಹಳಿಿ x                 ೬)ಒಳಗರ x                            ೭)ಸಾಧಯ x                        ೮)ಮೇಲರ x 

ಇ )ಆವರಣದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪದವನುು ಆರಿಸಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲಿಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ 

೧)_______ದ  ಪ್ೆಪ್ಂಚವು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ್ವಾದದು . (ಆಟ್ ,ಊಟ್ ,ಓಟ್ ) 

೨)ಮಕೆಳು _________ವೂ ಆಡಬರೇಕು .(ಪ್ೆತ್ತತ್ತಂಗಳು,ಪ್ೆತ್ತವಾರ ,ಪ್ೆತ್ತದಿನ್ ) 

೩)ಪ್ೆತ್ತ ಆಟ್ಕರೆ ತ್ನ್ನದ್ರೇ ಆದ ನಯಮಗಳಿರುತ್ಿವರ .(ನಾಮ,ನಯಮ,ನರೇಮ ) 

೪)ನ್ಮಮ ____ನ್ಲ್ಲಲ ಬಳಕರಯಲ್ಲಲರುವ ಹಳರಯ ಆಟ್ಗಳರಲಾಲ  ಜಾನ್ಪ್ದ ಆಟ್ಗಳು .(ಹಾಡು,ನಾಡಿ ,ಬಿೇಡು ) 

೫)ಅವರಗರ ನ್ಮಮ ದ್ರೇಶಿೇ ಆಟ್ಗಳ ಪ್ರಚಯವರೇ ____________(ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ರ ,ಇದುಂತಾಗಿದ್ರ,ಇರುವಂತಾಗಿದ್ರ ) 

ಈ ಮಾದರಿಯಿಂತೆ  ಬ್ರೆಯಿರಿ: ಮಾದರಿ :ಆಗ -ಆಗಗಳು   

೧)ಕೆೇರರ -                             ೨)ಶರೇರ -                                  ೩)ಲಾಭ -                               

೪)ಮೈದ್ಾನ್ -                        ೫)ಸಮೂಹ -                                 ೬)ವಯವಸರೆ - 

ಉ)ಸಮಾನಾರ್ಥಕ್ ಪದಗಳನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ : 

೧)ಪ್ೆಪ್ಂಚ -                                              ೨)ಶಿಕ್ಷಕರು -                  

೩)ಸಮೂಹ -                                           ೪)ಬಳಕರ-  

ಊ)ಒಿಂದು ವಾಕ್ಯದಲಿಿ ಉತತರಿಸಿರಿ : 
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೧)ಮಕೆಳಿಗರ ಆಟ್ಗಳು  ಎಷ್ುಿ ಮುಖಯ ? 

೨)ಆಟ್ಗಳಿಂದ  ಯಾವ ಗುಣಗಳು ವಿಕಾಸಗರೂಳುಿತ್ಿವರ ? 

೩)ಆಟ್ಗಲ್ಲಲರುವ ಎರಡು ಬರೇಧಗಳು  ಯಾವುದು ? 

 ೪)ನಯಮಗಳನ್ುನ   ಮಿೇರ ಆಡಿದರರ ಆಟ್ ಏನಾಗುತ್ಿದ್ರ ? 

೫)ಇಂದಿನ್ವರು ಯಾವ ಆಟ್ದ   ಗಿೇಳನ್ುನ ಬರಳರಸ್ಸಕರೂಂಡಿದ್ಾುರರ? 

ಋ)ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲಿ ಿಉತತರಿಸಿರಿ : 

೧)ಆಟ್ಗಳು ಯಾರು ಯಾರನ್ುನ ಸಂತರೂೇಷ್ ಪ್ಡಿಸುತ್ಿವರ ? 

೨)ಒಳಾಂಗಣ ಆಟ್ಗಳ ಕರಲ್ವು ಹರಸರುಗಳನ್ುನ ಬರರಯಿರ ? 

