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ಬ ೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕ  ೇಂದ್ರ 

 

ಎೇಂ.ಎ ಕನ್ನಡ ನ್ೂತನ್ ಪಠ್ಯಕರಮ 
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ಕನ್ನಡ ಸ್ನನತಕ  ೋತತರ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭ ಯ ನ್ಡನವಳಿ 

 

 ದಿನನಂಕ: 20-11-2020 ರಂದು ಬ ಳಿಗ್ ೆ 11.30 ಕ ೆ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕ ೋಂದರದ ನಿರ ೋೇಶಕರ ಕ  ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 

ಸ್ನನತಕ  ೋತತರ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭ ಯು ನ್ಡ ಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಸ್ನನತಕ  ೋತತರ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಕ ಳಕಂಡ 

ಆಂತರಿಕ ಹನಗ  ಬನಹ್ಯ ಸದಸಯರು ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದದರು. 

 

ಆಂತರಿಕ ಸದಸಯರು 

೧. ಡನ.ಸಿ.ನನಗಭ ಷಣ    ನಿರ ೋೇಶಕರು ಮತುತ ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು          ಸಹಿ ಇರ  
೨. ಡನ.ಎಂ.ಸುಮಿತರ     ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು      ಗ್ ೈರು ಹನಜರಿ 
೩. ಡನ.ಬಿ.ಗಂಗ್ನಧ್ರ      ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು    ಸಹಿ ಇರ     
೪. ಡನ.ಸಿ.ಬಿ. ಹ  ನ್ುನ ಸಿರನಾರ್ೇ ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು    ಸಹಿ ಇರ  
೫. ಡನ.ಎಚ್. ಎಲ್.ನ್ಟರನಜು   ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು    ಸಹಿ ಇರ  
೬. ಡನ.ಡ  ಮಿನಿಕ್                ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು    ಸಹಿ ಇರ  
೭. ಡನ. ಮುನಿಯಪಪ    ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು    ಸಹಿ ಇರ  
೮. ಡನ.ಡಿ.ಕ .ಚಿತತಯಯ ಪೂಜನರ   ಸಹ್-ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು   ಸಹಿ ಇರ  
೯. ಡನ.ಶಶಿಕಲನ                     ಸಹ್-ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು   ಸಹಿ ಇರ  
೧೦.ಹ ೋಮಲತ ವಡ ೆ           ಸಹ್-ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು   ಗ್ ೈರು ಹನಜರಿ 
೧೧. ರನಜಪಪ ದಳವನಯಿ     ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು  ಸಹಿ ಇರ  
 

ಬನಹ್ಯ ಸದಸಯರು 

 

೧೨. ಡನ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮ ರ್ತೇ ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು    ಸಹಿ ಇರ  

    ತುಮಕ ರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ   

೧೩. ಡನ.ಪುಟಟಸ್ನವಮಿ  ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು    ಸಹಿ ಇರ  

    ಹ ೋಮಗಂಗ್  ೋರ್ತರ 

    ಸ್ನನತಕ  ೋತತರ ಕ ೋಂದರ, ಹನಸನ್   

೧೪. ಡನ.ಕ .ರವಿೋಂದರನನರ್ ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು (ಆನ ಿೈನ್ ಮ ಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಒಪ್ಪಪಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ನತರ ) 

    ಕನ್ನಡ ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
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೧೫. ಡನ.ಸ್  ೋಮಣಣ ಹ  ಂಗಳಿಿ ಪ್ನರಧ್ನಯಪಕರು  (ಆನ ಿೈನ್ ಮ ಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಒಪ್ಪಪಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ನತರ ) 

    ಮಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 

            

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕ ೋಂದರದ ಎಂ.ಎ ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಎಂ.ಎ ಕನ್ನಡ ತ್ೌಲನಿಕ ಪಠಯಕರಮಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  
೨೦೨೦-೨೧ ನ ೋ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷೇದಿಂದ ೨೦೨೩-೨೦೨೪ನ ೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ವರ ಗಿನ್ ಮ ರು ವಷೇದ ಅವಧಿಗಳಿಗ್ನಗಿ ಕನ್ನಡ 
ಎಂ.ಎ ಪಠಯವನ್ುನ ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯದ ಹ  ಸ ನಿಯಮನವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಿರುವ ವಿನನಯಸಕ ೆ ಅನ್ುಗುಣವನಗಿ 
ಪರಿಷೆರಿಸಿ, ರ ಪ್ಪಸಿ ಅನ್ುಮೋದಿಸಲನಯಿತು. ೪ ನ ೋ ಸ್ ಮಿಸಟರ್ನ್ ೪.೯ ಪರ್ತರಕ ಗ್  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ , ೩೦ ಅಂಕಗಳಿಗ್  
ಆಂತರಿಕ ಪರಿೋಕ್ಷ  ಬದಲನಗಿ ಮೌಖಿಕ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ುನ ನ್ಡ ಸಲು ಸಭ ಯು ಒಪ್ಪಪತು. 
 
ಕನ್ನಡ ಎೆಂ.ಎ. ಸಯಹಿತ್ಾಕ: 
 
ಕನ್ನಡ ಎೆಂ.ಎ ಪ್ರಥಮ ಸ ಮಿಸ್ಟರ್ 

೧.೧ ಪ್ಯರಚೀನ್ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ  
೧.೨ ಭಯರತೀಯ ತೌಲನಿಕ ಸಯಹಿತ್ಾ  
೧.೩ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ-೧ (ಕಥನ್ ಸಯಹಿತ್ಾ) 
೧.೪ ಛೆಂದಸ್ುು ಅಧಾಯನ್ದ ವಿವಿಧ ನ ಲ ಗಳು  
೧.೫ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಯಾ ಸಯಹಿತ್ಾ-೧ 
೧.೬ ಆಧುನಿಕ ಕೃತಕಯರ ದ.ರಯ.ಬ ೀೆಂದ್ ರ  
೧.೭ ಕನ್ನಡ ಕೆಂಪ್ಯಾಟರ್:ರಚನ  ಮತ್ುು ಬಳಕ  

 
ಎರಡನ ೀ ಸ ಮಿಸ್ಟರ್ 

೨.೧ ಮಧಾಕಯಲೀನ್ ಕನ್ನಡ ದ್ ೀಸಿ ಸಯಹಿತ್ಾ ಪ್ರೆಂಪ್ರ  
೨.೨ ಜಯಗತಕ ಸಯಹಿತ್ಾ 
೨.೩ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ-೨ (ಕಥನ್ ಸಯಹಿತ್ಾ) 
೨.೪ ಕನ್ನಡ ಭಯಷಯ ಚರಿತ ರ 
೨.೫ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಯಾ ಸಯಹಿತ್ಾ-೨ 
೨.೬ ನ್ಡುಗನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ :ವಚನ್ ಸಯಹಿತ್ಾ ವಿರ್ ೀಷ ಅಧಾಯನ್ 
೨.೭ ಗರೆಂಥ ಸ್ೆಂಪ್ಯದನ  ಮತ್ುು ಹಸ್ುಪ್ರತ ರ್ಯಸ್ರ 
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ಮೂರನ ೀ ಸ ಮಿಸ್ಟರ್ 
೩.೧ ಭಯರತೀಯ ಮತ್ುು ಪ್ಯರ್ಯಾತ್ಾ ಕಯವಾಮಿೀಮಯೆಂಸ  
೩.೨ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ -೩( ಕಯವಾ) 
೩.೩ ರ್ಯಸ್ನ್ ರ್ಯಸ್ರ ಭಯಗ-೧ 
೩.೪ ಸಯೆಂಸ್ೃತಕ ಅಧಾಯನ್ ಭಯಗ-೧ 
೩.೫ ಜಯನ್ಪ್ದ ಅಧಾಯನ್ ಭಯಗ-೧ 
೩.೬ ಭಯಷಯ ಅಧಾಯನ್ ಭಯಗ-೧ 
೩.೭ ಕನ್ನಡ ರ್ಯಸಿರೀಯ ಸಯಹಿತ್ಾ-೧ 
೩.೮ ಮಹಿಳಯ ಸಯಹಿತ್ಾ 
೩.೯ ಮುಕು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ತರಕ  :ಕನ್ನಡ 
     ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಸ್ೆಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಕೇಂಕ್ಷಿಪತ ಪ್ರಿಚಯ 

 
ನಯಲೆನ ೀ ಸ ಮಿಸ್ಟರ್ 

೪.೧ ಭಯರತೀಯ ಮತ್ುು ಪ್ಯರ್ಯಾತ್ಾ ವಿಮರ್ಯಾಪ್ರಸಯಾನ್ಗಳು 
೪.೨ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ -೪ (ನಯಟಕ) 
೪.೩ ರ್ಯಸ್ನ್ ರ್ಯಸ್ರ ಭಯಗ-೨ 
೪.೪ ಸಯೆಂಸ್ೃತಕ ಅಧಾಯನ್ ಭಯಗ-೨ 
೪.೫ ಜಯನ್ಪ್ದ ಮತ್ುು ಸ್ೆಂಸ್ೃತ ಅಧಾಯನ್ ಭಯಗ-೨ 
೪.೬ ಭಯಷಯ ಅಧಾಯನ್ ಭಯಗ-೨ 
೪.೭ ಕನ್ನಡ ರ್ಯಸಿರೀಯ ಸಯಹಿತ್ಾ-೨ 
೪.೮ ಮಹಿಳಯ ಸಯಹಿತ್ಾ-೨ 
೪.೯ ಸ್ೆಂಪ್ರಬೆಂಧ ರಚನ  

 
ಎೇಂ ಎ ಕನ್ನಡ (ತೌಲನಿಕ): 
 
ಪರಥಮ ಸ ಮಿಸ್ಕಟರ್ 
 1.1 ತೌಲನಿಕ ಸಾಹಿತಯದ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾದ್ರಗಳು 

1.2 ಭಾರತಿ ಯ ಸಾಹಿತಯ-1 
1.3 ಭಾಷಯೆಂತರ: ತತವ, ಮಾದ್ರ, ಪರಯ ಗ 
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1.4 ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತಯ ಪರಚಯ: ಗ್ರ ಕ್ ಸಾಹಿತಯ-1 
1.5 ಜನ್ಪದ್ ಮಹಾಕಾವಯಗಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ್ 
1.6 ವಿರ್ ೀಷ ಕವಿ ಅಧಾಯನ್: ಬಿ.ಎೆಂ.ಶ್ರೀ.ಕೆಂಠಯಾ 
1.7 ಛೆಂದಸ್ುು ಅಧಾಯನ್ದ ವಿವಿಧ ನ ಲ ಗಳು 
 

ಎರಡನ ಯ ಸ ಮಿಸ್ಕಟರ್ 
2.1 ಸಾಹಿತಯ ವಿಮರ್ ೆಯ ಮೂಲತತವಗಳು 
2.2 ಸಾಹಿತಯ ಪರೇಂಪರ ಯ ನಿಮಾೆಪಕರು  
2.3 ಭಾರತಿ ಯ ಸಾಹಿತಯ - 2  
2.4 ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತಯ ಪರಚಯ-2: ವಿವಿಧ್ ದ  ಶ್ಗಳ ಸಾಹಿತಯ 
2.5 ದಾರವಿಡ ಸಾಹಿತಯ 
2.6: ಪ್ಯರಚೀನ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿ: ಜನ್ನ 
2.7. ಕನ್ನಡ ಕೆಂಪ್ಯಾಟರ: ರಚನ  ಮತ್ುು ಬಳಕ  
 

ಮೂರನ ಯ ಸ ಮಿಸ್ಕಟರ್ 
3.1 ಸಾಹಿತಯ ಪರಕಾರ ಅಧ್ಯಯನ್ -1 ( ಮಹಾಕಾವಯ ) 
3.2. ಇೇಂಗ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತಯ ಪರಚಯ -1 
3.3 ಯುರ ೂ ಪಿಯನ್ ಸಾಹಿತಯ -1 
3.4 ಸಾಹಿತಯ ಚಳುವಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್: ರ ೂಮಾಯೇಂಟಿಸಿಸ್ಕೇಂ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ನ್ವ ದ್ಯ  
3.5 ರ್ಾಸ್ಕನ್  ರ್ಾಸ್ಕರ ಭಯಗ-1 
3.6. ಜಯನ್ಪ್ದ ಅಧಾಯನ್ ಭಯಗ-1 
3.7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ್ 
3.8 ಕನ್ನಡ ರ್ಾಸಿರ ಯ ಸಾಹಿತಯ-1 
 

ನಾಲಕನ ಯ ಸ ಮಿಸ್ಕಟರ್ 
4.1  ಸಾಹಿತಯ ಪರಕಾರ ಅಧ್ಯಯನ್ -2  ( ಕಾದ್ೇಂಬರ ) 
4.2 ಇೇಂಗ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತಯ ಪರಚಯ - 2  
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4.3 ಯುರ ೂ ಪಿಯನ್ ಸಾಹಿತಯ -2 
4.4 ಸಾಹಿತಯ ಚಳುವಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್ : ಪಾರ್ಾಾತಯ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ನ್ವಯ ಸಾಹಿತಯ 
4.5 ರ್ಯಸ್ನ್ ರ್ಯಸ್ರ- ಭಯಗ-2 
4.6 ಜಯನ್ಪ್ದ ಮತ್ುು ಸ್ೆಂಸ್ೆರತ ಅಧಾಯನ್ : ಭಯಗ-2 
4.7 ಆನ್ವಯಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ್ 
4.8 ಕನ್ನಡ ರ್ಾಸಿರ ಯ ಸಾಹಿತಯ -2 
4.9 ಸ್ೆಂಪ್ರಬೆಂಧ ರಚನ  : 
 

(ವಿರನಯರ್ಥೇಗಳು ಅಧ್ನಯಪಕರು ನಿೋಡಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ ೆ ಎಪಪತುತ ಪುಟಗಳ ಮಿರ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರಬಂಧ್ವನ್ುನ ರಚಿಸಿ ವಿಭನಗಕ ೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಬ ೋಕು.)  ಸಪರಬಂಧ್ ರಚನ ಗ್     ೭೦ ಅಂಕಗಳು 
                 ಮೌಖಿಕ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ್ :   ೩೦ ಅಂಕಗಳು 
ಸ ಚನ : 
೧.  ೧,೨,೩, ಮತುತ ೪ ನ ೋ ಸ್ ಮಿಸಟರ್ ನ್ ಪರರ್ತ ಪರ್ತರಕ ಗ್  ೧೦೦ ಅಂಕಗಳನ್ುನ  ನಿಗದಿಗ್  ಳಿಸಲನಗಿರ . ೧೦೦ 
ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ  ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ್  ೭೦ ಅಂಕಗಳನ್ುನ  ಆಂತರಿಕ ಮೌಲಯಮನಪನ್ಕ ೆ ೩೦ ಅಂಕಗಳನ್ನ ನಿಗದಿ ಗ್  ಳಿಸಿರ . 
 
೨. ಆಂತರಿಕ ಮೌಲಯಮನಪನ್ಕ ೆ  ೩೦ ಅಂಕಗಳು 
                 ೧. ಕಿರು ಪರಿೋಕ್ಷ  – ೧೦ 
                 ೨. ಹನಜರನರ್ತ  - ೧೦ 
                 ೩.  ಸ್ ಮಿನನರ/ ನಿಯೋಜಿತ ಕನಯೇ: ೧೦ ಅಂಕಗಳ ಂದು ವಗಿೋೇಕರಿಸಿರ . 
 
3. ಪರಶ ನಪರ್ತರಕ  ವಿನನಯಸ:  ಪರ್ನೇಯ ಆಯ್ಕೆಗ್  ಅವಕನಶವಿರುವ ತಲನ ೦೫ ಅಂಕಗಳ ೦೪ ಮುಖ್ಯ ಪರಶ ನಗಳು, ತಲನ 
ಅಂಕಗಳ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗ್  ಟಿಪಪಣಿ ಬರ ಯಬ ೋಕನದ ಬಹ್ು ಆಯ್ಕೆಯ ಒಂದು ಪರಶ ನ. 
 
೪. ಬ  ೋಧ್ನನ ಅವಧಿ: ಪರ್ತರಕ  ೧-೧ ರಿಂದ ೧.೬, ೨.೧ ರಿಂದ ೨.೬, ೩.೧ ರಿಂದ೩.೮, ಮತುತ ೪.೧ ರಿಂದ ೪.೯ ರ     
ವರ ಗ್  ಪರ್ತರಕ ಗಳಿಗ್   ವನರಕ ೆ ೪ ಗಂಟ ಗಳು                     ಒಟುಟ ಮೌಲನಯಂಕಗಳು  -4      
ಪರ್ತರಕ  ೧.೭ ಮತುತ ೨.೭ ಪರ್ತರಕ ಗಳಿಗ್  ವನರಕ ೆ ೩ ಗಂಟ ಗಳು           ಒಟುಟ ಮೌಲನಯಂಕಗಳು -೩      
ಪರ್ತರಕ : ೩.೯ ಮುಕತ ಆಯ್ಕೆ ಪರ್ತರಕ  ವನರಕ ೆ   ೪ ಗಂಟ ಗಳು               ಒಟುಟ: ಮೌಲನಯಂಕಗಳು -೪ 
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ಎೆಂ. ಎ. ಕನ್ನಡ ಪ್ಠಾಕರಮ 

ಮೊದಲನ ಯ ಸ ಮಿಸ್ಟರ   

 

ಪ್ತರಕ  : 1.1 ಪ್ಯರಚೀನ್ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ 
 

I ಹಿನ ನಲ : 

1. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪ್ನರಚಿೋನ್ತ್  
2. ಮದಲ ಕೃರ್ತರ್ನಗಿ ಕವಿರನಜಮನಗೇ 
3. ಚಂಪೂ ಕನವಯದ ಸವರ ಪ, ಪರಂಪರ , ವ ೈಶಿಷಟಯ 
4. ಪ್ನರಚಿೋನ್ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪರಿಕಲಪನ : ಯುಗಧ್ಮೇ-ವಿೋರಮೌಲಯ; ಲೌಕಿಕ- ಆಗಮಿಕ; ಧ್ಮೇ- 
    ಕನವಯಧ್ಮೇ, ಮನಗೇ-ರ ೋಸಿ. 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು: 

1. ಪಂಪಭನರತಂ     : 9ನ  ಆಶನವಸ 

      (ಸಂ) ಬ ಳನಿವ  ವ ಂಕಟನನರನಯಣಪಪ 
      ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿ ವಿ 

             ಆದಿಪುರನಣ ಸಂಗರಹ್     : 9, 10ನ  ಭನಗ 

   (383 ಪದಯದಿಂದ 452 ಪದಯದ ವರ ಗ್ )          (ಸಂ) ಎಲ್.ಗುಂಡಪಪ 

                     ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿ ವಿ   

2. ಗರನಯುದಾ ಸಂಗರಹ್ಂ      : 8ನ  ಭಾಗ - ಗರನಯುದಾಂ  

      9ನ  ಭಾಗ - ದುಯೋೇಧ್ನನವಸ್ನನ್ಂ 
            (ಸಂ) ರ್ತೋ.ನ್ಂ.ಶಿರೋ 
            ವಸಂತ ಪರಕನಶನ್, ಜಯನ್ಗರ, ಬ ಂಗಳೂರು 

3. ಕನನೇಟಕ ಕನದಂಬರಿ ಸಂಗರಹ್     : 4ನ  ಭಾಗ - ಮಹನಶ ವೋತ್ ಯ ವೃತ್ನತಂತ 
       5ನ  ಭಾಗ - ಕನದಂಬರಿಯ ಪರರ್ಮ ಸಂದಶೇನ್ 
            (ಸಂ) ಟಿ. ಎಸ್ ವ ಂಕಣಣಯಯ 

                      ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿ ವಿ 
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4. ಪಂಪರನಮನಯಣ ಸಂಗರಹ್ಂ             : 3ನ  ಭಾಗ - ವನ್ಪರರ್ನಣಂ 
      4ನ  ಭಾಗ - ಸಿೋತ್ನಪಹ್ರಣಂ 
      (ಸಂ) ಟಿ. ಎಸ. ರನಘವನಚನರ್,    
      ಡಿ.ಎಲ್.ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ್ 
      ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿ ವಿ 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ಕವಿರನಜಮನಗೇ   : (ಸಂ) ಎಂ.ವಿ.ಸಿೋತ್ನರನಮಯಯ, ಕ.ಸ್ನ.ಪ, ಬ ಂಗಳೂರು 2005 
2. ವಡನೆರನಧ್ನ    : (ಸಂ) ಡಿ.ಎಲ್.ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ, ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ  

  ನಿರ ೋೇಶನನಲಯ, 1994 
3. ಕನನೇಟಕ ಪಂಚತಂತರ  : (ಸಂ) ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ , ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ ನಿರ ೋೇಶನನಲಯ, 1994 
4. ಪಂಪಭನರತ   : (ಸಂ) ಬ ಳನಿವ  ವ ಂಕಟನನರನಯಣಪಪ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು  

  ವಿ ವಿ, 1931 
5. ಪಂಪನ್ ಸಮಸತ ಭನರತ ಕಥನಮೃತ: ಡನ.ಎಲ್.ಬಸವರನಜು, ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ, 2000 
6. ಪಂಪ ಭನರತ ಸಂಪುಟ ೧, ೨      : ಪ್ರರ.ಶಿವರನಮಯಯ, ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ, 2018 
7. ಆದಿಪುರನಣ ಸಂಗರಹ್                : (ಸಂ) ಎಲ್್.ಗುಂಡಪಪ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿ ವಿ   
8. ಆದಿಪುರನಣ ಸಂಪುಟ ೧, ೨        : (ಸಂ) ಡನ.ಪ್ಪ.ವಿ.ನನರನಯಣ, ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ, 2018 
9. ಪಂಪಭನರತ ದಿೋಪ್ಪಕ                 : ಡಿ.ಎಲ್.ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿ ವಿ, 1971 
10. ಆದಿಪುರನಣ ದಿೋಪ್ಪಕ                  : ತ ಸು ಶನಮರನಯ, ಪ.ನನಗರನಜಯಯ, ಚಂದರಗುಪತ ಗರಂರ್ಮನಲ , 1991 
11. ನನಡ  ೋಜ ಪಂಪ   : ಮುಳಿಯ ರ್ತಮಮಪಪಯಯ, ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ ಇಲನಖ , 2006 
12. ಭನನ್ುಮರ್ತಯ ನ ತತ           : (ಸಂ) ಡನ.ಪ್ನರ ೋಕಲುಿ, ವಿಷುಣಭಟಟ, ಗ್  ೋವಿಂದ ಪ್ ೈ  

  ಸಂಶ  ೋಧ್ನನಲಯ, 2012 
13. ಗರನಯುದಾ ಸಂಗರಹ್ಂ  : (ಸಂ) ರ್ತೋ.ನ್ಂ.ಶಿರೋ, ವಸಂತ ಪರಕನಶನ್, ಜಯನ್ಗರ, ಬ ಂಗಳೂರು, 2015 
14. ಸ್ನಹ್ಸ ಭೋಮ ವಿಜಯಂ  : ಆರ.ವಿ ಕುಲಕಣಿೇ, ಕಸ್ನಪ, 2017 
15. ಗರನಯುದಾ ದಪೇಣಂ  : ಪ್ರರ. ಟಿ. ಸುಬನರಯ ಭಟಟ, ಕನನೇಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ, 2019 
16. ಕನನೇಟಕ ಕನದಂಬರಿ ಸಂಗರಹ್ : (ಸಂ) ಟಿ.ಎಸ.ವ ಂಕಣಣಯಯ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿವಿ, 1933 
17. ಕನನೇಟಕ ಕನದಂಬರಿ  : ಹ್ ವ ಂ ನನರನಯಣಶನಸಿಿ, ಕಸ್ನಪ, 1999 
18. ಪಂಪರನಮನಯಣ ಸಂಗರಹ್ : (ಸಂ) ಟಿ.ಎಸ.ರನಘವನಚನರ, ಡಿ.ಎಲ್.ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ,  

  ಪರಸ್ನರನಂಗ ಮೈಸ ರು ವಿವಿ, 2002 
19. ರನಮಚಂದರಚರಿತ ಪುರನಣಂ : (ಸಂ) ಆರ.ಸಿ.ಹಿರ ೋಮಠ, ಭನರರ್ತೋಯ ಜ್ಞನನ್ಪ್ಪೋಠ ಪರಕನಶನ್, 1975 
20. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂಗ್ನರ್ತ  : ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ, 2017 
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21. ಸಮಗರ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂ-೧, ೨:  ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂಗಳೂರು ವಿ ವಿ 
22. ಹ್ಳಗನ್ನಡ   : ಷ. ಶ ಟಟರ, ಅಭನ್ವ ಬ ಂಗಳೂರು, 2017 
23. ಪಂಪ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ್  : (ಸಂ) ಜಿಎಸ ಶಿವರುದರಪಪ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂ.ವಿ.ವಿ. 
24. ರನ್ನ ಕವಿ ಪರಶಸಿತ   : (ಸಂ) ಎಸ.ವಿ ರಂಗಣಣ, ಕಸ್ನಪ, 1936 
25. ಶಿರೋ ಕವಿರತನ ಸಂಪುಟ ೧  : (ಸಂ) ಬನಬನಸ್ನಹ ೋಬ್ ಲ  ೋಕನಪುರ, ವಿಜಯಕುಮನರ ಕಟಗಿಹ್ಳಿಿ ಮಠ,  

   ಕವಿ ಚಕರವರ್ತೇ ರನ್ನ ಪರರ್ತಷ್ನಾನ್, ಮುಧ್  ೋಳ, 2015 
26. ಪ್ನರಕೃತ ಜಗದವಲಯ  :  ಷ. ಶ ಟಟರ, ಅಭನ್ವ, 2018 
27. ಹ್ಳಗನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತ್ನಯಧ್ಯಯನ್ದ ವಿಧಿ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು: ಎಚ್ ಎಸ  ಶಿರೋಮರ್ತ 
28. ರನ್ನನ್ ಕೃರ್ತರತನ ಪರಿೋಕ್ಷ   : ಜಿ.ಎಚ್.ನನಯಕ 
29. ಪಂಪ ಪದ ಪರಪಂಚ ಸಂಪುಟ ೧, ೨ : ಬಿ. ವಿೋರಭದರಪಪ, ತ.ವ ಂ.ಸ್ನಮರಕ ಗರಂರ್ಮನಲ , ಮೈಸ ರು, 2011 
30. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಪುನ್ರ್ ಮೌಲ್ಲಯೋಕರಣ ಯೋಜನ ಯ ೧೨ ಸಂಪುಟಗಳು: ಕನನೇಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ, 1993 

 

ಪ್ತರಕ  : 1.2 ಭಯರತೀಯ ತೌಲನಿಕ ಸಯಹಿತ್ಾ  
I ಹಿನ ನಲ :  

1. ಭನರರ್ತೋಯ ತ್ೌಲನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯದ ಉಗಮ, ವಿಕನಸ 

2. ತ್ೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ್ ನ ಲ ಗಳು : ಪರಭನವ ಮತುತ ಅನ್ುವನದ  

3. ವಸ್ನಹ್ತುಶನಹಿ, ಆಧ್ುನಿಕತ್ : ರನಷ್ಟ್ರೋಯತ್  ಮತುತ ಉಪರನಷ್ಟ್ರೋಯತ್  

4. ವಿಶವ ಸ್ನಹಿತಯದ ಸವರ ಪ  

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು: 

1. ಗಿರಮಿಟಿರ್ನ (ಹಿಂದಿ ಕನದಂಬರಿ - ಗಿರಿರನಜ ಕಿಶ  ೋರ) ಕನ್ನಡಕ ೆ: ಪರಭನಕರ ಮ.ನಿಂಬರಗಿ 

2. ಬಿ ಎಂ ಶಿರೋ : ಇಂಗಿಿಷ್ ಗಿೋತ್ ಗಳು  

3. ಕನಣ ರ್ನದ ಟ  ೋಪ್ಪಯ ರಹ್ಸಯ ಮತುತ ಇತರ ಕಥ ಗಳು, ಒರಿಯದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ ೆ: ಎಂ.ಎಸ.ಕ  ಪರಭು 

4. ಉಚಲನಯ- ಆತಮಕಥ  : ಮ ಲ- ಲಕ್ಷಮಣ್ರನವ್ ಗ್ನಯಕವನಡ, ಅನ್ು- ಚಂದರಕನಂತ ಪ್ರೋಕಳ  

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ನ್ಮಮ ಸ್ನಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಭನರರ್ತೋಯತ್     : ಎ.ಎನ. ಮ ರ್ತೇರನವ 
2. ರನಷ್ಟ್ರೋಯತ್  ಮತುತ ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ  : ಸಂ.ಜಿ.ಎಸ.ಶಿವರುದರಪಪ 
3. ಅರಿಸ್ನಟಟಲ್ ಕನವಯಮಿೋಮನಂಸ್     : (ಅನ್ು) ಎನ. ಬನಲಸುಬರಹ್ಮಣಯ 
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4. ರನಷ್ಟ್ರೋಯತ್  ಮತುತ ಕನವಯ    : ಲಲ್ಲತ್ನ ಶನಸಿಿ 
5. ಭನರರ್ತೋಯ ಕಲ      : ಎನ. ಮರಿಶನಮನಚನರ 
6. ಸ್ನಹಿತಯ ಭನರರ್ತ      : ಎನ. ಅನ್ಂತರಂಗ್ನಚನರ, ಮೈ.ವಿ.ವಿ 
7. ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಂಪರ ಯ ನಿಮನೇಪಕರು-ಸಂಪುಟಗಳು : ಕ ೋಂದರ ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ 
8. ರನಷ್ಟ್ರೋಯತ್  ಮತುತ ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ  : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ.ಶಿವರುದರಪಪ 
9. ತ್ೌಲನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯಅಧ್ಯಯನ್    : ಮಲ ಿೋಪುರಂ ಜಿ. ವ ಂಕಟ ೋಶ 
10. ತ್ೌಲನಿಕ ಕನವಯ ಸವರ ಪ     : ಮಲ ಿೋಪುರಂ ಜಿ. ವ ಂಕಟ ೋಶ 
11. ಆಫ್ರರಕನ ಹನಗ  ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ುನಿಕತ್  ಮತುತ ಪರಂಪರ  : ನ್ಟರನಜ್ ಹ್ುಳಿರ್ನರ 
12. ಸ್ನಹಿತಯ ಕರ್ನ್      : ಡಿ.ಆರ ನನಗರನಜ್   
13. ತ್ೌಲನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಇತರ ಲ ೋಖ್ನ್ಗಳು  : ಸಿ.ಎನ ರನಮಚಂದರನ  
14. ತಮಿಳು ಕನವಯಮಿೋಮನಂಸ್     : ಎಸ. ಕನಲ  ೋೇಸ  
15. ವಿಸೃರ್ತಯ ನ್ಂತರ     : ಗಣ ೋಶ್ ಎನ್. ರ ೋವಿ 

 

ಪ್ತರಕ : 1.3. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ-1 : ಕಥಯ ಸಯಹಿತ್ಾ 
I ಹಿನ ನಲ : 

1. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಥನ ಪರಂಪರ  
2. ಆಧ್ುನಿಕ ಕಥನ ಸ್ನಹಿತಯದ ಮುಖ್ಯ ವಸುತಗಳು 
3. ಕರ್ನ್ ತಂತರ, ಶ ೈಲ್ಲ ಮತುತ ನಿರ ಪಣನ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು 
4. ಕನದಂಬರಿ ಪರಕನರದ ಸವರ ಪ 
 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು 

ಅ. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ಣ್ಣ ಕಥ ಗಳು (ಆಯದ ಹತ್ುು ಕಥ ಗಳು) 

1. ಚಿಕೆತಂರ ಯ ಉಯಿಲು   - ಪಂಜ  ಮಂಗ್ ೋಶರನಯ 
2. ಪರಕೃರ್ತ ಬಲ    – ಕ ರ ರು ವನಸುರ ೋವನಚನಯೇ 
3. ಕದದವರು ರ್ನರು   – ಎಂ.ಎನ.ಕನಮತ್ 
4. ವ ಂಕಟಶನಮಿಯ ಪರಣಯ  – ಮನಸಿತ 
5. ನನ ಕ  ಂದ ಹ್ುಡುಗಿ  - ಆನ್ಂದ 
6. ರ ೋವಸ್ನಾನ್ ಪರವ ೋಶ   – ಕ  ರಡೆಲ್್ ಶಿರೋನಿವನಸರನವ 
7. ಆಹ್ುರ್ತ     – ಕ  ಡಗಿನ್ ಗ್ೌರಮಮ 
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8. ಕ  ನ ಯ ನಿಧ್ನೇರ  – ರ್ತರವ ೋಣಿ 
9. ಹ್ುಚಚ ಮುನ್ಸಿೋಫರ ಚರಿತ್ ರ  - ಬನಗಲ  ೋಡಿ ರ ೋವರನಯ 
10. ನನಲುೆಮಳ ಭ ಮಿ  – ಚದುರಂಗ 

 
ಆ. ಕನ್ನಡ ಕಯದೆಂಬರಿಗಳು : 

1. ಮನಡಿದುದಣ  ಣೋ ಮಹನರನಯ  : ಎಂ.ಎಸ.ಪುಟಟಣಣ 
2. ಮ ಕಜಿಿಯ ಕನ್ಸುಗಳು   : ಶಿವರನಮ ಕನರಂತ 
3. ವಿಮೋಚನ     : ನಿರಂಜನ್ 
4. ಮನಡಿ ಮಡಿದವರು   : ಬಸವರನಜ ಕಟಿಟಮನಿ 

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ಸಣಣಕಥ ಯ ಹ  ಸ ಒಲವುಗಳು   : ಗಿರಡಿೆ ಗ್  ೋವಿಂದರನಜ 
2. ಸ್ನತತಯ     : ಗಿರಡಿೆ ಗ್  ೋವಿಂದರನಜ 
3. ಮರ ಯಬನರದ ಹ್ಳ ಯ ಕತ್ ಗಳು   : ಗಿರಡಿೆ ಗ್  ೋವಿಂದರನಜ 
4. ಕನ್ನಡ ಸಣಣ ಕತ್ ಗಳು    : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಚ್.ನನಯಕ್, ನನಯಷನ್ಲ್ ಬುಕ ಟರಸಟ, ಬ ಂಗಳೂರು 
5. ನ್ವಯ ಸ್ನಹಿತಯದಶೇನ್    : ಶನಂರ್ತನನರ್ ರ ೋಸ್ನಯಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಕನಶನ್, ಶಿವಮಗೆ 
6. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ   : ಎಲ್.ಎಸ.ಶ ೋಷಗಿರಿರನವ 
7. ಶತಮನನ್ದ ಸ್ನಹಿತಯ (ಸಂ ೧,೨)   : ಜಿ.ಎಚ್.ನನಯಕ ಮತುತ ವಿಷುಣನನಯಕ 
8. ದಲ್ಲತ ಕಥ ಗಳು     : (ಸಂ) ಎಲ್. ಹ್ನ್ುಮಂತಯಯ, ಮ ಡನನಕ ಡು ಚಿನ್ನಸ್ನವಮಿ 
9. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನ್ ಪರಂಪರ    : ಡನ.ಸಿ.ಬಿ.ಹ  ನ್ುನ ಸಿರನದರ್ೇ 
10. ಕನ್ನಡ ಕರ್ನ್ ಸ್ನಹಿತಯ : ಸಣಣಕತ್    : ಜಿ.ಎಸ. ಅಮ ರ 
11. ಕನ್ನಡ ಕರ್ನ್ ಸ್ನಹಿತಯ: ಕನದಂಬರಿ   : ಜಿ.ಎಸ. ಅಮ ರ 
12. ಸಮಕನಲ್ಲೋನ್ ಕತ್  ಕನದಂಬರಿ ಹ  ಸ ಪರಯೋಗಗಳು : ಜಿ.ಎಸ. ಅಮ ರ 
13. ನನಡು ನ್ುಡಿಯ ರ ಪಕ    : ಶಿವರನಮ ಪಡಿಕೆಲ್ 
14. ಕನದಂಬರಿ : ವಸುತ ಮತುತ ತಂತರ   : ಗಿರಡಿೆ ಗ್  ೋವಿಂದರನಜ 
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ಪ್ತರಕ : 1.4: ಛೆಂದಸ್ುು ಅಧಾಯನ್ದ ವಿವಿಧ ನ ಲ ಗಳು 

ಭಯಗ-1 

1. ಭನಷ್ , ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಛಂದಸಿಿನ್ ಸಂಬಂಧ್, ಛಂದಸಿಿನ್ ಮ ಲತತವಗಳು:  

    ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಛಂದಸುಿ, ಗದಯಲಯ, ಪರಸ್ನತರ ಕರಮ 

2. ಛಂದಸಿಿನ್ ಪ್ನರಿಭನಷ್ಟ್ಕ ಪದಗಳು: ಲಯ, ಪ್ನರಸ, ಗಣ, ಮನತ್ ರ, ವಡಿ, ಅಂಶ, ಪ್ನದ, ಯರ್ತ, ಪರಸ್ನತರ    

3. ಕನ್ನಡ ಛಂರ  ೋಕೃರ್ತಗಳ ಸಮಿೋಕ್ಷ  

 

ಭಯಗ-2: ಅಕ್ಷರ ಛೆಂದಸ್ುು: ಸ್ೆಂಸ್ೃತ್ದ ಹಿನ ನಲ  

1. ಅಕ್ಷರ ವೃತತಗಳು: ಸಂಸೃತದ ಹಿನ ನಲ ; ಇವು ಕನ್ನಡ ಕನವಯಕ ೆ ಹ  ಂದಿಕ  ಂಡ ಬಗ್ : ಈ ವೃತತಗಳ   
    ಸ್ನಧ್ಯತ್ ಗಳು ಮತುತ ಮಿರ್ತಗಳು  
2. ಚಂಪೂ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಖನಯತ ಕನನೇಟಕ ವೃತತಗಳು  
3. ವಸುತ ಛಂದಸುಿ ಮತುತ ಅಭವಯಕಿತಯ ವ ೈಶಿಷಟಯ: ಅಕ್ಷರ ವೃತತಗಳನ್ುನ ಕುರಿತಂತ್ : ಪಂಪ, ರನ್ನರ ಕನವಯಗಳು 
 

ಭಯಗ-3: ಮಯತಯರ ಛೆಂದಸ್ುು: ಪ್ಯರಕೃತ್ದ ಹಿನ ನಲ   

1. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕ ಗ್  ಂಡ ಪರಮುಖ್ ಮನತ್ನರವೃತತಗಳು:  

ಕಂದ: ವಸುತ, ಛಂದಸುಿ ಮತುತ ಅಭವಯಕಿತಯ ವ ೈಶಿಷಟಯ: ಜನ್ನ 

ರಗಳ : ವಸುತ, ಛಂದಸುಿ ಮತುತ ಅಭವಯಕಿತಯ ವ ೈಶಿಷಟಯ: ಹ್ರಿಹ್ರ 

 

ಭಯಗ-4: ಅೆಂಶ್ ಛೆಂದಸ್ುು: ದ್ ೀಸಿ ಹಿನ ನಲ , ವ ೈಶ್ಷಟಯ 

1. ಅಂಶವೃತತಗಳ ಗ್ ೋಯಗುಣ, ಕಣನೇಟಕ ವಿಷಯ ಜನರ್ತಗಳ ವಿವರಣ  

ಷಟಪದಿ: ಅಂಶ ಮತುತ ಮನತ್ನರ ಷಟಪದಿಯ ಇರ್ತಹನಸ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಬ ಳವಣಿಗ್  

ಸ್ನಂಗತಯ: ಇರ್ತಹನಸ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಬ ಳವಣಿಗ್  

ರ್ತರಪದಿ: ಅಂಶ ಮತುತ ಮನತ್ನರ ರ್ತರಪದಿಯ ಇರ್ತಹನಸ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಬ ಳವಣಿಗ್  

2. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಅಂಶ ಛಂದಸಿಿನ್ಲ್ಲಿ ತಂದ ರ ೋಸಿೋಯತ್ ಯ ಗುಣ: 
      ಕುಮನರವನಯಸ, ರತ್ನನಕರವಣಿೇ ಮತುತ ಸವೇಜ್ಞ 
3. ತ್ೌಲನಿಕ ರನರವಿಡ ಛಂದಸುಿ: ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ತ್ ಲುಗು, ಮಲ ರ್ನಳಂ 
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ಭಯಗ-5: ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಛೆಂದಸ್ುು 

 

1. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸಿಿನ್ ರಚನ , ಸವರ ಪ 

2. ಮ ಲ ಲಯಗಳು, ನ್ವೋದಯ ಯುಗದ ಛಂರ  ೋ ಪರಯೋಗಗಳು, ಸ್ನದೃಶಯ-ವ ೈದೃಶಯ ಮತುತ ವ ೈಶಿಷಟಯ 

3. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಛಂದಸಿಿನ್ ಪ್ನರಿಭನಷ್ಟ್ಕ ಪದಗಳು: 

     ಮನತ್ ರ, ಮುಡಿ, ಪದಮಗಣ, ಅನನಗತ, ಗಣಪರಿವೃರ್ತತ 

4. ಆಧ್ುನಿಕ ಛಂದಸಿಿನ್ ರ ಪಗಳು: 

     ಸರಳ ರಗಳ , ಮಹನ ಛಂದಸುಿ, ಪರಗ್ನರ್, ಅಷಟ ಷಟಪದಿ, ಮುಕತಛಂದಸುಿ 

 

ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು 

1. ಕನ್ನಡ ಛಂದಸಿಿನ್ ಚರಿತ್ ರ (ಭನಗ- ೧ ಮತುತ ೨) : ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಮೈಸೂರು 

2. ಕನ್ನಡ ಛಂರ  ೋವಿಕನಸ   : ಡಿ.ಎಸ.ಕಕಿೇ, ಭನರತ ಬುಕ ಡಿಪ್ರ, ಧ್ನರವನಡ     

3. ಕನ್ನಡ ಛಂದಸಿಂಪುಟ   : (ಸಂ) ಎಲ್.ಬಸವರನಜು 

4. ಕನ್ನಡ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ ಸಂಪುಟ-1   : (ಪರ.ಸಂ) ಪುಟಟಪಪ ಕ .ವಿ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿವಿ,  

  ಮೈಸೂರು 

5. ಛಂರ  ೋಸವರ ಪ   : ಟಿ.ವಿ.ವ ಂಕಟನಚಲಶನಸಿಿೋ 

6. ಛಂರ  ೋಗರ್ತ    : ಸ್ ೋಡಿರ್ನಪು ಕೃಷಣಭಟಟ 

7. ಸಮನಲ  ೋಕನ್ (ಛಂದಸಿಿನ್ ಕುರಿತ ಲ ೋಖ್ನ್ಗಳು): ರ್ತೋ.ನ್ಂ.ಶಿರೋ 

8. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಕವಿತ್ ಯ ಛಂದಸುಿ  : ಕ .ಜಿ.ನನರನಯಣ ಪರಸಾದ್, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಿಷತುತ,   

  ಬ ಂಗಳೂರು 

9. ಛಂರ  ೋತರಂಗ    : ಎಂ.ಚಿರನನ್ಂದ ಮ ರ್ತೇ 

10. ವಿಚನರ ಪರಪಂಚ (ಛಂದಸಿಿನ್ ಕುರಿತ ಲ ೋಖ್ನ್ಗಳು) : ಸ್ ೋಡಿರ್ನಪು ಕೃಷಣಭಟಟ 

11. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭನವಗಿೋತ್     : ಪರಭುಶಂಕರ, ಡಿವಿಕ  ಮ ರ್ತೇ ಪರಕನಶನ್, ಮೈಸ ರು 

12. ಲಯವೂ ಅದರ ಪರಿವನರವೂ   : ಜಿ.ಎಸ. ಸಿದಾಲ್ಲಂಗಯಯ, ಕನ್ನಡ ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
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ಪ್ತರಕ  : 1.5. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ ಾ ಸಯಹಿತ್ಾ-1 

I ಹಿನ ನಲ : 

1. ನ್ವೋದಯ ವಿಮಶ ೇ 
2. ಪರಗರ್ತಶಿೋಲ ವಿಮಶ ೇ ಮತುತ ನ್ವಯ ವಿಮಶ ೇ 

3. ದಲ್ಲತ ವಿಮಶ ೇ ಮತುತ ಬಂಡನಯ ವಿಮಶ ೇ 
4. ಸಿಿೋವನದಿ ವಿಮಶ ೇ 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು: 

1. ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋ   : ಪರಂಪರ  ಮತುತ ಪುನ್ರುಜಿಿೋವನ್ 
2. ಕುವ ಂಪು   : ಸ್ನಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಪರರ್ತಮನ ಮತುತ ಪರರ್ತಕೃರ್ತ 
3. ಅನ್ಕೃ    : ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಕನಮ ಪರಚ  ೋದನ  
4. ಅನ್ುಪಮನ ನಿರಂಜನ್  : ಪರಗರ್ತಶಿೋಲ ಸ್ನಹಿತಯ: ಗ್  ತುತಗುರಿ 
5. ಯು.ಆರ.ಅನ್ಂತಮ ರ್ತೇ : ಕನದಂಬರಿ ಮತುತ ಹ  ಸ ನ ೈರ್ತಕತ್  
6. ಜಿ.ಎಚ್.ನನಯಕ  : ಪಂಪನ್ ಅಭವಯಕಿತ 
7. ಡಿ.ಆರ. ನನಗರನಜ್  : ಭನರರ್ತೋಯ ನನಸಿತಕ ದಶೇನ್ಗಳು 
8. ಅರವಿಂದ ಮನಲಗರ್ತತ  : ಸಿಿೋವನದ-ದಲ್ಲತವನದದಿಂದ ದಲ್ಲತ ಸಿಿೋವನದರ ಡ ಗ್  
9. ಬಿ.ಎನ. ಸುಮಿತ್ನರಬನಯಿ : ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ : ಒಂದು ಸಿಿೋಪರ ದೃಷ್ಟ್ಟ 
10. ರಹ್ಮತ್ ತರಿೋಕ ರ   : ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃರ್ತ ಚಿಂತನ ಗಳು ಹನಗ  ಚಿಂತಕರು 
11. ಬರಗ ರು ರನಮಚಂದರಪಪ : ಬಂಡನಯ ಸ್ನಹಿತಯ ಚಳುವಳಿಯ ತ್ನರ್ತವಕ ನ ಲ ಗಳು 
12. ಎಚ್.ಎಸ.ರನಘವ ೋಂದರರನವ : ನ್ವೋದಯ ಕನವಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು  
13. ಕಿ.ರಂ.ನನಗರನಜ್  : ಕುಮನರವನಯಸನ್ ಪಠಯಗಳು 