೩)ಹರೂರಾಂಗಣ  ಆಟ್ದ ಕರಲ್ವು ಹರಸರಯುಗಳನ್ುನ ಬರರಯಿರ ? 

                                                        

                                             LESSON-18   -ವಿೇರ ವನಿತೆ ಓಬ್ವವ 

ಅ ಶಬ್ಾಾರ್ಥಗಳನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ 

೧)ಮಡದಿ =                ೨)ಸಪ್ಪಳ =                 ೩)ವನತರ=                          ೪)ಸಂಹಾರ = 

ಆ )ಸಮಾನಾರ್ಥಕ್ ಪದಗಳನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧)ಯುದಧ -                   ೨)ಸಪ್ಪಳ -                ೩)ರಹಸಯ -                      ೪)ಸಂಹಾರ-           

೫)ಮಾಗಿ -                ೬)ಜಯ -                    ೭)ಶತ್ುೆ -                           ೮)ಸಮಿೇಪ್  

ಇ ) ವಿರುದ್ಾಾರ್ಥಕ್  ಪದ  ಬ್ರೆಯಿರಿ 

೧)ಸಮಿೇಪ್ x                                  ೨)ಒಳಭಾಗ x                          ೩)ಶತ್ುೆ x                      

 ೪)ದ್ರೇಶಭಕಿ x                                ೫)ಜರೂೇರಾಗಿx 

 

ಈ )ಪಾಠದಲಿಿ ಬ್ಿಂದರುವ ಈ ಪದಗಳಲಿಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನುು ತುಿಂಬಿರಿ :   

  (ಕೆ,ನಾಿ ,ಏ ,ಪ್ೆ, ಡು, ಭ, ಕರ ,ಸರೈ ಪ್ಪ,ಸಾವ,ಟರ ,ಸಾವ,ಹರೈ ,ರ, ಧಾಯ)   

೧)ಪ್ರಾ ___ಮಿ      ೨)____ತ್ಂತ್ೆಯ   ೩)ಭದೆಕರೂೇ ____ ೪)____ಮಿನಷ್ರೆ     ೫)_____ದರಾಲ್ಲ     

೬)____ಹಸಯ     ೭)ಮ ____ಹನ     ೮)ಸ___ಳ     ೯)____ನಕರು       ೧೦)ಒನ್ ___   ೧೧)_____ಯಂಕರ   

೧೨)ಕ___ಳರ    ೧೩)ಖ ____    ೧೪)____ಮುಖದ್ಾವರ   ೧೫)___ಕಾಂಗಿ  ೧೬)ಕ___ಟ್ಕ  
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ಉ)ವಾಕ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿದಾರೆ ''ಸರಿ'' ಎಿಂತಲೂ ,ತಪಾಾಗಿದಾರೆ ''ತಪುಾ'' ಎಿಂತಲೂ ಬ್ರೆಯಿರಿ : 

೧)ಮದಕರನಾಯಕನ್ು ಪ್ರಾಕೆಮಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ  

೨)ಟ್ಟಪ್ುಪ ಸುಲಾಿನ್ನ್ ತ್ಂದ್ರಯ ಹರಸರು ಹರೈದರಾಲ್ಲ ಖಾನ್  

೩)ಆ ಯುದಧದಲ್ಲಲ ಹರೈದರನಗರ ಜಯ ದ್ರೂರರಯಲ್ಲಲ್ಲ  

೪)ಓಬವವ ತ್ನ್ನ ಗಂಡನಗರ ಊಟ್ ಬಡಿಸಲ್ಲಲ್ಲ 

ಋ )ಒಿಂದು ವಾಕ್ಯದಲಿಿ ಉತತರಿಸಿರಿ : 

೧)ಚ್ಚತ್ೆದುಗಿವನ್ುನ ಯಾರು ಅಳುತ್ತಿದುರು ? 

೨)ಚ್ಚತ್ೆದುಗಿದ ಕರೂೇಟರಗರ ಯಾರು ಮುತ್ತಿಗರ ಹಾಕದರು ? 