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ಕೃರ್ತ-ಸಂಸೃರ್ತ    : ಎಂ.ಜಿ. ಕೃಷಣಮ ರ್ತೇ 
2. ನ್ವೋದಯ    : ಜಿ.ಎಸ.ಶಿವರುದರಪಪ 
3. ವಿಮಶ ೇಯ ಪರಿಭನಷ್    : ಓ.ಎಲ್. ನನಗಭ ಷಣಸ್ನವಮಿ 
4. ಹನಡ  ಹನದಿಯ ತ್  ೋರಿತು  : ಎಚ್.ಎಸ. ರನಘವ ೋಂದರರನವ 
5. ನ್ವಯತ್      : ನ್ರಹ್ಳಿಿ ಬನಲಸುಬರಹ್ಮಣಯ 
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6. ನ್ವಯ ಸ್ನಹಿತಯ ದಶೇನ್   : ಶನಂರ್ತನನರ್ ರ ೋಸ್ನಯಿ 
7. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಸಿಿೋವನದಿ ಚಿಂತನ  : ಬರಗ ರು ರನಮಚಂದರಪಪ 
8. ಏಕ-ಅನ ೋಕ    : ಎಚ್.ಶಶಿಕಲನ 
9. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇ   : ಸಿ.ಎನ. ರನಮಚಂದರನ 
10. ಬಂಡನಯ-ದಲ್ಲತ ಸ್ನಹಿತಯ  : ಪುರುಷ್  ೋತತಮ ಬಳಿಮಲ  
11. ಸಹ್ೃದಯ ಸಂವನದ : ಕನ್ನಡ ವಿಮಶ ೇಯ ಪರಂಪರ  : (ಸಂ) ಎಸ. ವಿರನಯಶಂಕರ, ಜಿ.ಎಂ.ಹ ಗಡ  
12. ಕನ್ನಡ ವಿಮಶ ೇಯ ಮನಗೇ  : ಅರವಿಂದ ಮನಲಗರ್ತತ 
13. ಸಿಿೋವನದಿ ವಿಮಶ ೇ   : (ಸಂ) ತ್ ೋಜಸಿವನಿ ನಿರಂಜನ್, ಸಿೋಮಂರ್ತನಿ ನಿರಂಜನ್ 
14. ಯುಗಧ್ಮೇ ಮತುತ ಸ್ನಹಿತಯ ದಶೇನ್ : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ 
15. ಶತಮನನ್ದ ವಿಮಶ ೇ   : (ಸಂ) ಎಚ್.ಎಸ.ರನಘವ ೋಂದರರನವ 
16. ಕನ್ನಡ ಕನವಯ ಮಿಮನಂಸ್    : ಎಸ.ನ್ಟರನಜ ಬ ರನಳು 

 

ಪ್ತರಕ :1.6. ಆಧುನಿಕ ಕೃತಕಯರ : ದ.ರಯ.ಬ ೀೆಂದ್ ರ 
I ಹಿನ ನಲ : 

1. ಬ ೋಂರ ರ ಸ್ನಹಿತಯದಲ್ಲಿ ನ್ವೋದಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

2. ಬ ೋಂರ ರಯವರ ಸ್ನಹಿತಯದ ಮೋಲ  ಉಂಟನದ ಪರಭನವ, ಪ್ ರೋರಣ  

3. ಬ ೋಂರ ರ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪರಯೋಗಶಿೋಲತ್ , ಭನಷ್ನಪರಯೋಗ 

4. ಬ ೋಂರ ರಯವರ ಅನ್ುವನದ, ವಿಮಶ ೇ 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು: 

1. ಕ ಲವು ಪರಮುಖ್ ಕವನ್ಗಳು:  

ಹ್ಕಿೆ ಹನರುರ್ತರ  ನ  ೋಡಿದಿರನ, ಬಿಸಿಲುಗುದುರ , ನ್ಗಿೋನ್ವಿಲು, ನನನ್ು ಬಡವಿ, ರನಗರರ್ತ, ಕುರುಡು ಕನಂಚನಣ, 

ಭನವಗಿೋತ, ಪುಟಟವಿಧ್ವ , ಅನ್ಂತಪರಣಯ, ಚಿಗರಿಕಂಗಳ ಚ ಲುವ , ನನದಲ್ಲೋಲ , ಕುಣಿಯೋಣು ಬನರ, ನ್ನ್ನ 

ಕಿನ್ನರಿ, ಸಖಿೋಗಿೋತ 

2. ವಿಮಶನೇ ಲ ೋಖ್ನ್ಗಳು :  ʻಗರತಿಯ ಹಾಡುʼ ಕಾಂತಾಸಂಮಿತಿ 

                              ನ್ಮಗ್  ಬ ೋಕನದ ಕನವಯ 

                                 ವಿಮಶ ೇಯ ವಿವರ 

                                 ರನ್ನ ಕವಿ ಪರಶಸಿತ 
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3. ನನಟಕ   :   ಸ್ನಯೋ ಆಟ 

4. ಅನ್ುವನದ   :   ಕನ್ನಡ ಮೋಘದ ತ: ಭನಗ: ೧ 

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು : 

1. ನ್ ರು ಮರ ನ್ ರು ಸವರ ಒಂರ  ಂದು ಅರ್ತ ಮಧ್ುರ : (ಸಂ) ವನಮನ್ ಬ ೋಂರ ರ 
2. ಗರಿ      : (ಸಂ) ವನಮನ್ ಬ ೋಂರ ರ 
3. ನನಕುತಂರ್ತ     : (ಸಂ) ವನಮನ್ ಬ ೋಂರ ರ 
4. ಸಖಿೋಗಿೋತ     : (ಸಂ) ವನಮನ್ ಬ ೋಂರ ರ 
5. ಭೃಂಗದ ಬ ನ ನೋರಿ     : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ 
6. ನ್ಡ ದು ಬಂದ ರನರಿ     : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ  
7. ಬ ೋಂರ ರಯವರ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್    : ಶಂಕರ ಮಕನಶಿ ಪುಣ ೋಕರ  
8. ಕವಿ ಬ ೋಂರ ರ      : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ, ಪರಸ್ನರನಂಗ,  

  ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 
9. ದ.ರನ. ಬ ೋಂರ ರ      : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ, ಬ ಂಗಳೂರು  

  ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 
10. ಇಳಿದು ಬನ ತ್ನಯಿ     : (ಸಂ) ಬುದಾಣಣ ಹಿಂಗಮಿರ  
11. ಕನವಯ ತತವ : ಕ .ವಿ. ನನರನಯಣ, ಬ ೋಂರ ರ ದೃಷ್ಟ್ಟ : ಕ ೈಸಟ ಕನಲ ೋಜು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ 
12. ಬ ೋಂರ ರ ಕನವಯದಲ್ಲಿ ಪ್ ರೋಮ ಆವಿಷ್ನೆರದ ಸವರ ಪ  : ಬಸವರನಜ ಕಲುೆಡಿ, ಕ ೈಸಟ ಕನಲ ೋಜು, ಕನ್ನಡ  

  ಸಂಘ 
13. ಭುವನ್ದ ಭನಗಯ     : ಜಿ.ಎಸ. ಆಮ ರ 

 

ಪ್ತರಕ : 1.7. ಕನ್ನಡ ಕೆಂಪ್ಯಾಟರ: ರಚನ  ಮತ್ುು ಬಳಕ  

1. ಮನಹಿರ್ತ ತಂತರಜ್ಞನನ್ ಮತುತ ಕನ್ನಡ, ತಂತರಜ್ಞನನ್ದ ಮ ಲಕ ಕನ್ನಡ ಪರಸ್ನರ 

2. ಗಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಳವಡಿಕ  ಮತುತ ಬಳಕ  

3. ತಂತ್ನರಂಶಗಳು: ಮುಕತ ಮತುತ ಸವತಂತರ ತಂತ್ನರಂಶಗಳು. ಮುಕತ ತಂತ್ನರಂಶಗಳ ವ ೈಶಿಷಟಯ 

ಕನ್ನಡಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ನರಂಶಗಳು 

ಶಿರೋಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಕೃರ್ತ, ಬರಹ್, ನ್ುಡಿ, ಕುವ ಂಪು, ಪದ ತಂತ್ನರಂಶಗಳ ಪರಿಚಯ 

4. ಯ ನಿಕ  ೋಡ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯ ನಿಕ  ೋಡ್ ಶಿಷಟತ್  ಮತುತ ಬಳಕ  
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5. ವಿಕಿಪ್ಪೋಡಿರ್ನ ಸವರ ಪ ಮತುತ ವ ೈಶಿಷಟಯ, ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪ್ಪೋಡಿರ್ನ 

6. ವಿದುಯನನಮನ್ ಅಂಚ , ವಿ.ಅಂಚ ಯ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿ ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೋಕನದ ಕರಮಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿ.ಅಂಚ  

ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹನಗ  ಸಿವೋಕರಿಸುವುದು. 

7. ಅಂತಜನೇಲ ತ್ನಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಯೋಜನ್, ಕನ್ನಡದ ಬಳಕ  

ಕನ್ನಡ ಭನಷ್  ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ ಕುರಿತ ಪರಮುಖ್ ಜನಲತ್ನಣಗಳು 

8.   ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಬಹ್ುಮನಧ್ಯಮವನಗಿ ಗಣಕಯಂತರಗಳು, ವಿದುಯನನಮನ್ ಪುಸತಕಗಳ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಬಳಕ ,   

ವಿದುಯನನಮನ್ ಮನಧ್ಯಮ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ವಿಶವಕ  ೋಶಗಳು, ನಿಘಂಟುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಕನವಯಗಳು  

9.   ಬನಿಗ್ಗಳ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಮಹ್ತವ, ಕಂಪೂಯಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬನಿಗ್ ಬರಹ್ಗಳು, ಸ್ನಮನಜಿಕ ಸಂವಹ್ನ್  

ಮನಧ್ಯಮ ಮತುತ ಕನ್ನಡ  

10. ಕಂಪೂಯಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪದವಿವರಣಕ  ೋಶಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ 

ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು 

1. ಭನಷ್ನ ತಂತರಜ್ಞನನ್  : (ಸಂ) ಸ್ನಂಬ ಮ ರ್ತೇ, ಕನ್ನಡ ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 

2. ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ   : (ಪರ.ಸಂ) ಎ.ಮುರಿಗ್ ಪಪ ಮತುತ ಮುಖ್ಯಮಂರ್ತರ ಚಂದುರ 

3. ಕಂಪೂಯಟರ್ ಪದ ವಿವರಣನ ಕ  ೋಶ ಸಂ: ಕ .ಚಿರನನ್ಂದ ಗ್ೌಡ ಮತುತ ಚಿ.ವಿ.ಶಿರೋನನರ್ ಶನಸಿಿೋ 

      ಕನ್ನಡ ಅಭವೃದಿಾ ಪ್ನರಧಿಕನರ, ಬ ಂಗಳೂರು 

4. ಕಂಪೂಯಟರ ಪರಪಂಚ   : ಟಿ.ಜಿ.ಶಿರೋನಿಧಿ, ನ್ವಕನನೇಟಕ ಪರಕನಶನ್, ಬ ಂಗಳೂರು 

5. ಕನ್ನಡ ತಂತರಜ್ಞನನ್: ನ ನ ನ-ಇಂದು-ನನಳ  : ಟಿ.ಜಿ.ಶಿರೋನಿಧಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃರ್ತ ಇಲನಖ , ಬ ಂಗಳೂರು 

6. ಅಂತರ್ಜನಲದಲ್ಲಿ ರ  ರ ಯುವ ಯು.ಪವನ್ಜ, ಬಿ.ಅವಿನನಶ, ಟಿ.ಜಿ. ಶಿರೋನಿಧಿ ಅವರ ಲ ೋಖ್ನ್ಗಳು 

7. ಕಣಜ: ಅಂತರಜನಲ ಜ್ಞನನ್ ಕ  ೋಶ 
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ಎರಡನ ಯ ಸ ಮಿಸ್ಟರ 

ಪ್ತರಕ  2.1 ಮಧಾಕಯಲೀನ್ ಕನ್ನಡ ದ್ ೀಸಿ ಸಯಹಿತ್ಾ ಪ್ರೆಂಪ್ರ  
I ಹಿನ ನಲ  

1. ಮಧ್ಯಕನಲ್ಲೋನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಮಹ್ತವ, ಸವರ ಪ-ಲಕ್ಷಣ, ಪ್ ರೋರಣ - ಧ್  ೋರಣ ಗಳು,  

    ಕ  ಡುಗ್ . 

 2. ಮನಗೇ, ರ ೋಸಿ, ಮೌಖಿಕತ್ -ಸವರ ಪ 

 3. ಪರಭುತವ ಮತುತ ಸ್ನಹಿತಯದ ಸಂಬಂಧ್ : ಸ್ ೈರನಾಂರ್ತಕ ನ ಲ ಗಳು 

 4. ರಗಳ , ಷಟಪದಿ ಮತುತ ಸ್ನಂಗತಯ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಕನರಗಳ ವ ೈಶಿಷಟಯ 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು 

    1. ಹ್ರಿಹ್ರ :  1. ಕ  ಂಡಗುಳಿ ಕ ೋಶಿರನಜ ದಣನಣಯಕರ ರಗಳ        

                      2. ಮನರನರ ಚ ನ್ನಯಯನ್ ರಗಳ   

         (ಸಂ) ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುಗಿೇ, ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. 

    2. ಚನಮರಸ : ಪರಭುಲ್ಲಂಗ ಲ್ಲೋಲ  : ಎಂ.ಆರ.ಶಿರೋ, ಮೈಸ ರು ವಿ.ವಿ 

    3. ಕನ್ಕರನಸ : ಮೋಹ್ನ್ ತರಂಗಿಣಿ – ಉಷ್ನ ಮತುತ ಅನಿರುದಾರ ಪರಸಂಗ 

    4. ಲಕ್ಷ್ಮೋಶ    : ಜ ೈಮಿನಿ ಭನರತ – ಲವಕುಶರ ಕನಳಗ (18, 19, 20, 21ನ  ಸಂಧಿಗಳು) 

                ಚಂದರಹನಸನ್ ಕಥ  (28, 29, 30, 31, 32ನ  ಸಂಧಿಗಳು) 

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು : 

1. ಕನ್ಕ ಸಂಪುಟ     : (ಸಂ) ರ ೋ.ಜ.ಗ್ೌ, ಸಂಸೃರ್ತ ಇಲನಖ  
2. ಸ್ನಮನನ್ಯನಿಗ್  ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ   : ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂ.ವಿ.ವಿ. 
3. ಷಟಪದಿ ಸ್ನಹಿತಯ     : ಕ .ಮರುಳಸಿದದಪಪ 
4. ಷಟಪದಿ ಸ್ನಹಿತಯ: ಆರು ವಿಶ ೋಷ ಉಪನನಯಸಗಳು: ಕನನೇಟಕ ವಿ.ವಿ, ಧ್ನರವನಡ 
5. ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂಗ್ನರ್ತ    : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ 
6. ಸಮಗರ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ-ಸಂಪುಟಗಳು : (ಪರ) ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂ.ವಿ.ವಿ 
7. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟಗಳು  : ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈ.ವಿ.ವಿ 
8. ಅಲಿಮಪರಭು ಮತುತ ಶ ೈವ ಪರರ್ತಭ    : ಡಿ.ಆರ. ನನಗರನಜ್ 
9. ಅರ್ೇರನಚ ಯ ಬ ಡಗು   : ಎಚ್.ಶಶಿಕಲನ, ಕ ೈಸಟ್ ಯ ನಿವಸಿೇಟಿ, ಬ ಂಗಳೂರು 
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10. ಕನನೇಟಕ ಸಂಸೃರ್ತ ಸಮಿೋಕ್ಷ   : ಎಚ್್. ರ್ತಪ್ ಪೋರುದರಸ್ನವಮಿ 
11. ಕನ್ಕರನಸ ಪರಶಸಿತ   : (ಸಂ) ರ ೋ.ಜ.ಗ್ೌ 
12. ಕನ್ಕ ಚಿಂತನ್ (ಮ ರು ಸಂಪುಟಗಳು) : ಕನ್ಕರನಸ ಸಂಶ  ೋಧ್ನ್ ಕ ೋಂದರ, ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ 
13. ಹ್ರಿಹ್ರನ್ ರಗಳ ಗಳು: ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಮುಖನಮುಖಿ : (ಸಂ)  ಶಿವನನ್ಂದ ಎಸ. ವಿರಕತಮಠ, ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. 

  ಹ್ಂಪ್ಪ 
14. ಹ್ರಿಹ್ರ ಕವಿಯ ಸಿಿೋ ಪ್ನತರ ದಶೇನ್  : (ಸಂ) ಬಿ.ಸಿ. ಜವಳಿ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಕನನೇಟಕ ವಿ.ವಿ.  

  ಧ್ನರವನಡ 
15. ಮಧ್ಯಕನಲ್ಲೋನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ   : ಸಮಕನಲ್ಲೋನ್ ಅನ್ುಸಂಧ್ನನ್, ಸಿವಿಜಿ ಬುಕಿ್-  

  ಬ ಂಗಳೂರು 
16. ಹ್ರಿಹ್ರನ್ ದಶೇನ್ : ಸಮಗರ ಗದಯ   : ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ, ಸ್ ನೋಹ್ ಪರಕನಶನ್, ಬ ಂಗಳೂರು 
17. ಜ ೈಮಿನಿ ಭನರತ     : ಆ.ರನ.ಸ್ ೋತುರನಮ ರನವ್, ಕನಮಧ್ ೋನ್ು ಪುಸತಕ ಭವನ್,  

  ಬ ಂಗಳೂರು 
 

ಪ್ತರಕ  : 2.2 ಜಯಗತಕ ಸಯಹಿತ್ಾ 
I ಹಿನ ನಲ :   

1. ಜನಗರ್ತಕ ಸ್ನಹಿತಯ: ವನಯಖನಯನ್ ಮತುತ ಸವರ ಪ 

2. ಯುರ  ೋಪ್ಪಯನ ಸ್ನಹಿತಯ: ಇಂಗಿಿಷ್ ಸ್ನಹಿತಯ 

3. ಆಫ್ರರಕನ ಸ್ನಹಿತಯ 

4. ಆಧ್ುನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಕನರಗಳ ವಿಕನಸ: ಸಣಣಕತ್ , ಕನದಂಬರಿ, ನನಟಕ 

 
II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು: 

1. ಮಹನಕನವಯ: ಹ  ೋಮರ: ಒಡಿಸಿಿ (ಅನ್ು: ಕ . ಎಂ. ಸಿೋತ್ನರನಮಯಯ) 

2. ನನಟಕ: ಶ ೋಕ್ಸಿಪಯರ: ಹನಯಮಿಟ್ (ಅನ್ು: ಕ .ಎಸ. ಭಗವನನ) 

3. ಸಣಣ ಕತ್ : ಓ. ಹ ನಿರ: ಓ. ಹ ನಿರ ಕತ್ ಗಳು (ಅನ್ು: ಜಿ.ಎನ. ರಂಗನನರ್ರನವ) 

4. ಕನದಂಬರಿ: ಅಮಸ ಟುಟುವೋಲ: ಎಂಡಗುಡುಕ (ಅನ್ು: ಮಗಳಿಿ ಗಣ ೋಶ್) 

  

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು  

 1. ಅರಿಸ್ನಟಟಲ್ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್    : (ಅನ್ು) ಎನ. ಬನಲಸುಬರಹ್ಮಣಯ 

 2. ಪ್ನಶನಚತಯ ಸ್ನಹಿತಯ ಮನಗೇದಶಿೇ   : ಡಿ.ಆರ. ನನಗರನಜ 
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 3. ಟಿ.ಎಸ.ಎಲ್ಲಯಟ್ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ನ್ವಯ ಕನವಯ ಸಂದಭೇ : (ಸಂ) ಸುರ ೋಂದರನನರ್ ಮಿಣಜಗಿ 

 4. ಶ ೋಕ್ಸಿಪಯರ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ   : ಸಂ. ಶಿವರುದರಪಪ, ಕನನೇಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ 

  ಅಕನಡ ಮಿ 

  5. ಶ ೋಕ್ಸಿಪಯರ : ಎರಡು ಸಂಸೃರ್ತಗಳಲ್ಲಿ   : ರನಮಚಂದರರ ೋವ 

 6. ಇಂಗಿಿಷ್ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ    : ಎಲ್.ಎಸ.ಶ ೋಷಗಿರಿರನವ 

 7. ಪ್ನಶನಚತಯ ಗಂಭೋರ ನನಟಕಗಳು   : ಎಸ.ವಿ. ರಂಗಣಣ 

 8. ಗಿರೋಕ ಮಿರ್ಕಗಳು     : ಕ .ಎಂ.ಸಿೋತ್ನರನಮಯಯ 

 9. ದ ಗಿರೋಕ ವ ೋ      : ಎಡಿತ್ ಹನಯಮಿಲಟನ 

 10. ಆಕಿ್ಫಡೇ ರಿೋಡಿಂಗಿ ಇನ ಗಿರೋಕ ಟನರಜಿಡಿ  : ಎರಿಕ ಸಿೋಗಲ್ 

11. ವಸ್ನಹ್ತ್  ೋತತರ ಚಿಂತನ      : ಸಿ.ಎನ. ರನಮಚಂದರನ 

 

ಪ್ತರಕ  : 2.3. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ-2 : ಕಥಯ ಸಯಹಿತ್ಾ 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ಸ್ನವತಂತ್  ರಯೋತತರ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನ್ ಪರಂಪರ ಯ ಆಶಯಗಳು 

2. ಸ್ನವತಂತ್  ರಯೋತತರ ಸಣಣಕತ್ ಯ ತಂತರ, ಪರಯೋಗ, ವಸುತ ವಿನನಯಸ 

3. ಕನದಂಬರಿ : ವಸುತ, ಭನಷ್  ಮತ್ುು ವಸುತ ವಿನನಯಸ 

4. ಕನದಂಬರಿ ಮತುತ ಕತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ ಪಣನ ಕರಮಗಳು 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು:  

ಅ. ಕತ ಗಳು 

1. ಪಯಣ    : ಯಶವಂತ ಚಿತ್ನತಲ 
2. ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಿದದ ಕನಸು : ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ 
3. ಚಪಪಲ್ಲಗಳು    : ಸ್ನರನ ಅಬ ಬಕರ 
4. ಮುಟಿಟಸಿಕ  ಂಡವನ್ು   : ಪ್ಪ.ಲಂಕ ೋಶ್  
5. ಅಬಚ ರಿನ್ ಪ್ರೋಸ್ನಟಫ್ರೋಸು  : ಪೂಣೇಚಂದರ ತ್ ೋಜಸಿವ 
6. ಹ್ಬಬ ಮತುತ ಬಲ್ಲ   : ಬಿ.ಟಿ ಲಲ್ಲತ್ನನನಯಕ 
7. ರ ೋವರು ಮತುತ ಅಪಘಾತ  : ಬನನ್ು ಮುಷ್ನತಕ    

 



21 
 

8. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಳು ಈಗಲ    : ಮಗಳಿಿ ಗಣ ೋಶ್            
9. ಕಳುಿಬಳಿಿ    : ಬಿ.ಟಿ ಜನಹ್ನವಿ              
10. ಬಚಿಚೋಸು    : ದು.ಸರಸವರ್ತ 

 

ಆ. ಕಯದೆಂಬರಿಗಳು : 

1. ಮುಕಿತ   : ಶನಂರ್ತನನರ್ ರ ೋಸ್ನಯಿ 

2. ಒಡಲನಳ   : ರ ೋವನ್ ರು ಮಹನರ ೋವ 
3. ವಜರಗಳು   : ಸ್ನರನ ಅಬ ಬಕರ 
4. ಗ್ನಂಧಿ ಬಂದ  : ಹ ಚ್.ನನಗವ ೋಣಿ 

 
III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

 1. ಕನ್ನಡ ಕನದಂಬರಿಯ ಬ ಳವಣಿಗ್   : ಜಿ.ಎಸ.ಆಮ ರ 

 2. ಕನದಂಬರಿ : ವಸುತ ಮತುತ ತಂತರ  : ಗಿರಡಿೆ ಗ್  ೋವಿಂದರನಜ 

 3. ಕನ್ನಡ ಕರ್ನ್ ಸ್ನಹಿತಯ : ಸಣಣಕತ್   : ಜಿ.ಎಸ. ಆಮ ರ 

 4. ಕನ್ನಡ ಕರ್ನ್ ಸ್ನಹಿತಯ : ಕನದಂಬರಿ  : ಜಿ.ಎಸ.ಆಮ ರ 

 5. ಕನ್ನಡ ಕನದಂಬರಿಯ ಮದಲ ಹ ಜ ಿಗಳು : (ಸಂ) ವಿವ ೋಕ ರ ೈ 

 6. ಯುಗಧ್ಮೇ ಮತುತ ಸ್ನಹಿತಯ ದಶೇನ್  : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ 

 7. ಕನ್ನಡ ಕನದಂಬರಿ ನ್ಡ ದುಬಂದ ರನರಿ  : ಶನಂರ್ತನನರ್ ರ ೋಸ್ನಯಿ 

 8. ಏಕ-ಅನ ೋಕ     : ಎಚ್.ಶಶಿಕಲನ 

 9. ರ್ನರ ಜಪ್ಪತಗ  ಸಿಗದ ನ್ವಿಲುಗಳು  : ಪ್ಪ.ಚಂದಿರಕನ, ಅಭನ್ವ ಪರಕನಶನ್ 

 10. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನ್ ಪರಂಪರ   : ಸಿ.ಬಿ.ಹ  ನ್ುನಸಿರನಾರ್ೇ 

 11. ಕೃರ್ತ ಸಂಸೃರ್ತ    : ಎಂ.ಜಿ. ಕೃಷಣಮ ರ್ತೇ 

 12. ಕನದಂಬರಿಕನರರನಗಿ ಕನರಂತ   : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 

 13. ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂದಭೇ    : ಟಿ.ಪ್ಪ. ಅಶ  ೋಕ 

 14. ಶಿರೋ ಕುವ ಂಪು    : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 

 15. ತಲ ಮನರಿನ್ ತಳಮಳ (ಲಂಕ ೋಶ್ ಕೃರ್ತಗಳ ವಿಮಶ ೇ) : (ಸಂ) ಗಂಗ್ನಧ್ರ ಕುಷಟಗಿ 

 16. ಯು.ಆರ. ಅನ್ಂತಮ ರ್ತೇ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ್ : ಟಿ.ಪ್ಪ. ಅಶ  ೋಕ 
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ಪತಿರಕ : 2.4 ಕನ್ನಡ ಭಾಷ ಯ ರಚನ  
I ಹಿನ ನಲ :  

1. ಭಾಷೆಯ ತಾತಿಿಕ ಚಿಂತ್ನೆ 
2. ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ಾರಚಿೀನತೆ 
3. ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಿರೂಪ 
4. ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆ 

 
II 1. ಭಾಷೆಯ ತಾತಿಿಕ ಚಿಂತ್ನೆ 

ಭಾಷೆ ಎಂದರೆೀನು? ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿರೂಪ; ವ್ಾಾಪ್ತು; ಅಧ್ಾಯನದ ಪರಯೀಜನ;  
ಆಡುಮಾತ್ು ಮತ್ುು ಬರಹ;  ವ್ಾಾಕರಣ್  ಮತ್ುು ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ವ್ಾತಾಾಸ 

    2. ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ಾರಚಿೀನತೆ: ಗೊೀವಿಂದ ಪ್ೆೈ, ಶಂಬಾ ಅವ್ರ ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳು 

    3. ಧ್ವನಾಂಗಗಳು; ಧ್ವನಿಯ ಉತ್ಪತಿು; ಧ್ವನಿವ್ಾವ್ಸೆೆ,  ಕನನಡ ಧ್ವನಿಗಳು: ಧ್ವನಿಗಳ ವ್ರ್ೀಿಕರಣ್ 

    4. ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಪದ ರಚನೆ: ಪರಕೃತಿ-ಪರತ್ಾಯಗಳು, ಶಬದ ಸಾಧ್ಕ ಮತ್ುು ಪದ ಸಾಧ್ಕ ಪರತ್ಾಯಗಳು, ಸಂಧಿ,     

      ಪರತಿಧ್ವನಿ, ದ್ವಿರುರ್ಕು ಪದಗಳು 

    5. ವ್ಾಕಾ ರಚನೆ:  

ಪದಗುಚಚಗಳು, ನಾಮಪದಗುಚಚ, ರ್ಕರಯಾಪದಗುಚಚ, ವ್ಾಕಾಘಟಕಗಳು: ವಿಷಯ, ನಿಯೀಗ, ಅನುಭೊೀರ್, ಆಕರ, 
ಪ್ೆರೀರಕ, ಅಮುಖ್ಾ ಘಟಕಗಳು: ಕಾಲ, ಸಾಧ್ನ, ಕಾರಣ್ 
ನಿಷೆೀಧಾರ್ಿಕ ವ್ಾಕಾಗಳು, ಪರಶ್ಾನರ್ಿಕ ವ್ಾಕಾಗಳು: ಒಳಭೆೀದಗಳು-ವ್ೆೈಚಾರಿಕ, ವ್ೆೈಕಲ್ಲಪತ್, ಅನುಗತ್ ಇತಾಾದ್ವ. 

    6. ಭಾಷೆಯ ಆಧ್ುನಿೀಕರಣ್: 

ಆಧ್ುನಿೀಕರಣ್ವ್ೆಂದರೆೀನು?  ಆಧ್ುನಿೀಕರಣ್ದ ಸೂೆಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರರ್ಕರಯೆಗಳು 
ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಆಧ್ುನಿೀಕರಣ್ದ ಕಾರಣ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

    7. ಭಾಷಾ ಪರಮಾಣೀಕರಣ್:  

ಪರಮಾಣೀಕರಣ್ ಎಂದರೆೀನು? ಪರಮಾಣೀಕರಣ್ದ ಅವ್ಶಾಕತೆ; ಸಾಧ್ಾತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸೆಾಗಳು 
    8. ಭಾಷಾ ಸಂಪಕಿ: 

ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಿಕತೆಯ ಸೂೆಲಪರಿಚಯ; ದ್ವಿಭಾಷಿಕತೆ ಮತ್ುು ಬಹುಭಾಷಿಕತೆ: ಕಾರಣ್ ಮತ್ುು 
ಪರಿಣಾಮಗಳು; ಸಿಿೀಕರಣ್, ಭಾಷಾಮಿಶರಣ್, ನುಡಿ ಬೆರಕೆ, ನುಡಿ ಪಲಿಟ 
ಭಾಷಾ ದ್ವಿಸುರತೆ; ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ದ್ವಿಸುರತೆಯ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಿಗಳು 

    9. ಕನನಡ ಭಾಷಾ ಬೊೀಧ್ನೆ: 

ಪರರ್ಮ ಭಾಷೆ,  ದ್ವಿತಿೀಯ ಭಾಷೆ 
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III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಗರೇಂಥಗಳು: 

1. ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಕಲ್ಲಪತ್ ಚರಿತೆರ                   : ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರರ್ಟ್ 
2. ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೀವ್ೆೀನು ಬಲ್ಲಿರಿ                : ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರರ್ಟ್ 
3. ಕನನಡಕೆೆ ಬೆೀಕು ಕನನಡದೆದೀ ವ್ಾಾಕರಣ್   : ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರರ್ಟ್ 

4. ಕನನಡ ಮಧ್ಾಮ ವ್ಾಾಕರಣ್    : ರ್ತೋ.ನಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯಾ  

5. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲತ್ತ್ಿಗಳು   : ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂತಿಿ 

6. ಕನನಡ, ತೆಲುಗು ದ್ವಿಭಾಷಿಕತೆಯ ಅಧ್ಾಯನ  : ಕೆ.ಪ್ತ.ರ್ಟ್ 

7. ಕನನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ುು ವ್ಾಾಕರಣ್ಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಾಯನ : ಕೆ. ಕುಶ್ಾಲಪಪಗೌಡ 

8. ಕನನಡ ಭಾಷಾವ್ಲೊೀಕನ (ವಿಭಾಗ-೧)    : ಕೆ. ಕುಶ್ಾಲಪಪಗೌಡ 

9. ಇಂದ್ವನ ಕನನಡ :ರಚನೆ ಮತ್ುು ಬಳಕೆ   : ಎಸ್. ಎನ. ಶ್ರೀಧ್ರ್ 

10. ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ    : ಬಿ. ರಾಮಚಂದರರಾವ್ 

11. ತೊಂಡುಮೀವ್ು-ಕಂತೆಗಳು-೫,೬,೭,೮              : ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ್ 

12. ಸಾಮಾನಾ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ    : ಡಾ. ಕೆ. ಕೆಂಪ್ೆೀಗೌಡ 

 

ಪ್ತರಕ  2.5 ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ ಾ ಸಯಹಿತ್ಾ-2 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ವಿಮಶ ೇಯ ಸವರ ಪ, ವನಯಖನಯನ್  

2. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇ 

3. ಪ್ನರಯೋಗಿಕ ವಿಮಶ ೇ 

4. ಸಂಸೃರ್ತ ವಿಮಶ ೇ 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು : ಆಯದ ವಿಮರ್ಯಾ ಲ ೀಖನ್ಗಳು 

1. ಪಂಪನ್ು ಬ ಳಗಿರುವ ಲೌಕಿಕದ ಒಂದು ಚಿತರ   : ಎಸ.ವಿ.ಪರಮೋಶವರ ಭಟಟ 
2. ರ ೋಶಿ ಚಿಂತನ ಯ ಸವರ ಪ- ಒಂದು ಸಂವನದ  : ಡಿ.ಆರ.ನನಗರನಜ್ 
3. ದಲ್ಲತ ಸ್ನಹಿತಯ: ಸವರ ಪ ಲಕ್ಷಣ    : ಮನ್ಜ 
4. ಸಿಿೋಮತವನ್ುತತರಿಸಲನಗದು    : ಎಂ.ಎಸ.ಆಶನರ ೋವಿ 
5. ಜಿ.ಎಸ.ಶಿವರುದರಪಪನ್ವರ ವಿಮಶ ೇ :  

ಪರಂಪರ - ಆಧ್ುನಿಕತ್ : ಸಮಚಿತತದ ನಿಲುವು  : ನ್ರಹ್ಳಿಿ ಬನಲಸುಬರಹ್ಮಣಯ  
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6. ಅಕೆನ್ ವಚನ್ಗಳು ಪ್ನರಯೋಗಿಕ ವಿಮಶ ೇ   : ಎಚ್್.ಎಂ.ಚನ್ನಯಯ 
7. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇ : ಯುಗಧ್ಮೇ ಮತುತ ಸ್ನಹಿತಯ ದಶೇನ್  

(ಪುಟ- 268 ರಿಂದ 336)     : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ  
8. ಬಂಡನಯ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪೂವೇ ಪ್ಪೋಠಿಕ   : ರ ೋವಯಯ ಹ್ರವ  
9. ಸಿಿೋವನದಿ ವಿಮಶ ೇ: ಪರಸ್ನತವನ    : ಸಿೋಮಂರ್ತನಿ ನಿರಂಜನ್, ತ್ ೋಜಸಿವನಿ ನಿರಂಜನ್ 
10. ಸ್ನಹಿತಯ: ಜಿೋವನ್ದ ಗರ್ತಬಿಂಬ   : ಜಿ.ಎಸ.ಶಿವರುದರಪಪ  

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

 1. ಶತಮನನ್ದ ವಿಮಶ ೇ    : (ಸಂ) ಎಚ್.ಎಸ. ರನಘವ ೋಂದರರನವ 

 2. ಕೃರ್ತ-ಸಂಸೃರ್ತ    : ಎಂ.ಜಿ. ಕೃಷಣಮ ರ್ತೇ 

 3. ಸ್ನವತಂತೊರಯೀತತರ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತ್ುು ಸಂಸೃರ್ತ : (ಸಂ) ಎಲ್.ಎಸ. ಶ್ೆೀಷಗಿರಿರನವ 

 4. ಕನ್ನಡ ಪರರ್ತಭ ಯ ಸವರ ಪ   : (ಸಂ) ಎನ.ಎಸ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನನರನಯಣ ಭಟಟ 

 5. ಶಂಬನ ಸಂಪುಟಗಳು    : (ಸಂ) ಮಲ ಿೋಪುರಂ ವ ಂಕಟ ೋಶ್ 

 6. ಸ್ನಹಿತಯ ಕರ್ನ್    : ಡಿ.ಆರ. ನನಗರನಜ್ 

 7. ಸಂಸೃರ್ತ ಕರ್ನ್    : ಡಿ. ಆರ. ನನಗರನಜ್ 

 8. ದಲ್ಲತ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಇತರ ಲ ೋಖ್ನ್ಗಳು : ರ ೋವಯಯ ಹ್ರವ  

 9. ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂದಭೇ    : ಟಿ.ಪ್ಪ. ಅಶ  ೋಕ 

 10. ಪುಸತಕ ಪ್ಪರೋರ್ತ    : ಟಿ.ಪ್ಪ.ಅಶ  ೋಕ 

 11. ಬ ೋರು ಕನಂಡ ಚಿಗುರು    : ಕ .ವಿ. ನನರನಯಣ 

 12. ಮೌಖಿಕ ಕರ್ನ್    : ಮಗಳಿಿ ಗಣ ೋಶ್ 

 13. ಜನಗರ್ತೋಕರಣ ಮತುತ ದಲ್ಲತರು  : ಮಗಳಿಿ ಗಣ ೋಶ್ 

 14. ಅಕ್ಷರ ಚಿಂತನ್ ಮನಲ -ಸಂಪುಟಗಳು  : (ಸಂ) ಡಿ.ಆರ. ನನಗರನಜ್ 

 15. ಕ .ವಿ. ಸುಬಬಣಣನ್ವರ ಆಯದ ಬರಹ್ಗಳು  : (ಸಂ) ಟಿ.ಪ್ಪ. ಅಶ  ೋಕ  

 

ಪ್ತರಕ  : 2.6 ನ್ಡುಗನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ: ವಚನ್ ಸಯಹಿತ್ಾ: ವಿರ್ ೀಷ ಅಧಾಯನ್ 
I ಹಿನ ನಲ  :  

1. ವಚನ್ದ ಲಕ್ಷಣ-ಸವರ ಪ-ರಚನನ ವಿನನಯಸ ಹನಗ  ಪರಂಪರ  

2. ವಚನ್ ಮಿೋಮನಂಸ್ , ವಚನ್ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪ್ ರೋರಣ , ಧ್  ೋರಣ ಗಳು, ಜನ್ಪರ ಮೌಲಯಗಳು 
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3. ವಚನ್ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಹನಗ  ಶ ನ್ಯಸಂಪ್ನದನ ಗಳು  

4. ವಚನ್ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪರಮುಖ್ ಪರಿಕಲಪನ ಗಳು : 

ಸ್ನಾವರ-ಜಂಗಮ, ಕನಯಕ-ದಾಸೊೀಹ, ಬಯಲು- ಆಲಯ, ಸ ಳುನಡಿ 
 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು: 

1. ಜ ೋಡರ ರನಸಿಮಯಯನ್ ವಚನ್ಗಳು : (ಸಂ) ಆರ.ರನಚಪಪ  

2. ಬಸವಣಣನ್ವರ ವಚನ್ಗಳು  : (ಸಂ) ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿೇ, ಸಂಕಿೋಣೇ ವಚನ್ ಸಂಪುಟ ೧    

3. ಅಮುಮಗ್  ರನಯಮಮ ಮತುತ ನಿೋಲಮಮನ್ ವಚನ್ಗಳು : ಶಿವಶರಣ ಯರ ವಚನ್ ಸಂಪುಟ,  

     (ಸಂ) ಡನ.ವಿೋರಣಣ ರನಜ ರ 

4. ಅಲಿಮನ್ ವಚನ್ಗಳು    : (ಸಂ) ಎಲ್.ಬಸವರನಜು 

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು:  

1. ಸಮಗರ ವಚನ್ ಸಂಪುಟಗಳು  : (ಸಂ) ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿೇ, ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ  
  ನಿರ ೋೇಶನನಲಯ ಬ ಂಗಳೂರು 

2. ವಚನ್ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಮಹಿಳ    : ಶ ೈಲಜ ಉಡುಚಣ, ಅಖಿಲಭನರತ ಶರಣಸ್ನಹಿತಯ  
 ಪರಿಷತುತ, ಮೈಸ ರು  

3. ವಚನ್ವಿನನಯಸ     : ಗಿರಡಿೆ ಗ್  ೋವಿಂದರನಜ, ಅಕ್ಷರ ಪರಕನಶನ್, ಹ ಗ್  ೆೋಡು 
4. ವಚನ್ ಸ್ನಹಿತಯ     : ಚಿರನನ್ಂದಮ ರ್ತೇ ಎಂ, ಬ ಂಗಳೂರು  

  ವಿಶವವಿರನಯನಿಲಯ, ಬ ಂಗಳೂರು 
5. ದಲ್ಲತ ವಗೇದ ಶರಣರು ಮತುತ ಶರಣ ಯರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ್ : ಮ.ನ್.ಜವರಯಯ, ಸಿರನಾರ್ೇ  

 ಗರಂರ್ಮನಲ , ಮೈಸ ರು 
6. ಶರಣ ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂಸೃರ್ತ-ಕ ಲವು ಅಧ್ಯಯನ್ಗಳು : ನನಗಭ ಷಣ ಸಿ, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಿಷತುತ, ಬ ಂಗಳೂರು 
7. ಶರಣ ಸ್ನಹಿತಯ-ಸಂಸೃರ್ತ ದಿೋಪ್ಪಕ   : ಶಿರೋ ಸಿದಾಲ್ಲಂಗ್ ೋಶವರ ಪರಕನಶನ್, ಕಲಬುರಗಿ 
8. ಶಿವಶರಣ ಯರ ವಚನ್ ಸಂಪುಟ  : (ಸಂ) ಡನ.ವಿೋರಣಣ ರನಜ ರ, ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ 
9. ಅಲಕ್ಷ್ತ ವಚನ್ಕನರರ ಲ  ೋಕದೃಷ್ಟ್ಟ  : ಪುಟಟಯಯ ಬಿ.ಎಂ, ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. ಹ್ಂಪ್ಪ 
10. ಬಸವಣಣನ್ವರ ವಚನ್ಗಳ ಸ್ನಹಿರ್ತಯಕ ಅಧ್ಯಯನ್ : ಪರಭುಸ್ನವಮಿಮಠ ಸಿ.ವಿ, ಅಕ್ಷರ ಪರಕನಶನ್, ಹ ಗ್  ೆೋಡು 
11. ವಚನ್ಕನರರು ಮತುತ ಶಬದ ಕಲಪ   : ಮಿತರ ಅ.ರನ -ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯನಿಲಯ,ಬ ಂಗಳೂರು 
12. ವಚನನನ್ುಶಿೋಲನ್    : ವಿರನಯಶಂಕರ ಎಸ, ಸ್ ನೋಹ್ ಪರಕನಶನ್, ಬ ಂಗಳೂರು 
13. ಅರ್ೇರನಚ ಯ ಬ ಡಗು   : ಎಚ್.ಶಶಿಕಲನ, ಕ ೈಸಟ್ ಯ ನಿವಸಿೇಟಿ, ಬ ಂಗಳೂರು 
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14. ವಚನ್ ಚಳುವಳಿ     : ಬಸವರನಜ ಸಬರದ, ಪಲವಿಿ ಪರಕನಶನ್, ಗುಲಬಗೇ 
15. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ    : ಸಿದಾರನಮಯಯ ಎಸ್.ಜಿ, ಕನನೇಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ,  

  ಬ ಂಗಳೂರು 
16. ವಚನ್ಸ್ನಹಿತಯ ಒಂದು ಇಟುಕು ನ  ೋಟ  : ಸಿದಾಲ್ಲಂಗಯಯ ಜಿ.ಎಸ, ಬಸವ ಸಮಿರ್ತ, ಬ ಂಗಳೂರು 
17. ಬಸವಣಣನ್ ವಚನ್ಗಳು ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಮುಖನಮುಖಿ : (ಸಂ) ಅಮರ ೋಶ ನ್ುಗಡ  ೋಣಿ, ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. ಹ್ಂಪ್ಪ 
18. ಅನ್ುಭನವ : ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಸಮಸ್ ಯ ಮತುತ ಹ್ುಡುಕನಟ :  ಬಸವರನಜ ಸಿ. ಕಲುೆಡಿ 

 

ಪ್ತರಕ : 2.7 ಗರೆಂಥಸ್ೆಂಪ್ಯದನ  ಮತ್ುು ಹಸ್ುಪ್ರತ ರ್ಯಸ್ರ      

 ಭಯಗ-1 ಗರೆಂಥ ಸ್ೆಂಪ್ಯದನ  

1. ಗರಂರ್ ಸಂಪ್ನದನ ಯ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಉರ ದೋಶ, ಮಹ್ತವ, 

    ಪ್ನಶನಚತಯ ಮತುತ ಭನರರ್ತೋಯ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗರಂರ್ ಸಂಪ್ನದನ ಯ ಇರ್ತಹನಸ. 

2. ಗರಂರ್ ಲ ೋಖ್ನ್ ಸ್ನಮಗಿರಗಳು- ಆಧ್ನರ-ಆಧ್ ೋಯ-ಲ ೋಖ್ನ್ ಸ್ನಮಗಿರಗಳು. 

3. ಸ್ನಾಲ್ಲತಯದ ಕನರಣಗಳು- ಕವಿ- ಸಹ್ೃದಯ- ಲ್ಲಪ್ಪಕನರ. ಲ್ಲಪ್ಪಕನರನ್ ಅನ್ಯತ್ನ ಜ್ಞನನ್, ಅನ್ವಧ್ನನ್, ಅಜ್ಞನನ್ 

4. ಸ್ನಾಲ್ಲತಯದ ಸವರ ಪ- ಲ  ೋಪ, ಆಗಮ, ಆರ ೋಶ, ಪಲಟಿ ಇತರ ಸವರ ಪದ ಸ್ನಾಲ್ಲತಯಗಳು. 