೩)ಯುದಧವು ಯಾರ -ಯಾರ ನ್ಡುವರ ನ್ರರಯಿತ್ು ? 

೪)ಹರೈದರಾಲ್ಲ ಸರೈನಕರು ಏನ್ು ಪ್ತರಿ ಮಾಡಿದರು ? 

೫)ಕಾವಲ್ುಗಾರನ್ ಹರಂಡತ್ತಯ ಹರಸರರೇನ್ು ? 

ಎ )ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲಿಿ ಉತತರಿಸಿರಿ : 

೧)ಮದಕರ ನಾಯಕ ಎಂತ್ಹ ವಯಕಿಯಾಗಿದುರು ? 

೨)ಹರೈದರಾಲ್ಲಯು ಯಾವ ಯೇಚನರ ಮಾಡಿದ?                                                  
                                              

                                                            LESSON-19-   ಜಾಣ ವಚನಗಳು   

ಅ ) ಶಬ್ಾಾರ್ಥಗಳನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ . 

೧)ರಸ =                                ೨)ಸಜಜನ್ ಗುಣ =                          ೩)ಸ೦ತ್ =                             ೪)ಮನ್ =         

೫)ಮನ್ುಜ =                          ೬)ತ್ನ್ುಜ=                                 ೭)ಲರೇಸುವುದು = 

ಆ )ಆವರಣದಿಂದ  ಸರಿಯಾದ  ಪದವನುು  ಆರಿಸಿ ಬಿಗಿ ಸಥಳ ತುಿಂಬಿರಿ . 

೧)_________ತ್ುಂಬಿರಬರೇಕು  ನ್ಮಮ ನ್ರರ ನ್ುಡಿಯಲ್ಲಲ.(ಸುಸುಿ ,ಶಿಸುಿ ,ಗಸುಿ )  

೨)ದುಡುಕು _________ನ್  ಗುಣವು ಕರೇಳು  ಜಾಣ.(ದಡಡ, ಹರಡಡ ,ಗಿಡಡ) 

೩)ಕ್ಷಮ -ಸಹನರ ಗುಣವನ್ುನ ಪ್ರರದವನ್ು ____________(ಏಳುವನ್ು ,ಬಾಳುವನ್ು,ಬಿೇಳುವನ್ು ) 

೪)_________ಮಾಡುವ ದ್ಾನ ಕರೇಳು ಜಾಣ (ದ್ಾನ್, ಗಾನ್ ,ಮಾನ್ ) 

೫)ಪ್ರರ ___________ಮರರತ್ು ,ನೇ  ನನ್ನ ದ್ರೂೇಷ್ವನ್ು . (ರರೂೇಷ್ ,ಘೂೇಷ್ ,ದ್ರೂೇಷ್) 
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ಇ)ಸವಿಂತ ವಾಕ್ಯದಲಿಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ : 

೧)ಶಿಸುಿ : 

೨)ಕ್ಷಮ : 

೩)ಸಹನರ : 

೪)ಜಪ್ುಣ:  

೫)ಲರೇಸು:  

೬)ದ್ರೂೇಷ್: 

ಈ )ವಿರುದ್ಾಾರ್ಥಕ್  ಪದ  ಬ್ರೆಯಿರಿ . 

೧)ಶಿಸುಿ x                                     ೨)ತ್ೃಪ್ತಿ x                                       ೩)ಜಪ್ುಣ  x                               

೪)ಸಜಜನ್ x                                    ೫)ಸಮಾನ್ x                                ೬)ಮನ್ುಜ x 

ಉ)ಸಮಾನಾರ್ಥಕ್ ಪದಗಳನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ : 

೧)ಮತ್ತಹಿೇನ್ -                           ೨)ಶುದಧ -                               ೩)ಅಲ್ಪ-                                    ೪)ಸoತ್ -                                  

೫)ತ್ನ್ುಜ-                                 ೬)ಪ್ರರು-                           ೭)ದ್ರೂೇಷ್ - 

ಊ )ಒಿಂದು ವಾಕ್ಯದಲಿಿ ಉತತರಿಸಿರಿ : 

೧)ನ್ಮಮ ನ್ರರ ನ್ುಡಿಯಲ್ಲಲ ಏನ್ು ತ್ುಂಬಿರಬರೇಕು ? 

೨)ದಡಡನ್ ಗುಣ ಯಾವುದು ? 

೩)ಪ್ರಮಾತ್ಮನಗರ   ಯಾರು  ಪ್ತೆಯರು ? 

೪)ಸ್ಸದು ಮಾನ್ವ ಯಾರು ? 

೫)ಮಾತ್ತನ್ಲ್ಲಲ ಏನರಬರೇಕು ? 

 

ವಾಯಕ್ರಣ -ನರೂೇಟ್ಸಸ ಪ್ುಸಿಕದಲ್ಲಲ ಇದು ಹಾಗರ  

ಸಿಂಖೆಯ ಮತುತ ಸಿಂಖಾಯನಾಮಗಳು - ನರೂೇಟ್ಸಸ ಪ್ುಸಿಕದಲ್ಲಲ ಇದು ಹಾಗರ  
 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಯ ಭಾಗವನುು ಓದ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿರಿ: 

ರಾ. ಚಂದೆಶರೇಖರ ಕಂಬಾರ (ಜನ್ನ್ - ಜನ್ವರ ೨, ೧೯೩೭) ಬರಳಗಾವಿ ಜಲರಲ ಘೂೇಡಿಗರೇರ ಗಾೆಮದಲ್ಲಲ ಬಸವಣರಣಪ್ಪ 

ಕಂಬಾರ ಹಾಗೂ ಚರನ್ನಮಮ ದಂಪ್ತ್ತಯ ಪ್ುತ್ೆನಾಗಿ ಜನಸ್ಸದರು. ಗರೂೇಕಾಕ್ ನ್ ಮುನಸಪ್ಲ್ ಪರೆಢಶಾಲರಯಲ್ಲಲ 
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ಹರೈಸೂೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರರದರು. ಬಳಿಕ ಬರಳಗಾವಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜ ಕಾಲರೇಜನ್ಲ್ಲಲ ಬಿಎ ಪ್ದವಿ, ೧೯೬೨ರಲ್ಲಲ 'ಕನಾಿಟ್ಕ 

ವಿವಿ'ಯಿಂದ ಎಂ.ಎ ಪ್ದವಿ ಹಾಗೂ ಪ್ತ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರರದ ಕಂಬಾರರು ಯುವಕರಾಗಿದ್ಾುಗ ಧಾರವಾಡದ ಕವಿ 

ಸಮೇಳನ್ದಲ್ಲಲ ಕವಿತರಯಂದನ್ುನ ಓದಿದುರಂತರ, ಖಾಯತ್ ಕವಿಗಳರೊಬಬರು ಕಂಬಾರರ ಕವಿತರ ಅಲ್ಲಲ ಓದಿದ ಎಲ್ಲ 

ಕವಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿದುದುು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ್ಕರೆ ಬಂದಿದುರೂ, ಜಾನ್ಪ್ದ ಸರೂಗಡನ್ುನ ತ್ಮಮ ಬರವಣ್ಣಗರಯಲ್ಲಲ 

ಮೈದ್ಾಳಿಸ್ಸಕರೂಂಡು ಬಂದಿರುವ ಚಂದೆಶರೇಖರ ಕಂಬಾರರು ಹಲ್ವು ಪ್ೆತ್ತಭರಗಳ ಸಂಗಮ. ಕವಿ, ನಾಟ್ಕಕಾರ, 

ಸಂಗಿೇತ್ ನದ್ರೇಿಶಕ, ಚಲ್ನ್ಚ್ಚತ್ೆ ನದ್ರೇಿಶಕ, ಅಧಾಯಪ್ಕ, ಜಾನ್ಪ್ದ ತ್ಜ್ಞ, ೨೦೦೪-೨೦೧೦ರವರರಗರ ಕಾಂಗರೆಸ್ 

ಪ್ಕ್ಷದಿಂದ ಕನಾಿಟ್ಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಷ್ತ್ತನಿ್ ಸದಸಯರಾಗಿದುರು ಇತಾಯದಿ. 