5. ಪ್ನಠ ಪರಿಷೆರಣ: ಶಿಷಟ ಸ್ನಹಿತಯ, ಶನಸನ್ ಸ್ನಹಿತಯ, ಜನ್ಪದ ಸ್ನಹಿತಯ 

6. ಕನ್ನಡದ ಪರಮುಖ್ ಗರಂರ್ಗಳ ಪರಿಷೆರಣ ಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳು ಹ  ರಬರಲು ಶರಮಿಸಿದ ಮಹ್ನಿೋಯರುಗಳು- 

ಪಂಪಭನರತ, ಶಬದಮಣಿದಪೇಣ, ಛಂರ  ೋಂಬುಧಿ, ಬಸವ ೋಶವರರ ವಚನ್ಗಳು, ಸವೇಜ್ಞನ್ ರ್ತರಪದಿಗಳು 

7. ಗರಂರ್ ಸಂಪ್ನದನ  : ಆಧ್ುನಿಕ ಪರವೃರ್ತತಗಳು 

ಕಾವ್ಾ ಸಂಪ್ಾದನೆ : ಅಕ್ಷ್ರ ಹೊಸ ಕಾವ್ಾ  - (ಸಂ) ಪ್ತ.ಲಂಕೆೀಶ್ 

   ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು   - (ಸಂ) ಜಿ.ಎಚ್.ನಾಯಕ 

ಸಂಕಲನ್   : ಕನನಡ ಬಾವ್ುಟ  – ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ 

      ಶತಮನನ್ದ ಸಂಶ  ೋಧ್ನ   - (ಸಂ) ಎನ್.ಎಸ್.ತಾರಾನಾಥ್ 

ಸಂಪುಟ  : ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಂಗಾತಿ    – (ಸಂ) ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದರಪಪ 

      ಶತಮನನ್ದ ವಿಮಶ ೇ      – (ಸಂ) ಎಚ್.ಎಸ.ರನಘವ ೋಂದರರನವ 

 

  ಭಯಗ-2 ಹಸ್ುಪ್ರತ ರ್ಯಸ್ರ 

1. ಹ್ಸತಪರರ್ತ: ಸವರ ಪ, ಪರಯೋಜನ್, ಹ್ಸತಪರರ್ತಗಳ ಪರಂಪರ  

2. ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಲ್ಲಪ್ಪಕನರರು: ಲ್ಲಪ್ಪಕನರರ ಪರಕನರಗಳು, ಲ್ಲಪ್ಪಕನರರ ಗುಣ ಸವಭನವ, ಆದಶೇ, ರ  ೋಷಗಳು. 
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3. ಹ್ಸತಪರರ್ತಯ ಸವರ ಪ, ಲಕ್ಷಣ, ಪರಕನರಗಳು, ಹ್ಸತಪರರ್ತಗಳ ವಂಶ ಸಂಬಂಧ್ 

4. ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಪರಶಸಿತಗಳು: ಸವರ ಪ, ಚನರಿರ್ತರಕ, ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ, ಧ್ನಮಿೇಕ, ಸ್ನಮನಜಿಕ ಮಹ್ತವ, ಹ್ಸತಪರರ್ತ 

ಪ್ರೋಷಣ , ಪರಸರಣ ಮತುತ ಪ್ರೋಷಕರು. 

5. ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಸಂಗರಹ್ ಮತುತ ಸಂಗರಹ್ಣ : ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಸವ ೋೇಕ್ಷಣ, ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ ಮತುತ ಸಮಗರ ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಸಂಗರಹ್ಣನ 

ವಿಧ್ನನ್, ಆಧ್ುನಿಕ ಮತುತ ಪ್ನರಚಿೋನ್ ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಭಂಡನರಗಳು, ಕನ್ನಡ ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಸ ಚಿಗಳು, ಮೈಕೊರೀ 

ಫಿಲಂಗಳು, ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಮತುತ ಗಣಕಿೋಕರಣ, ಹಸುಪರತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ, ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಓದುವಿಕ , 

 

ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು 

1. ಕನ್ನಡ ಗರಂರ್ ಸಂಪ್ನದನನ ಶನಸಿ : ಡನ.ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿೇ, ಸಪನ ಪರಕನಶನ್, ಬ ಂಗಳೂರು 

2. ಕನ್ನಡ ಗರಂರ್ ಸಂಪ್ನದನ   : ಡಿ.ಎಲ್.ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ್ 

3. ಗರಂರ್ಸಂಪ್ನದನನ ಶನಸಿ ಪರಿಚಯ : ಸಿೋತ್ನರನಮ ಜನಗಿೋರ್ರನರ 

4. ಮಣಿಹ್    : ಸಂ. ಎಂ.ವಿ.ಸಿೋತ್ನರನಮಯಯ ಮತುತ ಆರ.ಶ ೋಷಶನಸಿಿ,  

  ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋ ಪರರ್ತಷ್ನಾನ್, ಬ ಂಗಳೂರು 

5. ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಶನಸಿ   : ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿೇ, ಸ್ೌಜನ್ಯ ಪರಕನಶನ್, ಧ್ನರವನಡ 

6. ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣ ಯ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು : ಬಿ.ಎಸ.ಸಣಣಯಯ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈ.ವಿ.ವಿ 

7. ನ್ುಡಿ ಪಸರ    : ಸಿ.ನನಗಭ ಷಣ, ಅವಿರತ ಪರಕನಶನ್, ಬ ಂಗಳೂರು 

8. ಕನ್ನಡ ಹ್ಸತಪರರ್ತಗಳು: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ್ : ಬಿ.ಕ .ಹಿರ ೋಮಠ, ವಿೋರಶ ೈವ ಅಧ್ಯಯನ್ ವ ೋದಿಕ ,  

  ಮುಧ್  ೋಳ 

9. ವಿೋರಶ ೈವ ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಪುಷ್ಟ್ಪಕ ಗಳು : (ಸಂ) ಎಸ.ಶಿವಣಣ, ವಿೋರಶ ೈವ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಸ್ ಾ, ಗದಗ 

10. ಹ್ಸತಪರರ್ತ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಹ  ಸ ಸ್ನಧ್ಯತ್ ಗಳು : (ಸಂ) ವಿೋರ ೋಶ ಬಡಿಗ್ ೋರ ಮತುತ ಚನ್ನವಿೋರಪಪ,  

 ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 

11. ಕನ್ನಡ ಗರಂರ್ ಸಂಪ್ನದನ    : ಬಿ.ಎಸ.ಸಣಣಯಯ, ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ,  

  ಬ ಂಗಳೂರು 

12. ಹ್ಸತಪರರ್ತಗಳು : ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕು : ಕ .ರವಿೋಂದರನನರ್, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಕನ್ನಡ  

  ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
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ಮೂರನ ಯ ಸ ಮಿಸ್ಟರ 

ಪ್ತರಕ  : 3.1 ಭಯರತೀಯ ಮತ್ುು ಪ್ಯರ್ಯಾತ್ಾ ಕಯವಾಮಿೀಮಯೆಂಸ  
I ಹಿನ ನಲ  :  

1. ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್ : ವನಯಖನಯನ್, ವಿವರಣ  

2. ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್  - ಸಿದಾಧಂತ್ ಮತ್ುು ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇ: ಸಂಬಂಧ್ನಂತರಗಳು 

3. ಭನರರ್ತೋಯ ಕನವಯಮಿೋಮನಂಸ್  

4. ಪ್ನಶನಚತಯ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್  

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು: 

       1. ಭಯರತೀಯ ಕಯವಾ ಮಿೀಮಯೆಂಸ  

(1) ಕನವಯ ಸವರ ಪ: ಭನರರ್ತೋಯ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸಕರ ವನಯಖನಯನ್ಗಳು 
(2) ಕನವಯ ಸೃಷ್ಟ್ಟಯ ಆಕರಗಳು: ಸ ೂರ್ತೇ, ಪರರ್ತಭ , ವುಯತಪರ್ತತ, ಔಚಿತಯ 
(3) ಕನವಯ ಪರಿಕರಗಳು: ಪರರ್ತಮ, ಉಪಮ, ರ ಪಕ, ಸಂಕ ೋತ   
(4) ಕನ್ನಡ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್  : ಪ್ನರಚಿೋನ್ ಕನಲದಿಂದ ಆಧ್ುನಿಕ ಕನಲದವರ ಗ್  

 
      2. ಭಯರತೀಯ ಪ್ರಸಯಾನ್ಗಳು:          

(1) ಅಲಂಕನರ ಪರಸ್ನಾನ್ 
(2) ರಿೋರ್ತ ಸಿರನಾಂತ 
(3) ಧ್ವನಿ ಪರಸ್ನಾನ್ 
(4) ರಸ ಸಿರನಾಂತ 

 
      3. ಪ್ಯರ್ಯಾತ್ಾ ಕಯವಾ ಮಿೀಮಯೆಂಸ  

(1) ಕನವಯ ಸವರ ಪ: ಪ್ನಶನಚತಯ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸಕರ ವನಯಖನಯನ್ಗಳು 
(2) ಪ್ ಿೋಟ  ೋ ಚಿಂತನ : ಕನವಯ ಸೃಷ್ಟ್ಟ, ಕನವಯ ಪರಯೋಜನ್, ಅನ್ುಕರಣ , ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಸಮನಜ 
(3) ಅರಿಸ್ನಟಟಲ್ ಚಿಂತನ : ಕನವಯ ಸೃಷ್ಟ್ಟ, ಅನ್ುಕರಣ , ದುರಂತ ನನಟಕ, ಮಹನಕನವಯ 
(4) ಇಮನಯನ್ುಯಯ್ಕಲ್ ಕನಂಟ್ ಮತುತ ಕ  ೋಲರಿಜ್: ಪರರ್ತಭ  ಕುರಿತ ವನಯಖನಯನ್ಗಳು   
(5) ರ  ಮನಯಂಟಿಕ ಕನವಯ ತತವ: ಕಿೋಟ್ಿ, ವಡಿ್ೇವತ್ೇ, ಶ ಲ್ಲಿ  
(6) ಪ್ನಶನಚತಯ ನ್ವಯ ಕನವಯ ತತವ: ಡಬ ಯ. ಬಿ. ಯ್ಕೋಟ್ಿ, ಟಿ.ಎಸ. ಎಲ್ಲಯಟ್, ಟ ಡ ಹ್ ಯಸ, ಸಿಲ್ಲವರ್ನ 

ಪ್ನಿತ್     
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III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ಪ್ನಶನಚತಯ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್     : ವಿ.ಎಂ. ಇನನಂರನರ. 
2. ಶನಟ್ೇ ಹಿಸಟರಿ ಆಪ್ ಲ್ಲಟರರಿ ಕಿರಟಿಸಿಸಂ  : ವಿಮ್ ಸ್ನಯಟ್ ಅಂಡ ಬ ರಕಿ 
3. ಕಿರಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರರೋಚಸ ಟು ಲ್ಲಟ ರೋಚರ   : ಡ ೋವಿಡ ಡ ೈಚಸ 
4. ಭನರರ್ತೋಯ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್    : ರ್ತೋ.ನ್ಂ. ಶಿರೋಕಂಠಯಯ 
5. ಕನವನಯರ್ೇ ಚಿಂತನ      : ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ, ಶನರದ ಪರಕನಶನ್,  

  ಬ ಂಗಳೂರು 
6. ತ್ೌಲನಿಕ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್     : ಎಚ್. ರ್ತಪ್ ಪೋರುದರಸ್ನವಮಿ, ಡಿ.ವಿ.ಕ . ಪರಕನಶನ್,  

  ಮೈಸ ರು 
7. ಕನ್ನಡ ಕನವನಯಲಂಕನರ    : ಕ . ಕೃಷಣಮ ರ್ತೇ 
8. ಕನ್ನಡ ಕನವಯಮಿೋಮನಂಸ್     : ಕ . ಕೃಷಣಮ ರ್ತೇ 
9. ಕನ್ನಡ ಧ್ವನನಯಲ  ೋಕ ಮತುತ ಲ  ೋಚನ್ಸ್ನರ  : ಕ . ಕೃಷಣಮ ರ್ತೇ 
10. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇಯ ಮ ಲ ತತವಗಳು  : ಎಚ್. ರ್ತಪ್ ಪೋರುದರಸ್ನವಮಿ 
11. ಶ ೈಲ್ಲ, ಭನಗ-1, 2     : ಎಸ. ವಿ. ರಂಗಣಣ 
12. ಸ್ೌಂದಯೇ ಸಮಿೋಕ್ಷ      : ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
13. ಕವಿ ಕನವಯ ದೃಷ್ಟ್ಟ     : ವಿ. ಸಿೋತ್ನರನಮಯಯ 
14. ಕನವಯ ಕುತ ಹ್ಲ     : ಪು.ರ್ತ.ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ, ಕನವನಯಲಯ,  

  ಮೈಸ ರು 
15. ಅಭನ್ವಗುಪತ     : ಪ್ನರ ೋಕಲುಿ ನ್ರಸಿಂಹ್ ಭಟ್, ಅಕ್ಷರ ಪರಕನಶನ್,  

          ಸ್ನಗರ 

16. ಅಲಂಕನರಶನಸಿ    : ಶಿವರನಮಯಯ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿವಿ 
17. ಆನ್ಂದವಧ್ೇನ್ನ್ ಕನವಯಮಿೋಮನಂಸ್   : ಶನರರನ ಮಂದಿರ, ಮೈಸ ರು 
18. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕನವಯಕಲಪನ     : ಶಿವರುದರಪಪ ಜಿ.ಎಸ, ಮೈಸ ರು ವಿವಿ 
19. ಕನ್ನಡ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ (ಅಲಂಕನರ ಭನಗ)  : (ಸಂ) ಕ .ವಿ.ಪುಟಟಪಪ, ಮೈಸ ರು ವಿವಿ 
20. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನವಯತತವ    : ಕೃಷಣಮ ರ್ತೇ. ಕ , ಶನರದಮಂದಿರ, ಮೈಸ ರು 
21. ಕನವನಯರ್ೇ ಪದಕ  ೋಶ    : ಶಿವರುದರಪಪ ಜಿ.ಎಸ, ನನರನಯಣ ಕ .ವಿ,  

  ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 
22. ಧ್ವನನಯಲ  ೋಕ – ಅಧ್ಯಯನ್   : ನನರನಯಣ ಕ .ವಿ, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಿಷತುತ,  

  ಬ ಂಗಳೂರು 
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23. ಭನರರ್ತೋಯ ಕನವಯಮಿೋಮನಂಸ್ ಗ್  ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕ  ಡುಗ್  : ಎಂ.ವಿೋ.ಸಿೋತ್ನರನಮಯಯ,     
   ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿವಿ 

24. ಭನರರ್ತೋಯ ಕನವಯಮಿೋಮನಂಸ್  : ತತವ ಮತುತ ಪರಯೋಗ : ಕೃಷಣಮ ರ್ತೇ.ಕ , ಪರಸ್ನರನಂಗ,  
 ಬ ಂಗಳೂರು ವಿವಿ 

25. ಸ್ನಹಿತಯ ಪರವ ೋಶ    : ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ , ಕನನೇಟಕ ಸಹ್ಕನರಿ ಪರಕನಶನ್  
  ಮಂದಿರ, ಬ ಂಗಳೂರು 

26. ಪ್ನಶನಚತಯ ಕನವಯ ಚಿಂತನ್   : ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ ,  ಗಿೋತ್ನ ಬುಕ ಹೌಸ, ಮೈಸ ರು  
27. ಅರಿಸ್ನಟಟಲನ್ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್   : ಎನ. ಬನಲಸುಬರಹ್ಮಣ್ಾ, ಕನವನಯಲಯ,  

  ಮೈಸ ರು  
28. ಭನರರ್ತೋಯ ಕನವಯಶನಸಿ ಪರಿಭನಷ್    : ಮಲ ಿೋಪುರಂ ಜಿ.ವ ಂಕಟ ೋಶ್, ಕನ್ನಡ  

  ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
29. ವಚನ್ ಕನವಯಮಿೋಮನಂಸ್     : ಡನ.ಬಿ.ಶರಣಪಪ ಸತಯಂಪ್ ೋಟ , ಕವಿಮನಗೇ  

  ಪರಕನಶನ್ ಗುಲಬಗೇ 
30. ವಿಮಶ್ೆಿಯ ಪರಿಭಾಷೆ    : ಓ.ಎಲ .ನಾಗರ್ೂಷಣ್ಸಾಿಮಿ, ಅಂರ್ಕತ್ ಪುಸುಕ,  

  ಬೆಂಗಳೂರು 
31. ಪ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪುಸುಕ ಮಾಲೆ    : ಕನಾಿಟಕ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 

 

ಪ್ತರಕ  : 3.2. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ-3 : ಕಯವಾ 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ಕನ್ನಡ ನ್ವೋದಯ ಸ್ನಹಿತಯ: ಪ್ ರೋರಣ  - ಪರಭನವ 

2. ಕನ್ನಡ ನ್ವಯ ಸ್ನಹಿತಯ : ಪ್ ರೋರಣ -ಪರಭನವ 

3. ದಲ್ಲತ-ಬಂಡನಯ ಸ್ನಹಿತಯಕ ೆ ರ  ರ ತ ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಪ್ ರೋರಣ ಗಳು 

4. ಮಹಿಳನ ಕನವಯ : ತ್ನರ್ತವಕ ನ ಲ ಗಳು 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು 

1. ಕುವ ಂಪು ಅವರ ಆಯದ ಕವಿತ್ ಗಳು   : (ಸಂ) ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕೃಷಣಕುಮನರ್ 

2. ಭ ಮಿಗಿೋತ    : ಗ್  ೋಪ್ನಲಕೃಷಣ ಅಡಿಗ 

3. ಸ್ನವಿರನರು ನ್ದಿಗಳು  : ಸಿದದಲ್ಲಂಗಯಯ 

4. ಅಮೃತಮರ್ತ ಸವಗತ   : ಎಚ್.ಎಲ್.ಪುಷಪ 
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III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಕನವಯದ ಎರಡು ಮನಗೇಗಳು  : ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
2. ಕವಿ ಬ ೋಂರ ರ      : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
3. ರನಷ್ಟ್ರೋಯತ್  ಮತುತ ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ  : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
4. ಹನಡ  ಹನದಿಯ ತ್  ೋರಿತು    : ಎಚ್.ಎಸ.ರನಘವ ೋಂದರರನವ 
5. ಭುವನ್ದ ಭನಗಯ     : ಜಿ.ಎಸ.ಆಮ ರ 
6. ಪರಂಪರ  ಹನಗ  ದಲ್ಲತ ಬಂಡನಯ ಸ್ನಹಿತಯ ಸಮಗರ ಅಧ್ಯಯನ್ : ಮ.ನ್.ಜವರಯಯ 
7. ಯುಗಧ್ಮೇ ಮತುತ ಸ್ನಹಿತಯ ದಶೇನ್   : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ 
8. ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂಸೃರ್ತ ಮತುತ ದಲ್ಲತ ಪರಜ್ಞ    : ಅರವಿಂದ ಮನಲಗರ್ತತ 
9. ಬಂಡನಯ ಸ್ನಹಿತಯ ಮಿೋಮನಂಸ್    : ಬರಗ ರು ರನಮಚಂದರಪಪ 
10. ಸಿಿೋವನದಿ ವಿಮಶ ೇ     : ತ್ ೋಜಸಿವನಿ ನಿರಂಜನ್, ಸಿೋಮಂರ್ತನಿ ನಿರಂಜನ್ 
11. ಅನ್ನ್ಯ      : ಎನ್.ಎಸ.ಲಕ್ಷ್ಮೋನನರನಯಣಭಟಟ 
12. ಬರ ದಂತ್  ಹ್ರಿದ ಚಿತತ    : ಕನ.ವ ಂ.ಶಿರೋನಿವನಸಮ ರ್ತೇ 
13. ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಕಿರರ್ನಶಿೋಲತ್     : ಜಿ.ಆರ ರ್ತಪ್ ಪೋಸ್ನವಮಿ 
14. ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಲೆೀಖ್ನಗಳು : ದೆೀವ್ಯಾ ಹರವ್ೆ 
15. ಪರತಿಮಾಲೊೀಕ    : (ಸಂ) ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಜಯಶಂಕರ 

 

ಪ್ತರಕ  : 3.3 ರ್ಯಸ್ನ್  ರ್ಯಸ್ರ :  ಭಯಗ - 1 

(ರ್ಯಸ್ನ್ ಮತ್ುು ಉಳಿದ ಆಕರಗಳ ಅಧಾಯನ್) 
I ಹಿನ ನಲ  :  

  1. ಶ್ಾಸನ ನಿವ್ಿಚನ, ರಚನೆ, ಶ್ಾಸನ ಸಾಮರ್ರಗಳು, 

             ಶನಸನ್ಗಳ ವ್ಸುು ವ್ೆೈವಿಧ್ಾತೆ, ವಿಷರ್ನನ್ುಪೂವಿೇ, ಸವರ ಪ-ಪರಕಾರಗಳು,  

     2. ಶನಸನ್ ಮಹ್ತವ : ಇರ್ತಹನಸ, ಸಂಸೃರ್ತ ಮತುತ ಭನಷ್ ಗಳ ಆಕರಗಳಾರ್ ನೊೀಡುವ್ ಬಗೆ  

3. ಕನನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಾಸನಗಳ ಅಧ್ಾಯನದ ಇತಿಹಾಸ,   

         ಶ್ಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಣ್ನೆ, ಕೂಟಶ್ಾಸನಗಳು, ಶ್ಾಸನಗಳ ಪರಿಭಾಷೆ. 

      4. ಲಕುೆಂಡಿ ಶ್ಾಸನದ ಪ್ಾಠಾಂತ್ರಗಳ ಅಧ್ಾಯನ, ಶ್ಾಸನ ರೂವ್ಾರಿಗಳು 

II ಭಾಗ- 1 : ರ್ಾಸ್ಕನ್-ಲಿಪಿರ್ಾಸ್ಕರ 

1. ಲ್ಲಪ್ತಯ ಉಗಮ ಕುರಿತ್ ಚಚೆಿಗಳು: ಚಿತ್ರಲ್ಲಪ್ತ, ಭಾವ್ಲ್ಲಪ್ತ, ಪರಿವ್ತ್ಿನಾಶ್ೀಲ ಲ್ಲಪ್ತ, ವ್ಣ್ಿಲ್ಲಪ್ತ 
2. ಬಾರಹಿಿ ಮತ್ುು ಖ್ರೊೀಷಿಿ ಲ್ಲಪ್ತಗಳ ಉಗಮವ್ನುನ ಕುರಿತ್ ಚಚೆಿ 
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3. ಬಾರಹಿಿಲ್ಲಪ್ತಯ ಬೆಳವ್ಣಗೆಯ ಹಿನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಲ್ಲಪ್ತಯ ಬೆಳವ್ಣಗೆಯ ಪರಿಚಯ 
4. ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಅರಸುಮನೆತ್ನಗಳು ಮತ್ುು ಕನನಡ ಲ್ಲಪ್ತಯ ವಿಕಸನ ಮತ್ುು ವ್ೆೈವಿಧ್ಾತೆ 

(ವಿಸೃತ್ವ್ಾದ ಅಧ್ಾಯನ)  

 

ಭಾಗ-2 

1. ಸಂಶ್ೆ ೀಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರಗಳ ಮಹತ್ಿ, ಆಕರಗಳ ಪರಮಾಣ್  
2. ಆಕರಗಳ ಪರಕಾರ : ವ್ಸುು, ಭಾಷೆ, ಜ್ಞಾನಸಾಮರ್ರ, ಪರಧಾನ ಆಕರ, ಪೀಷಕ ಆಕರ,     ಪೂರಕ ಆಕರ    
3. ಆಕರ ಸಾಮರ್ರಯಾರ್ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಪ್ಾರಮುಖ್ಾತೆ  

     4.  ಅಧ್ಾಯನಕಾೆರ್ ಪಠಾಗಳು : ಪ್ತರಿಯಾಪಟಟಣ್ ಕಾಳಗ (ಸಂಗರಹ್ – ಜಿೋ.ಶಂ.ಪರಮಶಿವಯಯ) 

  ಮುಮಿಡಿ ಹೊಟಟಣ್ ನಾಯಕನ ಕರ್ನ ಕಾವ್ಾ (ಸಂ: ಡಿ.ಕೆ.ಚಿತ್ುಯಾ ಪೂಜಾರ) 
 

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು: 

1. ಕನನಡ ಶ್ಾಸನಗಳ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಧ್ಾಯನ  :  ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂತಿಿ, ಮೈಸೂರು ವಿ ವಿ, ಮೈಸೂರು   

2. ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ಾಸನಗಳು   :  ದೆೀಸಾಯಿ ಪ್ತ.ಬಿ  
3. ಕನಾಿಟಕ ಶ್ಾಸನ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ   : ರಮೀಶ ಕೆ.ವಿ, ಪರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ 
4. ಶ್ಾಸನ ಸಂಪದ     :  ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುಗಿೇ, ಪರಸಾರಾಂಗ, ಕನಾಿಟಕ  

  ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಧಾರವ್ಾಡ    
5. ನುಡಿಪಸರ     :  ಡಾ.ಸಿ ನಾಗರ್ೂಷಣ್, ಅವಿರತ್ ಪರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 
6. ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ಾಸನಗಳ ಅಧ್ಾಯನ ತಾತಿಿಕ ನೆಲೆಗಳು : ಸಿ.ನಾಗರ್ೂಷಣ್, ಕನನಡ ವಿವಿ, ಹಂಪ್ತ.  
7. ನಿಡುಗಲುಿ ದುಗಿದ ಕರ್ನ   : ಡಿ.ಕೆ. ಚಿತ್ುಯಾಪೂಜಾರ್, ಸೃಷಿಟ ಪಬಿಿಕೆೀಷನ್ ,  

  ಬೆಂಗಳೂರು    
8. ಕನನಡ ಸಂಶ್ೆ ೀಧ್ನಾ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ    : ಡಾ. ಸಿ ನಾಗರ್ೂಷಣ್, ಸಿದಧಲ್ಲಂಗೆೀಶಿರ ಪರಕಾಶನ,  

  ಕಲಬುರ್ಿ  
9. ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ-ಸಂಸೃತಿ ಬಾರ್ನ  : ಸೆನೀಹಾ ಪ್ತರಂಟಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 
10. ಕನನಡ ಲ್ಲಪ್ತಯ ಉಗಮ ಮತ್ುು ವಿಕಾಸ  : ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ಮೂತಿಿ, ಮೈಸೂರು ವಿವಿ, ಮೈಸೂರು. 
11. ಲ್ಲಪ್ತಯ ಹುಟುಟ ಮತ್ುು ಬೆಳವ್ಣಗೆ   : ದೆೀವ್ರ ಕೊಂಡಾರೆಡಿಿ, ಕನನಡ ಪುಸುಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ,  

  ಬೆಂಗಳೂರು 
12. ಶ್ಾಸನ ಪರಿಚಯ         : ದೆೀಸಾಯಿ ಪ್ತ.ಬಿ, ಕನಾಿಟಕ ವಿವಿ, ಧಾರವ್ಾಡ 
13. ಪ್ತಿೀಟರ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಐದು ಲಾವ್ಣಗಳು     : (ಸಂ) ಕಾಾತ್ನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ 
14. ಭನರರ್ತೋಯ ಶನಸನ್ಶನಸಿ ಪರಿಚಯ  : ಜ .ಎಫ್.ಪ್ಪಿೋಟ್, ಅನ್ು - ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ . 
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15. ಶನಸನ್ಶನಸಿ ಪರವ ೋಶ    : ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ . 
16. ಶನಸನ್ ವನಯಸಂಗ ಭನಗ-1   : ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿೇ 
17. ಎಫ್ರಗ್ನರಫ್ರಯ ಕನನೇಟಕ ಸಂಪುಟಗಳು  : ಬಿ.ಎಲ್.ರ ೈಸ 
18. ಶ್ಾಸನ ಮತ್ುು ಗದಾ    :  ಹು.ಕಾ. ಜಯದೆೀವ್, ಸಾಮಾನಾನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮಾಲೆ,  

  ಪರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ 
19. ಶ್ಾಸನಾಧ್ಾಯನದ ಬಹುಮುಖಿ ಆಯಾಮಗಳು  :  ಡಿ.ಕೆ ಚಿತ್ುಯಾ ಪೂಜಾರ್, ಕ.ವಿ.ವಿ. ಹಂಪ್ತ  
20.  ಕನನಡ ಲ್ಲಪ್ತಯ ವಿಕಾಸ    : ಎಂ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾರ್, ಜಿ.ಕೆ. ದೆೀವ್ರಾಜಸಾಿಮಿ, ಕನ್ನಡ  

  ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಿಷತ್, ಬ ಂಗಳೂರು 
21. ಹಳಗನನಡ- ಲ್ಲಪ್ತ, ಲ್ಲಪ್ತಕಾರ, ಲ್ಲಪ್ತ ವ್ಾವ್ಸಾಯ : ಷ.ಶ್ೆಟಟರ್, ಅಭಿನವ್ ಪರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 
22.  ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ತ್ತ್ಿಗಳು  : ಎಂ.ಚಿದಾನಂದ ಮೂತಿಿ, ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಮೂತಿಿ 
23.  ಮನಗೇ ಸಂಪುಟಗಳು ೧ ರಿಂದ ೪  : ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿೇ, ಸಪನ ಪುಸತಕನಲಯ, ಬ ಂಗಳೂರು 
24.  ಶನಸನ್ ಪದಯ ಮಂಜರಿ    : ಆರ.ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂಗಳೂರು ವಿವಿ 
25.  ಕನನೇಟಕ ಶನಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶನಪ್ನಶಯಗಳು : ರ ೋವರ ಕ  ಂಡನರ ಡಿೆ 
26.  ವಿೋರಗಲುಿ-ಮನಸಿತಗಲುಿ    : ಎಂ.ಚಿರನನ್ಂದಮ ರ್ತೇ 
27.  ಕಲನಯಣಿ ಚನಲುಕಯರ ಕನಲದ ಶನಸನ್ ಸ್ನಹಿತಯ : ಆರ.ಶ ೋಷಶನಸಿಿ 
28.  ಮಹನಸರ್ತ ಆಚರಣ  ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ್  : ಬಸವರನಜ ಕಲುೆಡಿ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂಗಳೂರು ವಿವಿ 
29.  ಸಂಶ  ೋಧ್ನ     : ಚಿರನನ್ಂದ ಮ ರ್ತೇ ಎಂ. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯ ಸಂಸ್ ಾ,  

  ಮೈಸ ರು ವಿವಿ 
30. ಶತಮನನ್ದ ಸಂಶ  ೋಧ್ನ    : (ಸಂ) ತ್ನರಾನನರ್ ಎನ.ಎಸ, ಕನನೇಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ  

  ಅಕನಡ ಮಿ, ಬ ಂಗಳೂರು 

31. ಸಂಶ  ೋಧ್ನ್ ಸವರ ಪ   : ಶಿರ ರು ಬಿ. ವಿ, ಅನ್ನಪೂಣೇ ಪರಕನಶನ್, ಹ್ುಬಬಳಿಿ 

32. ಲ್ಲಪ್ತ ನಿಗೂಡ     : ಶಂಕರಪಪ ತೊೀರಣ್ಕಲುಿ, ಕಾವ್ಾಕಲಾ ಪರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 

 

ಪ್ತರಕ  : 3.4. ಸಯೆಂಸ್ೃತಕ ಅಧಾಯನ್ ಭಯಗ-1 
I ಹಿನ ನಲ : 

1. ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಸವರ ಪ ಮತುತ ನ ಲ ಗಳು 

2. ವಸ್ನಹ್ತುಪೂವೇ, ವಸ್ನಹ್ತುಶನಹಿ, ವಸ್ನಹ್ತ್  ೋತತರ: ಪರಿಕಲಪನ ಗಳ ವಿವರಣ  

3. ರನಷ್ಟ್ರೋಯತ್  ಮತುತ ಉಪರನಷ್ಟ್ರೋಯತ್   

4. ಪರಭುತವ, ಧ್ಮೇ, ಭಕಿತ, ಭನಷ್  ಮತುತ ಬರಹ್  
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II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು 

1. ಕವಿರನಜಮನಗೇ: ಮನಗೇ-ರ ೋಶಿ, ಕನ್ನಡ ನನಡು – ನ್ುಡಿ, ಸಂಸೃರ್ತ 

2. ವಿಕರಮನಜುೇನ್ ವಿಜಯ: ಪರಭುತವ  

3. ರನಸಿಮಯಯನ್ ವಚನ್ಗಳು: ರ ೋಸಿ ಚಿಂತನ ಯ ಸವರ ಪ  

4. ತತವಪದ : ಗಿರಣಿಯ ವಿಸ್ನತರ 

 
III    1. ಜನನ್ಪದ ಹನಗ  ಸ ಫ್ರ ಚಿಂತನ ಗಳು 

     2. ಸಂಸೃರ್ತ ಕುರಿತ ಚಿಂತನ ಗಳು 

(1) ವಿಲ್ಲಯಂ ಜ  ೋನಿ 
(2) ರ ೋಮಂಡ್ ವಿಲ್ಲಯಮ್ 
(3) ಬ ನ ಡಿಕಟ ಆಂಡರ್ಿನ 
 

IV ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಅರುಣ  ೋದಯ   : ಶಿರೋನಿವನಸ ಹನವನ್ ರು 
2. ಕನನೇಟಕ ಸಂಸೃರ್ತ ಸಮಿೋಕ್ಷ    : ಎಚ್. ರ್ತಪ್ ಪೋರುದರಸ್ನವಮಿ 
3. ವಸ್ನಹ್ತ್  ೋತತರ ಚಿಂತನ ಗಳು  : ಸಿ. ಎನ. ರನಮಚಂದರನ 
4. ಸಿಿೋವನದ     : ಎಚ್.ಎಸ. ಶಿರೋಮರ್ತ 
5. ಸ್ನಹಿತಯ ಕರ್ನ್    : ಡಿ. ಆರ. ನನಗರನಜ್ 
6. ಸಂಸೃರ್ತ ಕರ್ನ್    : ಡಿ. ಆರ. ನನಗರನಜ್ 
7. ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ್   : ರಹ್ಮತ್ ತರಿೋಕ ರ  
8. ಎಡವಡೇ ಸೆೈದ್ ಚಿಂತನ ಗಳು   : ರನಮಲ್ಲಂಗಪಪ ಟಿ. ಬ ೋಗ ರು 
9. ಕನ್ನಡರ  ಳ್ ಭನವಿಸಿದ ಜನ್ಪದಂ  : (ಸಂ) ವಸು ಎಂ, ಚಿಂತನ್ ಪರಕನಶನ್ 

 

ಪ್ತರಕ  : 3.5. ಜಯನ್ಪ್ದ ಅಧಾಯನ್ ಭಯಗ-1 

1. ಜನನ್ಪದ : ಪರಿಕಲಪನ , ವನಯಖನಯನ್ಗಳು, ಸವರ ಪ, ವನಯಪ್ಪತ ಮತುತ ಮಹ್ತವ 

2. ಕನನೇಟಕ ಜನನ್ಪದ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಇರ್ತಹನಸ 

3. ಜನನ್ಪದ ಸಿರನಾಂತಗಳು : ಪುರನಣ ಮ ಲ ಸಿರನಾಂತ, ಭನರತ ಮ ಲ ಸಿರನಾಂತ, ಚನರಿರ್ತರಕ ಭೌಗ್  ೋಳಿಕ  

    ಸಿರನಾಂತ, ಮನ  ೋವಿಶ ಿೋಷಣನತಮಕ ಸಿರನಂತ 
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4. ಜನನ್ಪದ ಪರಕನರಗಳು : ಜನ್ಪದ ಕತ್ , ಐರ್ತಹ್ಯ, ಗಿೋತ್ , ಲನವಣಿ, ಮಹನಕನವಯ, ಗ್ನರ , ಒಗಟು, ಸಂಪರರನಯ  

     ಮತುತ ನ್ಂಬಿಕ ಗಳು 

5. ಜನ್ಪದ ಕಲ ಗಳು : ಯಕ್ಷಗ್ನನ್, ಬಯಲನಟ, ರ  ಡನೆಟ, ತ್  ಗಲುಗ್  ಂಬ , ಸ ತರದಗ್  ಂಬ  

6. ಜನನ್ಪದ ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಮಹ್ತವ 

(1) ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇದ ವಿಧಿ-ವಿಧ್ನನ್ಗಳು 
(2) ಕ್ಷ ೋತರವಿಜ್ಞನನ್ ಮತುತ ಸಂಶ  ೋಧ್ಕ 
(3) ವಕೃ ಮತುತ ಸಂದಶೇನ್ 
(4) ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ ಮತುತ ಆಧ್ುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು 

 

ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ಜನನ್ಪದ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ    : (ಸಂ) ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ 
2. ಜನನ್ಪದ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ ಸಿರನಾಂತಗಳು: ಅಂಬಳಿಕ  ಹಿರಿಯಣಣ 
3. ಜನನ್ಪದ ಸವರ ಪ    : ಹನ.ಮನ. ನನಯಕ 
4. ಜನನ್ಪದ ಸಿರನಾಂತಗಳು   : ವಿೋರಣಣ ದಂಡ  
5. ದಕ್ಷಣ ಕನನೇಟಕದ ಜನನ್ಪದ ಕನವಯ ಪರಕನರಗಳು : ಜಿೋ.ಶಂ.ಪ 
6. ಜನನ್ಪದ ಮ ಲಭ ತ ತತವಗಳು  : ರ ೋವ ೋಂದರಕುಮನರ ಹ್ಕನರಿ 
7. ಜನನ್ಪದ ಪರಕನರಗಳು   : ರ್ತೋ.ನ್ಂ.ಶಂಕರನನರನಯಣ 
8. ಜನನ್ಪದ ಸಿರನಾಂತಗಳು   : (ಸಂ) ರಂಗ್ನರ ಡಿೆ ಕ  ೋಡಿರನಂಪುರ,  

  ಜಿ. ಆರ.ರ್ತಪ್ ಪೋಸ್ನವಮಿ 
9. ಕನ್ನಡ ಗ್ನರ ಗಳ ಸಮಿೋಕ್ಷ    : ನ್ಂ. ತಪಸಿವೋಕುಮನರ 
10. ಜನನ್ಪದ ತಡಕನಟ    : ಹಿ.ಶಿ.ರನಮಚಂರ ರೋಗ್ೌಡ 
11. ಜನನ್ಪದ ಹ  ಸ ದೃಷ್ಟ್ಟ   : (ಸಂ) ಮಹ ೋಶವರಯಯ, ಎಸ.ಎಂ. ಮುರಿಗ್ ಪಪ 
12. ಜನನ್ಪದ ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ : ಆಧ್ುನಿಕ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು : ಪುರುಷ್  ೋತತಮ ಬಿಳಿಮಲ  
13. ಜನನ್ಪದ ವಿವಿಧ್ ಮುಖ್ಗಳು   : (ಸಂ) ಶಿರೋಕಂಠ ಕ ಡಿಗ್  
14. ಹ  ನ್ನ ಬಿತ್ ತೋವು ಹ  ಲಕ ಲಿ   : (ಸಂ) ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ 
15. ಜನನ್ಪದ ತಂತರಜ್ಞನನ್   : ಚಕ ೆರ  ಶಿವಶಂಕರ 
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ಪ್ತರಕ  : 3.6 ಭಯಷಯ ಅಧಾಯನ್ - ಭಯಗ-1 

ಅ ವಿಭಯಗ 
I ಹಿನ ನಲ :  

1. ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಾಯನದ ವಿಧಾನಗಳು 
2. ಭಾಷೆಯ ಚಾರಿತಿರಕತೆ ಹಾಗೂ ಚಲನಶ್ೀಲತೆ 
3. ಭಾಷೆಯ ತೌಲನಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಪುನರಾರಚನೆ  
4. ಮೂಲ ದಾರವಿಡದ ಪುನರ್  ರಚನೆ 

 

II 1. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ್ 

(1) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ: ಸಿರೂಪ; ಜಗತಿುನ ಪರಮುಖ್ ಭಾಷಾವ್ಂಶಗಳು, ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿರುವ್    
ಭಾಷಾವ್ಂಶಗಳು 

(2) ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಚಾರಿತಿರಕ ಸಿರೂಪ 
ಭಾಷಿಕ ರಚನೆಯ ವ್ಾತಾಾಸಗಳು:  ಧ್ವನಿ ರಚನೆ, ಪದರಚನೆ, ಅರ್ಿರಚನೆ, ವ್ಾಕಾರಚನೆ 
ಸಿಿೀಕರಣ್: ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಿಿೀಕರಣ್, ಪದಕೊೀಶದಲ್ಲನಿ ಚಲನಶ್ೀಲತೆ 

(3) ಕನನಡದ ಪರಭೆೀದಗಳು: ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ ಪರಭೆೀದಗಳು : ಕರಾವ್ಳ್ಳ ಕನನಡ, ಮೈಸೂರು ಕನನಡ, ಧಾರವ್ಾಡ 
ಕನನಡ, ಗುಲಬಗಿ ಕನನಡ 

 

   2. ತೌಲನಿಕ ದಾರವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ್ 

(1) ದಾರವಿಡ ಪದದ ನಿಷಪತಿು 
(2) ಉತ್ುರ ದಾರವಿಡ, ಮಧ್ಾದಾರವಿಡ, ದಕ್ಷ್ಣ್ ದಾರವಿಡ -೧, ದಕ್ಷ್ಣ್ ದಾರವಿಡ-೨ 

(a) ದಕ್ಷ್ಣ್ ದಾರವಿಡ-I : ತ್ಮಿಳು, ಮಲೆಯಾಳಂ, ಇರುಳ, ಕುರುಂಬ, ಕೊಡಗು, ತೊೀಡ, ಕೊೀತ, ಬಡಗ, 
ಕನನಡ, ಕೊರಗ, ತ್ುಳು  

(b) ದಕ್ಷ್ಣ್ ದಾರವಿಡ – II : ತೆಲುಗು, ಗೊಂಡಿ, ಕೊಂಡ, ಕುಯಿ, ಕುವಿ, ಪ್ೆಂಗೊೀ, ಮಂಡ 
(c) ಮಧ್ಾ ದಾರವಿಡ : ಕೊಲಾಮಿ, ನಾಯಿೆ, ನಾಯ್ೆ ರಿ, ಪಜಿಿ, ಗಡಬ, ಒಲಾಿರಿ 
(d) ಉತ್ುರ ದಾರವಿಡ : ಕುರುಖ್, ಮಾಲೊುೀ, ಬಾರಹೂಯಿ 

(3) ಮೂಲದಾರವಿಡ:  
(a) ಪುನರ್  ರಚನೆ: ಆಂತ್ರಿಕ ಮತ್ುು ಬಾಹಾ ಪುನರ್  ರಚನೆ, ಪುನರ್  ರಚನೆಯ ಸಾಮರ್ರ ಮತ್ುು   

ವಿಧಾನಗಳು; ಧ್ವನಿಮಾ ವ್ಾವ್ಸೆೆ  
(b) ದಾರವಿಡ ಜ್ಞಾತಿ ಪದಕೊೀಶದ ಪರಿಚಯ 
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(4) ದಾರವಿಡ ಭಾಷೆಯ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನ: 
(a) ನಾಮಪದ, ಲ್ಲಂಗ, ವ್ಚನ, ವಿರ್ರ್ಕು, ರ್ಕರಯಾಪದ, ಗುಣ್ವ್ಾಚಕ, ಸಂಖ್ಾಾವ್ಾಚಕ, ಸವ್ಿನಾಮ 

 

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಗರೇಂಥ 

1. ದ ದರವಿಡಿನ್ ಲಾಾಂಗೆಿಜಸ್     : ರ್.ಕೃಷಣಮೂತಿಿ 
2. ಭಾಷ್  (ವಿಶಿಕೊೀಶ) – ಕನನಡ ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಹಂಪ್ತ  : ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ್ 
3. ತೊಂಡುಮೀವ್ು – ಕಂತೆಗಳು : ೫,೬,೭,೮,   : ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ್ 
4. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲತ್ತ್ಿಗಳು    : ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂತಿಿ 
5. ಕನನಡ ನುಡಿಯ ಕಲ್ಲಪತ್ ಚರಿತೆರ    : ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ರ್ಟ್ 
6. ಕನನಡ ನುಡಿ ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದ್ವ    : ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರರ್ಟ್ 
7. ಕನನಡದ ಸವ್ಿನಾಮಗಳು     : ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ರ್ಟ್ 
8. ಕನನಡ ವ್ಾಕಾಗಳ ಒಳರಚನೆ    : ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ರ್ಟ್ 
9. ನಿಜಕೂೆ ಹಳಗನನಡ ವ್ಾಾಕರಣ್ ಎಂತ್ಹದುದ   : ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ರ್ಟ್ 
10. ಕನನಡಕೆೆ ಬೆೀಕು ಕನನಡದ ವ್ಾಾಕರಣ್    : ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ರ್ಟ್ 
11. ಎ ಕೊೀಸ್ಿ ಇನ್ ಮಾಡರನ್ ಲ್ಲಂರ್ಿಸಿಟಕ್ಸ್   : ಹಾಕೆಟ್ 
12. ಲಾಾಂಗೆಿಜಸ್      : ಬೂಿಂಫಿೀಲ ಿ
13. ಲಾಾಂಗೆಿಜ್ ಕಲಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೆೈಟಿ   : ಡೆಲ ಹೆೈಮ್ಸ್  
14. ಹಿಸಾಟರಿಕಲ ಲ್ಲಂರ್ಿಸಿಟಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ಟರಡಕ್ಷ್ನ್  : ಲೆಹಮನ್ 
15. ತೊೀಡ: ಎ ದರವಿಡಿಯನ್ ಲಾಾಂಗೆಿಜ್   : ಎಂ.ಬಿ.ಎಮಿನೊೀ 
16. ಕೊೀಲಾಮಿ: ಎ ದರವಿಡಿಯನ್ ಲಾಾಂಗೆಿಜ್   : ಎಂ.ಬಿ.ಎಮಿನೊೀ 
17. ದರವಿಡಿಯನ್ ವ್ರ್ಬಿ ಮಾರ್ಾಿಲಜಿ    : ಪ್ತ.ಎಸ್.ಷಣ್ುಿಗಂ 
18. ದಾರವಿಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ     : ಹಂ.ಪ.ನಾಗರಾಜಯಾ 
19. ಎ ಕಂಪ್ಾಾರಿಟಿವ್ ಗಾರಮರ್ ಆಫ್ ದ್ವ ದರವಿಡಿಯನ್ 