೨೦೧೯ ನರೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಿದ್ಾಯಕಾಶಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಲ ನ್ರರದ ೮೪ ನರೇಯ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೇಳನ್ದ 

ಅಧಯಕ್ಷತರ ವಹಿಸ್ಸದುರು. ಕಂಬಾರರು ಕಥರ, ಕಾದಂಬರ, ಕವನ್, ನಾಟ್ಕ ಯಾವುದ್ರೇ ಬರರಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಲ ಕಾವಯದ ಸಪಶಿ 

ಇದ್ರು ಇರುತ್ಿದ್ರ. ಚಂದೆಶರೇಖರ ಕಂಬಾರರು ರಚ್ಚಸ್ಸರುವ ಮಹಾಕಾವಯ 'ಚಕರೂೇರ'ಯ ನರೂಪ್ಣರ ಗದಯ-ಪ್ದಯಗಳರರಡನ್ೂನ 

ಹರೂಂದಿದ್ರ.ಭಾರತ್ತೇಯ ಜ್ಞಾನ್ಪ್ತೇಠವು ರಾ. ಚಂದೆಶರೇಖರ ಕಂಬಾರರಗರ, ಭಾರತ್ತೇಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ 

ಅವರು ನೇಡಿದ ಉತ್ೃಷ್ಿ ಯೇಗದ್ಾನ್ಕಾೆಗಿ ೨೦೧೦ ರ ಜ್ಞಾನ್ಪ್ತೇಠ ಪ್ುರಸಾೆರವನ್ುನ ಸಮಪ್ತಿಸ್ಸದ್ರ.ಕಂಬಾರರು 

ತಾವರೇ ಬರರದ ಕಾದಂಬರಗಳನ್ುನ ಚಲ್ನ್ಚ್ಚತ್ೆ ಗಳಾಗಿಸ್ಸದರು. "ಕರಮಾಯಿ, ಸಂಗಿೇತಾ, ಕಾಡುಕುದುರರ ಸ್ಸಂಗಾರವವ 

ಮತ್ುಿ ಅರಮನರ" ಇವುಗಳು ಪ್ೆಮುಖವಾದುವು.  

ಪರಶ್ೆುಗಳು  : 

೧)ರಾ. ಚಂದೆಶರೇಖರ ಕಂಬಾರರ ತ್ಂದ್ರ ತಾಯಿಯ ಹರಸರರೇನ್ು ? 

೨)ಚಂದೆಶರೇಖರ ಕಂಬಾರರು ಗರೂೇಕಾಕ್ ನ್ __________ಪರೆರಾಶಾಲರಯಲ್ಲಲ ಹರೈಸೂೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರರದರು.  

೩)ಚಂದೆಶರೇಖರ ಕಂಬಾರರು ರಚ್ಚಸ್ಸರುವ ಮಹಾಕಾವಯ ಯಾವುದು? 

೪)ಭಾರತ್ತೇಯ  ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿುಗಾಗಿ ಅವರು ನೇಡಿದ ಉತ್ೃಷ್ಿ ಯೇಗದ್ಾನ್ಕಾೆಗಿ ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಲ 

___________ಪ್ುರಾಸಾೆರವನ್ುನ ನೇಡಿತ್ು.  

೫)ಚಂದೆಶರೇಖರರ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾದ್ಾಂಬರಗಳು ಚಲ್ನ್ಚ್ಚತ್ೆವಾಗಿದ್ರ?   

 

                             _______________________ಮುಕಾಿಯ________________________ 