ರ್ಾಾಮಿಲ್ಲ ಆಫ್ ಲಾಾಂಗೆಿಜಸ್    : ರಾಬಟ್ ಿ  ಕಾಲಿ ವ್ೆಲ 
20. ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ುು ಬಳಕೆ   : ಕೆ.ಪ್ತ.ರ್ಟ್ ಮತ್ುು ಸಿ.ನಾಗರ್ೂಷಣ್ 
21. ತೌಲನಿಕ ದಾರವಿಡ ವ್ಾಾಕರಣ್    : (ಅನುವ್ಾದ) ಮಾಧ್ವ್ ಪ್ೆರಾಜೆ 
22. ಸಾಮಾನಾ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ     : ಕೆ.ಕೆಂಪ್ೆೀಗೌಡ 
23. ದಾರವಿಡ ಜ್ಞಾತಿಪದಕೊೀಶ                                        : (ಸಂ) ಕೆ.ಪ್ತ.ರ್ಟ್ 
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ಪ್ತರಕ  3.7 ಕನ್ನಡ ರ್ಯಸಿರೀಯ ಸಯಹಿತ್ಾ-1 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ಶನಸಿಿೋಯ ಪದದ ಅರ್ೇ, ಸವರ ಪ, ವನಯಖನಯನ್ಗಳು, 

2. ಶನಸಿಿೋಯ ಭನಷ್ ಯ ಪರಿಕಲಪನ  ಮತುತ ಸ್ನಾನ್ಮನನ್ 

3. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಹ್ಳಮ 

4. ಕನ್ನಡ ಶನಸಿಿೋಯ ಭನಷ್  ಮತುತ ಸಂಶ  ೋಧ್ನನ ಸ್ನಧ್ಯತ್ ಗಳು 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು : 

 1. ಹ್ಲ್ಲಮಡಿ ಶನಸನ್, ಬನರನಮಿ ಶನಸನ್, ತಮಟಕಲುಿ ಶನಸನ್ 

 2. ಕವಿರನಜ ಮನಗೇ : ಕನ್ನಡ ನನಡು ನ್ುಡಿ ಚಿಂತನ  

 3. ಪಂಚತಂತರದ ಕಥ ಗಳು: ದುಗೇಸಿಂಹ್ (ಭೆೀದ ಪರಕರಣ್ದ ಐದು ಕಥ ಗಳು) 

 4. ನ್ಯಸ್ ೋನ್ನ್ ಧ್ಮನೇಮೃತ ಸಂಗರಹ್ : (ಸಂ)  ರ ೋ.ಜ.ಗ್ೌ 

 5. ಉರಿಲ್ಲಂಗಪ್ ದಿದಯ ವಚನ್ಗಳು : ಸಂಕಿೋಣೇ ವಚನ್ಸಂಪುಟ ೧ 

             (ಸಂ) ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿೇ, ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಬ ಂಗಳೂರು 

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

1. ಶನಸಿಿೋಯ ಭನಷ್  : ನ್ಡ ದು ಬಂದ ರನರಿ  : ಸಿದದಲ್ಲಂಗಯಯ, ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ, ಬ ಂಗಳೂರು 
2.  ಕನ್ನಡಕ ೆ ಶನಸಿಿೋಯ ಭನಷ್ - ಸ್ನಾನ್ಮನನ್  : (ಸಂ) ಜಯಶಿರೋ ದಂಡ  ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ, ಬ ಂಗಳೂರು 
3. ಪರಿಶ  ೋಧ್     : (ಸಂ) ರ ೋವಯಯ ಒಡ ಯರ್, ಕನನೇಟಕ ಸಂಶ  ೋಧ್ಕರ  

  ಒಕ ೆಟ, ಬ ಂಗಳೂರು 
4. ಚಂಪೂ ಸ್ನಹಿತಯ     : ಪ್ಪ.ವಿ.ನನರನಯಣ 
5. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂಗ್ನರ್ತ    : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ 
6. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ    : ತ. ಸು. ಶನಮರನಯ 
7. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ    : ರಂ.ಶಿರೋ.ಮುಗಳಿ 
8. ಸ್ನಮನನ್ಯನಿಗ್  ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಮನಲ ಯ ಸಂಪುಟಗಳು : ಪರಸ್ನರನಂಗ,ಬ ಂಗಳೂರು. ವಿ. ವಿ 
9. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಸ್ ಾಯ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟಗಳು : ಮೈಸ ರು ವಿವಿ, ಮೈಸ ರು 
10. ಸಮಗರ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟಗಳು : ಪರಸ್ನರನಂಗ,ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 
11. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಚನರಿರ್ತರಕ ಪರಜ್ಞ  : ಸಿ. ವಿೋರಣಣ, ನ್ವಕನನೇಟಕ ಪರಕನಶನ್, ಬ ಂಗಳೂರು 
12. ಕವಿರನಜಮನಗೇ ಪರಿಸರದ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ : ಕಲಬುಗಿೇ ಎಂ.ಎಂ, ಸಪ್ನನ ಬುಕ್ಸ  ಹೌಸ, ಬ ಂಗಳೂರು 
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13. ಮನಗೇ ಸಂಪುಟ-1   : ಕಲಬುಗಿೇ ಎಂ.ಎಂ, ನ್ರ ೋಶ ಅಂಡ ಕಂ. ಬ ಂಗಳೂರು 
14. ಕವಿರನಜಮನಗೇ ವಿವ ೋಕ    : ಮುಳಿಯ ರ್ತಮಮಪಪಯಯ, ಗಿೋತ್ನ ಬುಕ ಹೌಸ, ಮೈಸ ರು 
15. ಕವಿರನಜಮನಗೇ, ವಿಮಶ ೇ   : (ಸಂ) ಕೃಷಣಮ ರ್ತೇ ಕ , ಐಬಿಎಚ್, ಬ ಂಗಳೂರು 
16. ನ್ಯಸ್ ೋನ್ ವಿರಚಿತ ಧ್ಮನೇಮೃತಂ           : (ಸಂ) ಕ .ವ ಂಕಟರನಮಪಪ, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಿಷತುತ, ಬ ಂಗಳೂರು 
17. ದುಗೇಸಿಂಹ್ ಕವಿಯ ಕನನೇಟಕ ಪಂಚತಂತರಂ (ಗರನಯನ್ುವನದ): (ಸಂ) ಚಂದರಶ ೋಖ್ರ್ ಐತ್ನಳ ಗುಂಡಿಮ,  

  ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಿಷತುತ 
18. ಸಂಶ  ೋಧ್ನನ ತರಂಗ-೨   : ಎಂ.ಚಿರನನ್ಂದಮ ರ್ತೇ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂಗಳೂರು  

  ವಿ.ವಿ, ಬ ಂಗಳೂರು 
19. ಧ್ಮನೇಮೃತ-ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಮುಖನಮುಖಿ   : (ಸಂ) ಬಿ.ಎಂ.ಪುಟಟಯಯ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಕನ್ನಡ  

 ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
20. ನ್ಯಸ್ ೋನ್ ಮತುತ ಅವನ್ ಕೃರ್ತಗಳು  : ಬಿ.ವಿ.ಮಲನಿಪುರ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ಪೋಠ, ಕನನೇಟಕ  

     ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಧ್ನರವನಡ 
21. ಕವಿರನಜಮನಗೇ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ಜಗತುತ  : ಕ .ವಿ.ಸುಬಬಣಣ, ಅಕ್ಷರ ಪರಕನಶನ್, ಹ ಗ್  ೆೋಡು 

22. ಕನ್ಕರನಸ ಪರಶಸಿತ    : (ಸಂ) ರ ೋ. ಜವರ ೋಗ್ೌಡ 

23. ಕನ್ಕ ಸಂಪುಟ     : ರ ೋಜಗ್ೌ, ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ ಇಲನಖ  

24. ಉರಿಲ್ಲಂಗಪ್ ದಿದಯ ವಚನ್ಗಳು  : (ಸಂ) ಎಚ್.ಪ್ಪ.ಮಲ ಿೋರ ೋವರು, ಕನನೇಟಕ  

  ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಧ್ನರವನಡ 

25. ವಚನನನ್ುಶಿೋಲನ್    : ಎಸ.ವಿರನಯಶಂಕರ, ಸ್ ನೋಹನ ಪರಕನಶನ್, ಬ ಂಗಳೂರು 

 

ಪ್ತರಕ  : 3.8 ಮಹಿಳಯ ಸಯಹಿತ್ಾ 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ಸಿಿೋವನದ 

2. ಸಿಿೋವನದಿ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ತ್ನರ್ತವಕ ನ ಲ ಗಳು, ಸಿಿೋವನದಿ ಪರಿಕಲಪನ  

3. ಮಹಿಳನ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ 

4. ಕನ್ನಡ ಸಿಿೋವನದದ ಸವರ ಪ 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು  

1. ಅಕೆನ್ ವಚನ್ಗಳು   : ಎಲ್. ಬಸವರನಜು 

2. ಸ್ನಯಪ್ರೋ ಕನವಯ   : (ಅನ್ು) ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ 
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3. ಸಂಕವವನ್ ಸ್ನಲು   : ಪ್ಪ. ಕ . ರನಜಶ ೋಖ್ರ 

4. ಮಹಿಳನ ಕತ್ ಗಳು  : ಆಯದ  ನನಲುೆ ಕಥ ಗಳು  

        ಅವಳ ಕಥ ಗಳು  : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ.ಆಮ ರ 

(a) ಕ  ನ ಯ ನಿಧ್ನೇರ  – ರ್ತರವ ೋಣಿ 
(b) ತ್ನಯಿ ಸ್ನಕಿೋಬನಯಿ  – ಬಿ.ಟಿ.ಲಲ್ಲತ್ನ ನನಯಕ್ 
(c) ಹ  ಸಹ್ುಟುಟ   – ನ ೋಮಿಚಂದರ 
(d) ಸರಿದ ಕನಮೋೇಡ  – ಬನನ್ು ಮುಷ್ನತಕ 

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

1. ಮಹಿಳ  ಸಮನಜ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ   : ಇಂದಿರನ ಆರ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶವವಿರನಯಲಯ,  
  ಹ್ಂಪ್ಪ 

2. ಸಿಿೋವನದ ದಿಕ ಿಚಿ    : ಇಂದಿರನ ಆರ, ಸಮತ್ನ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕ ೋಂದರ, ಮೈಸ ರು 
3. ಸಂಸೃರ್ತ ಚಿಂತನ  ಮತುತ ಭನರರ್ತೋಯ ಸಿಿೋವನದ : ಉಷ್ನ.ಎಂ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶವವಿರನಯಲಯ,  

  ಹ್ಂಪ್ಪ 
4. ಮಹಿಳನ ಸ್ನಹಿತಯ ಸಮಿೋಕ್ಷ    : (ಸಂ) ಗ್ನಯರ್ತರ ಸ.ನ್. ಶಶಿಕಲನ ಎಸ.ಡಿ, ಸಂವಹ್ನ್  

  ಪರಕನಶಕರು, ಮೈಸ ರು 
5. ಮಹಿಳನ ಸಂಕರ್ನ್    : ಗ್ನಯರ್ತರ ನನವಡ, ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ, ಬ ಂ, 2003 
6. ಸಿಿೋವನದಿ ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇ   : (ಸಂ) ತ್ ೋಜಸಿವನಿ ನಿರಂಜನ್, ಸಿೋಮಂರ್ತನಿ ನಿರಂಜನ್,  

  ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಬ ಂಗಳೂರು 
7. ಮಹಿಳನ ಅಧ್ಯಯನ್    : ನ ೋಮಿಚಂದರ, ಅಂಕಿತ ಪುಸತಕ ಬ ಂ,2001 
8. ಮಹಿಳನ ಚಿಂತನ ಯ ವಿಭನ್ನ ನ ಲ ಗಳು  : ಪ್ನವೇರ್ತ ಜಿ.ಐತ್ನಳ್, ಶಿರೋನಿವನಸ ಪುಸತಕ ಪರಕನಶನ್ 
9. ಸಿಿೋವನದದ ಪರಸುತತತ್     : ಪರಭನವರ್ತ ಎಸ.ವಿ, ಭನರರ್ತೋಯ ಸಂಸೃರ್ತ ವಿರನಯಪ್ಪೋಠ,  

  ಬೆಂಗಳೂರು 
10. ಮಹಿಳನ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ತ್ನರ್ತವಕ ನ ಲ ಗಳು ಮತುತ ಮಹಿಳನ ಚಳವಳಿಗಳು : ಪ್ಪರೋರ್ತ ಶುಭಚಂದರ,  

  ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
11. ಭನರರ್ತೋಯ ಸಿಿೋವನದ    : (ಸಂ) ಮನ್ು ಚಕರವರ್ತೇ ಎನ, ಅಕ್ಷರ ಪರಕನಶನ್, ಹ ಗೊಗೀಡು  

  ಸ್ನಗರ 
12. ಸಿಿೋವನದಿ ವಿಮಶ ೇ: ಸವರ ಪ ಮತುತ ಪರಿಕಲಪನ ಗಳು : (ಅನ್ು) ವಿಠಾಲರನವ ಗ್ನಯಕನವಡ, ಪರಸ್ನರನಂಗ,  

           ಕನ್ನಡವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
13. ಮಹಿಳ : ಇಂದಿನ್ ಸವನಲುಗಳು   : ಸಬಿಹನ ಭ ಮಿಗ್ೌಡ, ಲಡನಯಿ ಪರಕನಶನ್, ಗದಗ 
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14. ಸಿಿೋವನದಿ ಪರವ ೋಶಿಕ     : (ಸಂ) ಸುಮಿತ್ನರಬನಯಿ ಬಿ.ಎನ ಮತುತ ಎನ. ಗ್ನಯರ್ತರ,  
  ಕನನೇಟಕ ಲ ೋಖ್ಕಿಯರ ಸಂಘ, ಬ ಂಗಳೂರು 

15. ಸಿಿೋವನದ     : ಶಿರೋಮರ್ತ ಎಚ್.ಎಸ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಕನ್ನಡ  
  ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
 

3.9 ಮುಕು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ತರಕ : ಕನ್ನಡ 

ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಯ ಸ್ೆಂಕ್ಷಿಪ್ು ಪ್ರಿಚಯ 

ಭಯಗ-1  
ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾದ ಪ್ಯರಥಮಿಕ ಪ್ರಿಚಯ 

• ಪ್ನರಚಿೋನ್ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಮತುತ ಕೃರ್ತಗಳ ಸಂಕ್ಷ್ಪತ ಪರಿಚಯ 
• ಶಿರೋವಿಜಯ, ಪಂಪ, ರನ್ನ, ನನಗಚಂದರ, ಜನ್ನ 
• ರ ೋಸಿ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪರಮುಖ್ ಕವಿಗಳು ಮತುತ ಕೃರ್ತಗಳ ಸಂಕ್ಷ್ಪತ ಪರಿಚಯ 
• ಬಸವಣಣ, ಅಲಿಮಪರಭು, ಅಕೆಮಹನರ ೋವಿ, ಹ್ರಿಹ್ರ, ರನಘವನಂಕ, ಪುರಂದರರನಸ, 
• ಕನ್ಕರನಸ, ಕುಮನರವನಯಸ, ರತ್ನನಕರವಣಿೇ, ಸಂಚಿಹ  ನ್ನಮಮ, ಸವೇಜ್ಞ 

 

ಭಯಗ-2 
ಆಧುನಿಕ ಸಯಹಿತ್ಾದ ಪ್ರಮುಖ ಲ ೀಖಕ/ಲ ೀಖಕಿಯರ ಪ್ರಿಚಯ 

ಕುವ ಂಪು, ಬ ೋಂರ ರ, ಶಿವರನಮ ಕನರಂತ, ಗ್  ೋಪ್ನಲಕೃಷಣ ಅಡಿಗ, ಯು.ಆರ. ಅನ್ಂತಮ ರ್ತೇ, ನಿರಂಜನ್, ಪ್ಪ. 

ಲಂಕ ೋಶ, ತ್ ೋಜಸಿವ, ರ ೋವನ್ ರು ಮಹನರ ೋವ, ಚಂದರಶ ೋಖ್ರ ಕಂಬನರ, ಸಿದಾಲ್ಲಂಗಯಯ, ಬರಗ ರು 

ರನಮಚಂದರಪಪ, ರ್ತರವ ೋಣಿ, ವ ೈರ ೋಹಿ, ಅನ್ುಪಮನ ನಿರಂಜನ್, ಸ್ನರನ ಅಬ ಬಕರ 

 

ಭಯಗ-3  
ಕನ್ನಡ ಸ್ೆಂಸ್ೃತಯ ಮುಖಾ ನ ಲ ಗಳ ಸ್ೆಂಕ್ಷಿಪ್ು ಪ್ರಿಚಯ 

1) ಕನ್ನಡ ನನಡಿನ್ ಪರಮುಖ್ ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಕ ೋಂದರಗಳ ಸಂಕ್ಷ್ಪತ ಪರಿಚಯ 

    (ಬಳಿಿಗ್ನವ , ಪಟಟದಕಲುಿ, ಹ್ಂಪ್ಪ) 

2) ಕನನೇಟಕ ಜನನ್ಪದ ಸಂಸೃರ್ತಯ ಸಂಕ್ಷ್ಪತ ಪರಿಚಯ 
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ಭಯಗ-4  
ಅಧಾಯನ್ಕ ೆ ಪ್ಠಾಗಳು: 

1. ಕುಂಬನರ ಗುಂಡಯಯನ್ ರಗಳ    : ಹ್ರಿಹ್ರ 
2. ರನಮಧ್ನನ್ಯ ಚರಿತ್     : ಕನ್ಕರನಸ 
3. ವ ಂಕಟಶನಮಿಯ ಪರಣಯ    : ಮನಸಿತ  (ಕತೆ) 
4. ಕ  ೋಗಿಲ  ಮತುತ ಸ್  ೋವಿಯತ್್ ರಷ್ನಯ  : ಕುವ ಂಪು (ಕವ್ನ) 
5. ನನನ್ು ಬಡವಿ     : ದ.ರನ.ಬ ೋಂರ ರ (ಕವ್ನ) 
6. ಅಮನಸ     : ರ ೋವನ್ ರು ಮಹನರ ೋವ (ಕತೆ) 

 

ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು: 

1. ಕನ್ನಡ ಶನಸನ್ಗಳ ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ್   : ಡನ.ಎಂ.ಚಿರನನ್ಂದಮ ರ್ತೇ 
2. ಕನನೇಟಕ ಸಂಸೃರ್ತ     : ಶಂಬನ ಜ  ೋಶಿ 
3. ಕನನೇಟಕ ಸಂಸೃರ್ತ ಸಮಿೋಕ್ಷ     : ಡನ.ಎಚ್.ರ್ತಪ್ ಪೋರುದರಸ್ನವಮಿ 
4. ಕನನೇಟಕ ಜನ್ಜಿೋವನ್     : ಬ ಟಗ್ ೋರಿ ಕೃಷಣಶಮೇ  
5. ಕನನೇಟಕದ ಸಂಕ್ಷ್ಪತ ಇರ್ತಹನಸ    : ಸ ಯೇನನರ್ ಕನಮತ್  
6. ಕನ್ನಡ ನನಡಿನ್ ಚರಿತ್ ರ ಭನ-1, 2    : ಡನ.ಎಸ.ಸಿ.ನ್ಂದಿೋಮಠ 
7. ಕನ್ನಡ ನನಡಿನ್ ಚರಿತ್ ರ ಭನ-3    : ಎಂ.ಎಚ್.ಕೃಷಣ 
8. ಕನನೇಟಕದ ವನಸುತಶಿಲಪ ಮತುತ ಚಿತರಕಲ    : ರನಜಶ ೋಖ್ರ ಸಿಂದಗಿ 
9. ಸ್ನಮನನ್ಯನಿಗ್  ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಮನಲ ಯ ೧೦ ಸಂಪುಟಗಳು, ಪರಸ್ನರನಂಗ,  

ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಬ ಂಗಳೂರು 
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ನಯಲೆನ ಯ ಸ ಮಿಸ್ಟರ 

ಪ್ತರಕ  : 4.1. ಭಯರತೀಯ ಮತ್ುು ಪ್ಯರ್ಯಾತ್ಾ ವಿಮರ್ಯಾ ಪ್ರಸಯಾನ್ಗಳು 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇಯ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಕನಯೇ 

2. ಭನರರ್ತೋಯ ಮತುತ ಪ್ನಶನಚತಯ ವಿಮಶ ೇಯ ನ ಲ ಗಳು 

3. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇ : ರ ಪುರ ೋಷ್  

4. ಪ್ಾರಯೀರ್ಕ ವಿಮಶ್ೆಿ, ಸಬಾಲಟನ್ ಿ  ಅಧ್ಾಯನಗಳು 

   

ಪ್ಯರ್ಯಾತ್ಾ ವಿಮರ್ಯಾ ಪ್ರಸಯಾನ್ಗಳು 

 1. ನ್ವಯ ವಿಮಶ ೇ, ಚನರಿರ್ತರಕ ವಿಮಶ ೇ  

 2. ಮನ  ೋವ ೈಜ್ಞನನಿಕ ವಿಮಶ ೇ 

 3. ಸಿಿೋವನದಿ ವಿಮಶ ೇ 

 4. ರನಚನಿಕ ವಿಮಶ ೇ, ರನಚನಿಕ  ೋತತರ ವಿಮಶ ೇ 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು  

1. ಭಯರತೀಯ ಸಯಹಿತ್ಾ ವಿಮರ್ ಾಯ ಮಯದರಿಗಳು 

(1) ಭನರರ್ತೋಯ ಸ್ನಹಿತಯ    : ಎಂ. ಜಿ. ಕ  (ಲ ೋಖ್ನ್) 
(2) ಕನ್ನಡ ಜನನ್ಪದದ ಎರಡು ವತುೇಲಗಳು  : ಎ.ಕ . ರನಮನನ್ುಜನ 
(3) ಮಹನಶ ವೋತ್ನರ ೋವಿಯವರ ʻಸತನ್ರನಯಿನಿʼ  : ಗ್ನಯರ್ತರ ಸಿಪವನಕ 
(4) ಸಿಿೋವನದಿ ಸ್ನಹಿತಯ ಮಿೋಮನಂಸ್ ಯ ಸವರ ಪ : ಡಿ.ಆರ. ನನಗರನಜ್ 
(5) ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಬಿ.ಆರ.ಅಂಬ ೋಡೆರ್ : ಅರವಿಂದ ಮನಲಗರ್ತತ 

   
2. ಪ್ಯರ್ಯಾತ್ಾ ವಿಮರ್ಯಾ ಮಯದರಿಗಳು  

(1) ಪರಂಪರ  ಮತುತ ವಯಕಿತ ಪರರ್ತಭ  – Tradition and Individual Talent (T. S. Eliot) 
(2) ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಸಮನಜ   – Literature and Society 
(3) ರ ನ  ವ್ೆಲಕ ಮತುತ ಆಸಿಟನ ವನರ ನ 
(4) ಮನ  ೋವಿಜ್ಞನನ್ ಮತುತ ಸ್ನಹಿತಯ– ಸಿ.ಜಿ.ಯ ಂಗ. ಅನ್ು : ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ .(Psychology and Literature)                           
(5) ಸಿಿೋವನದಿ ವಿಮಶ ೇ ಪರಸ್ನತವನ  : ತ್ ೋಜಸಿವನಿ ನಿರಂಜನ್, ಸಿೋಮಂರ್ತನಿ ನಿರಂಜನ್                                
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III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

 1. ವಿಮಶ ೇಯ ಪೂವೇ ಪಶಿಚಮ   : ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ. 

 2. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇಯ ಮ ಲತತವಗಳು  : ಹ ಚ್. ರ್ತಪ್ ಪೋರುದರಸ್ನವಮಿ 

 3. ಕನ್ನಡ ವಿಮಶ ೇಯ ಮನಗೇ   : ಅರವಿಂದ ಮನಲಗರ್ತತ 

 4. ಸಹ್ೃದಯ ಸಂವನದ : ಕನ್ನಡ ವಿಮಶ ೇಯ ಪರಂಪರ : ಅಭನ್ಂಧ್ನನ ಗರಂರ್, ಜಿ.ಎಸ. ಆಮ ರ 

 5. ಸಂಸೃರ್ತ : ಶರಮ ಮತುತ ಸೃಜನ್ಶಿೋಲತ್   : ಬರಗ ರು ರನಮಚಂದರಪಪ 

 6. ಜನಗರ್ತೋಕರಣ ಮತುತ ದಲ್ಲತರು   : ಮಗಳಿಿ ಗಣ ೋಶ್ 

 7. ತಕರನರು     : ಮಗಳಿಿ ಗಣ ೋಶ್ 

 8. ಕನವನಯರ್ೇ ಚಿಂತನ     : ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 

 9. ಇಂಗಿಿಷ್ ಭನಷ್ ಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ುನಿಕ ವಿಮಶ ೇ  : ಎಸ.ಎಲ್. ಶ ೋಷಗಿರಿರನವ 

 10. ಅಶಿೋಶ್ ನ್ಂದಿ ವಿಚನರ   : (ಸಂ) ಡಿ.ಆರ. ನನಗರನಜ್ 

 11. ವಿಸೃರ್ತಯ ನ್ಂತರ    : ಜಿ.ಎನ. ರ ೋವಿ, (ಅನು) ಬಿ.ಎ.ಶ್ಾರದ 

 12. ವಸ್ನಹ್ತ್  ೋತತರ ಚಿಂತನ    : ಸಿ.ಎನ. ರನಮಚಂದರನ 

 13. ಏಕ-ಅನ ೋಕ     : ಎಚ್.ಶಶಿಕಲನ 

 14. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇ    : ಸಿ.ಎನ. ರನಮಚಂದರನ 

 15. ಟ ವಂಟಿಯತ್ ಸ್ ಂಚುರಿ ಕಿರಟಿಸಿಸಂ 1, 2  : ಡ ೋವಿಡ ಲನಡಿ 

 16. ಡನ.ಬಿ.ಆರ. ಅಂಬ ೋಡೆರ ಭನಷಣಗಳು  

 ಮತುತ ಬರಹ್ಗಳು ಸಂಪುಟಗಳು   : (ಪರ) ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ ಇಲನಖ  

 17. ರನಮಮನ  ೋಹ್ರ ಲ  ೋಹಿರ್ನ ಸಂಪುಟಗಳು : (ಪರ) ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ ಇಲನಖ  

 

ಪ್ತರಕ  : 4.2 ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತ್ಾ -4 (ನಯಟಕ) 
I ಹಿನ ನಲ  

1. ಪ್ನಶನಚತಯ ರಂಗಭ ಮಿ ಮತುತ ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನನಟಕ 

2. ಭನರರ್ತೋಯ ನನಟಕ ಪರಂಪರ  

3. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ವಸುತವಿನ್ ವಿನನಯಸ 

4. ನನಟಕ ಕೃರ್ತ- ರಂಗಕೃರ್ತ : ನಿರ ೋೇಶಕನ್ ಪಠಯ 
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II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು : 

 1. ಶ ದರತಪಸಿವ  : ಕುವ ಂಪು 

 2. ಅಂಬ ೋಡೆರ್  : ಎಲ್.ಹ್ನ್ುಮಂತಯಯ 

 3. ಗುಣಮುಖ್  : ಪ್ಪ. ಲಂಕ ೋಶ್ 

 4. ಕ ರ ಗ್  ಹನರ  : ಎಸ.ಮನಲರ್ತ 

  

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

1. ವಿಮಶ ೇಯ ವಿನ್ಯ   : ನನಟಕ- ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ, ಮನ  ೋಹ್ರ ಗರಂರ್ಮನಲ ,  
  ಧ್ನರವನಡ 

2. ಕನ್ನಡ ನನಟಕ    : ತ ಸು ಶನಮರನಯ, ತ.ವ ಂ.ಸ್ನಮರಕ ಗರಂರ್ಮನಲ , ಮೈಸ ರು 
3. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನನಟಕ   : ಕ .ಮರುಳಸಿದಾಪಪ 
4. ಕನನೇಟಕ ರಂಗಭ ಮಿ   : ಎಚ್.ಕ .ರಂಗನನಥ್ 
5. ನನಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ರಂಗಭ ಮಿ : ಗಿರಡಿೆ ಗ್  ೋವಿಂದರನಜ, ಅಕ್ಷರ ಪರಕನಶನ್, ಹ ಗ್  ೆೋಡು 
6. ನನಟಕ, ರಂಗಕೃರ್ತ  : ಪರಸನ್ನ, ಅಕ್ಷರ ಪರಕನಶನ್, ಹ ಗ್  ೆೋಡು 
7. ಸಮ ಹ್ದಿಂದ ಸಮ ಹ್ಕ ೆ ಬಿೋದಿ ನನಟಕ: ಜಿ.ಎನ.ಮೋಹ್ನ್ 
8. ಹ್ಲನಿ ಬ  ೋಲ್   : ಮೈಸ ರು ವ ಂಕಟ ೋಶ್್ 
9. ಯರ್ನರ್ತ (ಕನದಂಬರಿ)   : ವಿ.ಎಸ.ಖನಂಡ ೋಕರ್, ಅನ್ು: ವಿ.ಎಂ.ಇನನಂರನರ 
10. ರಂಗ ಪರಪಂಚ    : ಕ .ವಿ. ಅಕ್ಷರ್, ಅಕ್ಷರ ಪರಕನಶನ್, ಹ ಗ್  ೆೋಡು 
11. ರಂಗ ಪರಯೋಗ    : ಕ .ವಿ. ಅಕ್ಷರ್, ಅಕ್ಷರ ಪರಕನಶನ್, ಹ ಗ್  ೆೋಡು 
12. ನ್ವಕನನೇಟಕ ರಂಗ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ  : ವ ಂಕಟರನಮ್, ನ್ವಕನನೇಟಕ ಪಬಿಿಕ ೋಶನ್, ಬ ಂಗಳೂರು 
13. ರಂಗ ಸಂಪನ್ನರು ಪುಸತಕ ಮನಲ  : ಕನನೇಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ 
14. ನ್ವಕನನೇಟಕ ಕಲನಕ  ೋಶ-ರಂಗಭ ಮಿ: ವಿಜಯಾ, ಎಂ.ಎಚ್.ಕೃಷಣಯಯ ಮುಂತ್ನದವರು 

 

ಪ್ತರಕ  : 4.3 ರ್ಯಸ್ನ್ ರ್ಯಸ್ರ- ಭಯಗ-2 
I ಹಿನ ನಲ :  

1. ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರ ಮತ್ುು ಸಂಸೃತಿ ಅಧ್ಾಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ಾಸನಗಳ ಪ್ಾತ್ರ 

2. ಕನನಡ ಕವಿಗಳು ಬರೆದ್ವರುವ್ ಶ್ಾಸನಗಳು 

3. ಶ್ಾಸನಗಳ ಮೀಲೆ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಪರಭಾವ್ 

4. ಶನಸನ್ಗಳ ಸ್ನಹಿತಯಕ ಮೌಲಯ, ಶ್ಾಸನಗಳು ಮತ್ುು ಕನನಡ ಛಂದಸು್ 
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II ಭಾಗ-1   ಕ ಲವು ರ್ಾಸ್ಕನ್  ಪಠ್ಯಗಳ  ಅಧ್ಯಯನ್  

1. ಹಲ್ಲಿಡಿ ಶ್ಾಸನ  
2. ಬಾದಾಮಿ ಶ್ಾಸನ 
3. ಜಿನವ್ಲಿರ್ನ ಶ್ಾಸನ  
4. ನಾಗಾವಿ ಶ್ಾಸನ  
5. ಅಬಬಲೂರು ಏಕಾಂತ್ ರಾಮಯಾನ ಶ್ಾಸನ  
6. ದೆೀಕಬೆಬಯ ಬೆಳತ್ೂರು ಶ್ಾಸನ   
7. ಅಜುಿನವ್ಾಡ ಶ್ಾಸನ  
8. ಶರವ್ಣ್ ಬೆಳಗೊಳದ ಬುಕೆರಾಯನ ಶ್ಾಸನ   

 
  ಭಾಗ-2   ದಾಖಲು ಸಾಹಿತಯದ್ ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಗಳು  

1. ಸಂಸೃತಿ ಶ್ೆ ೀಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ುಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆ 

             2. ನಿರೂಪ, ಕಡತ್, ಬಖ್ೆೈರು, ಕೆೈಫಿಯತ್, ನಾಮಗಳು, ಸೆಳಮಹಾತೆಿ, ಕೊೀಶಗಳು  

            3. ಪ್ನರಯೋಗಿಕ - ಕ್ಷೆೀತ್ರಕಾಯಿ:  ಶ್ಾಸನದ ಪಡಿಯಚುಚ ತೆಗೆಯುವ್ ಪ್ಾರತ್ಾಕ್ಷ್ಕೆ ಮತ್ುು ಪರಮುಖ್  

   ಶ್ಾಸನಗಳ ಸೆಳಕೆೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡುವ್ುದು. 

       4. ಶ್ಾಸನಗಳ ಓದು, ಶ್ಾಸನಗಳ ಪಡಿಯಚುಚ ತೆಗೆಯುವ್ ವಿಧಾನ         

                    ಯಾವ್ುದಾದರೊಂದು ಶ್ಾಸನದ ಪಡಿಯಚುಚ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ. 

(ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳ್ಳಗೆ ಕ್ಷೆೀತ್ರಕಾಯಿವ್ು ಕಡಾಿಯವ್ಾರ್ರುತ್ುದೆ. ಕ್ಷೆೀತ್ರಕಾಯಿದ ಬಗೆಗ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳು 10 ಪುಟಗಳ 

ಸಂಪರಬಂಧ್ವ್ನುನ ಕಡಾಿಯವ್ಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕಾಗುತ್ುದೆ.) 

 

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು :  

1. ಕನನಡ ಶ್ಾಸನಗಳ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಧ್ಾಯನ :  ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂತಿಿ ಮೈಸೂರು  
  ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಮೈಸೂರು   

2. ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ಾಸನಗಳು     :  ದೆೀಸಾಯಿ ಪ್ತ.ಬಿ  
3. ಕನಾಿಟಕ ಶ್ಾಸನ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ   :  ರಮೀಶ ಕೆ.ವಿ, ಪರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ  
4. ಶ್ಾಸನ ಸಂಪದ    :  ಎಂ.ಎಂ. ಕಲುಬರ್ಿ, ಪರಸಾರಾಂಗ, ಕನಾಿಟಕ  

  ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಧಾರವ್ಾಡ 
5. ಕನಾಿಟಕ ಸಂಸೃತಿ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ     :  ಎಚ್. ತಿಪ್ೆಪೀರುದರಸಾಿಮಿ, ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಪರಕಾಶನ,  

  ಮೈಸೂರು 
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6. ಕನಾಟಕದ ವಿೀರಗಲುಿಗಳು    :  ಆರ್. ಶ್ೆೀಷಶ್ಾಸಿಿ, ಕ.ಸಾ.ಪರಿಷತ್ುು  
7. ಕನನಡ ಶ್ಾಸನ ಶ್ಲಪ     :  ಡಿ.ವಿ. ಪರಮಶ್ವ್ಮೂತಿಿ, ಪರಸಾರನಂಗ  

   ಕನ್ನಡ.ವಿ.ವಿ   
8. ಮಹಾಸತಿ ಆಚರಣೆ : ಒಂದು ಅಧ್ಾಯನ :  ಡಾ. ಬಸವ್ರಾಜು ಕಲುಗಡಿ, ಪರಸಾರಾಂಗ,  

            ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ   
9. ಶ್ಾಸನ ಮತ್ುು ಗದಾ      :  ಹು.ಕಾ. ಜಯದೆೀವ್, ಸಾಮಾನಾನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಾ  

   ಮಾಲೆ, ಪರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ 
10. ಶ್ಾಸನಾಧ್ಾಯನದ ಬಹುಮುಖಿ ಆಯಾಮಗಳು :  ಡಿ.ಕೆ ಚಿತ್ುಯಾ ಪೂಜಾರ್. ಕ. ವಿ.ವಿ. ಹಂಪ್ತ  
11. ಸಾಹಿತ್ಾ-ಸಂಸೃತಿ ಅನೆಿೀಷಣೆ   :  ಸಿ. ನಾಗರ್ೂಷಣ್, ಸಿ.ವಿ.ಜಿ. ಪಬಿಿಕೆೀಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು  
12. ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಂಸೃತಿ ಶ್ೆ ೀಧ್ನೆ  :  ಸಿ. ನಾಗರ್ೂಷಣ್, ಅಮೃತ್ವ್ಷಿಿಣ ಪರಕಾಶನ,  

  ಸಂಡೂರು  
13. ಕನನಡ ದಾಖ್ಲು ಸಾಹಿತ್ಾ   : ರವಿೀಂದರನಾರ್. ಕೆ, ಮಂಗಳಾ ಪರಕಾಶನ,  

 ಹೊಸಪ್ೆೀಟೆ 
14. ಶ್ಾಸನ ಸರಸಿತಿ    : ಕೆ.ಆರ್. ಗಣೆೀಶ, ಕನಾಿಟಕ ಇತಿಹಾಸ  

  ಸಂಶ್ೆ ೀಧ್ನ ಮಂಡಲ, ಧಾರವ್ಾಡ 
15. ಶ್ಾಸನ ಸಂಗರಹ   : (ಸಂ) ಎ.ಎಂ. ಅಣಣಗೆೀರಿ, ಆರ್.ಶ್ೆೀಷಶ್ಾಸಿಿ,  

 ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರಿಷತ್, ಬೆಂಗಳೂರು  
 

ಪ್ತರಕ  : 4.4 ಸಯೆಂಸ್ೃತಕ ಅಧಾಯನ್ : ಭಯಗ-2 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತಗಳ ಸಂಬಂಧ್  
2. ಆಧ್ುನಿಕ  ೋತತರ ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಸವರ ಪ  
3. ವಸ್ನಹ್ತ್  ೋತತರವನದ : ವನಗ್ನವದಗಳು 
4. ಆಧ್ುನಿಕ  ೋತತರವನದ 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು : 

1. ಎಡವಡೇ ಸ್ ೈದ್, ಗ ಗಿವನರ್ಥರ್ನಂಗ್  , ಫೂಕ  ೋ, ಡ ರಿಡನ, ಲ  ೋಹಿರ್ನ ಇವರ ಚಿಂತನ ಗಳು 

2. ಭನರರ್ತೋಯ ನಿವೇಸಹಾರ್ತೋಕರಣ ಚಿಂತನ ಗಳು : ಮಹನತಮ ಗ್ನಂಧಿ, ಅಂಬ ೋಡೆರ, ಲ  ೋಹಿರ್ನ,     

    ಆಶಿೋಶ್ ನ್ಂದಿ, ಡಿ.ಆರ. ನನಗರನಜ್. 
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3. ಔರ  ಯೋರ್ೀಕರಣ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ : ಮನರುಕಟ ಟ ಸಂಸೃರ್ತ, ಸ್ ೈಬರ ಸಂಸೃರ್ತ, ಸಮ ಹ್ಮನಧ್ಯಮ  

    ಸಂಸೃರ್ತ, ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಬಹ್ುತವವನದ 

4. ವಸ್ನಹ್ತ್  ೋತತರ ಭನರತದ ಚಳುವಳಿಗಳು : ಸಿಿೋವನದ ಚಳುವಳಿ, ದಲ್ಲತ ಚಳುವಳಿ, ಪರಿಸರ  

     ಚಳುವಳಿ, ಮನನ್ವ ಹ್ಕುೆಗಳ ಚಳುವಳಿ 

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

1. ವಸಹಾತೊೀತತರ ಚಿಂತನ     : ಸಿ.ಎನ.ರನಮಚಂದರನ 
2. ಸಂಸೃರ್ತ, ಶರಮ ಮತುತ ಸೃಜನ್ಶಿೋಲತ್   : ಬರಗ ರು ರನಮಚಂದರಪಪ 
3. ಸಂಸೃರ್ತ ಮತುತ ಉಪಸಂಸೃರ್ತ   : ಬರಗ ರು ರನಮಚಂದರಪಪ 
4. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯವ ಂಬ ಸ್ನವತಂತರಯ ಹ  ೋರನಟ : ಬರಗ ರು ರನಮಚಂದರಪಪ 
5. ಪರಂಪರ ಯಂದಿಗ್  ಪ್ಪಸುಮನತು   : ಬರಗ ರು ರನಮಚಂದರಪಪ 
6. ಶಬದವಿಲಿದ ಯುದಾ    : ಬರಗ ರು ರನಮಚಂದರಪಪ 
7. ಪರರ್ತಸಂಸೃರ್ತ     : ರಹ್ಮತ್ ತರಿೋಕ ರ  
8. ಆಫ್ರರಕನ ಹನಗ  ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ುನಿಕತ್  ಮತುತ ಪರಂಪರ  : ನ್ಟರನಜ್ ಹ್ುಳಿರ್ನರ 
9. ವಿಸೃರ್ತ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ    : ಹಿ.ಚಿ. ಬ  ೋರಲ್ಲಂಗಯಯ 
10. ಸಾಹಿತಯ ಕರ್ನ್     : ಡಿ. ಆರ. ನನಗರನಜ್ 
11. ಸಂಸೃರ್ತ ಕರ್ನ್     : ಡಿ. ಆರ. ನನಗರನಜ್ 
12. ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ್    : ರಹ್ಮತ್ ತರಿೋಕ ರ  
13. ಎಡವಡೇ ಸೆೈದ್ ಚಿಂತನ ಗಳು   : ರನಮಲ್ಲಂಗಪಪ ಟಿ. ಬ ೋಗ ರು 
14. ಮಿಶ ಲ್್ ಫುಕ  ೋ     : ಎನ.ಎಸ.ಗುಂಡೂರನವ್ 
15. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿಭನಷ್ನ ಕ  ೋಶ  : ಎಂ.ಚಂದರಪೂಜನರಿ ಮತುತ ಟಿ.ಆರ.ಚಂದರಶ ೋಖ್ರ್ 
16. ಕನನೇಟಕ ಸಬನಲರನ್ ಓದು: ಸಂಪುಟ ೧ ರಿಂದ ೬ : ಕನನೇಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ 
17. ನ್ಡ ಯೋಣ ಕ ೋಳುತ್ನತ, ಸಂಪುಟ ೧, ೨  : ಕುವ ಂಪು ಭನಷ್ನ ಭನರರ್ತ 

 

ಪ್ತರಕ  : 4.5 ಜಯನ್ಪ್ದ ಮತ್ುು ಸ್ೆಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ್ : ಭಯಗ-2 

I 1. ಸಂಸೃರ್ತ ಪರಿಕಲಪನ , ವನಯಖನಯನ್ಗಳು, ಸವರ ಪ, ವನಯಪ್ಪತ ಮತುತ ಮಹ್ತವ 

(1) ಸಂಸೃರ್ತೋಕರಣ 
(2) ಸಂಸೃರ್ತ ಪರಸರಣ 
(3) ಸಂಸೃರ್ತ ಸಿವೋಕರಣ 
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(4) ಸಂಸೃರ್ತ ಸಂಘಷೇ 
  2. ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಅನ್ಯಜ್ಞನನ್ ಶಿಸುತಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್ 

(1) ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ 
(2) ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಭನಷ್ . 
(3) ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ವಿಜ್ಞನನ್ 
(4) ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಸಮ ಹ್ ಮನಧ್ಯಮಗಳು 
(5) ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಇರ್ತಹನಸ  

  3. ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಆನ್ವಯಿಕತ್ ಯ ತ್ನರ್ತವಕ ಚಿಂತನ  

(1) ಜನನ್ಪದ ವ ೈದಯ ಪದಾರ್ತ  
(2) ಜನನ್ಪದ ರಂಗಭ ಮಿ : ಪರಂಪರ  ಮತುತ ಪರಯೋಗ 
(3) ಜನನ್ಪದ ಆಹನರ ಪದಾರ್ತ : ಆಧ್ುನಿಕ ಆಹನರ ಪದಾರ್ತ 

  4. ಜನನ್ಪದ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ : ಅಂತರ ಸಂಬಂಧ್  

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು : 

 1. ಜನ್ಪದ ಮಹನಭನರತ : ಡನ.ಪ್ಪ.ಕ .ರನಜಶ ೋಖ್ರ (ನನಲುೆ ಪರಸಂಗಗಳು) 

(a) ದೊರೀಣ್-ದುರಪತ್ರ ಪವ್ಿ 
(b) ಭಿೀಮಣ್ಣ ಮುದೆದೀಗೌಡರ ದರಕಾಸ್  ರ್ೂಮಿೀಲ್ಲ ಗೆೀದ ಪವ್ಿ 
(c) ಅಜುಿನನಿಗೆ ಊರೊೀಸಿ ಶ್ಾಾಪ ಕೊಟಟ ಪವ್ಿ 
(d) ಕಣ್ಿಪವ್ಿ 

 2. ಜನ್ಪದ ಖ್ಂಡಕನವಯಗಳು : ಡನ.ಜಿೋ.ಶಂ.ಪರಮಶಿವಯಯ  

(a) ಹ್ುಳ್ಳರ್ನರು ಕ ಂಚಮಮ 
(b) ಚಿಕ  ೆೋಳು ಹಿರಿದಿಮಮವವ 

 3. ಹ್ಲಗಲ್ಲಯ ಬ ೋಡರು, ಆರನಯ ತ್ ರಿಗ್  : ಪ್ಪಿೋಟರು ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಲನವಣಿಗಳು 

             (ಸಂ) ಕನಯತನ್ಹ್ಳಿಿ ರನಮಣಣ 

 4. ಆಧ್ುನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಜನನ್ಪದ ಅಂಶಗಳು : ಕುಸುಮಬನಲ  

5. ಜನನ್ಪದ ಪ್ನರತಯಕ್ಷ್ಕ ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ (ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರವನಸ) 

(a) ಪ್ನರತಯಕ್ಷ್ಕ ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ : ವಿಧಿ –ವಿಧ್ನನ್ಗಳು 
(b) ಜನನ್ಪದ-ಬುಡಕಟುಟ ಸಂಸೃರ್ತಯನ್ುನ ಕುರಿತು ವಿರನಯರ್ಥೇಗಳ್ಳಗ್  ಕ್ಷ ೋತರ ಕನಯೇವು  

ಕಡನೆಯವನಗಿರುತತರ . ವಿರನಯರ್ಥೇಗಳು ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇದ ಬಗ್ ೆ 10 ಪುಟಗಳ ಪರಬಂಧ್ವನ್ುನ     

ಸಲ್ಲಿಸಬ ೋಕನಗುತತರ . 
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ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

1. ಜನನ್ಪದದ ಮ ಲಭ ತ ತತವಗಳು   : ರ ೋವ ೋಂದರ ಕುಮನರ ಹ್ಕನರಿ 
2. ಜನನ್ಪದ ಸವರ ಪ     : ಹನ.ಮನ. ನನಯಕ 
3. ಜನನ್ಪದ ಅಧ್ಯಯನ್     : ರ ೋ.ಜವರ ೋಗ್ೌಡ 
4. ಜನನ್ಪದ ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ : ಆಧ್ುನಿಕ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು  : ಪುರುಷ್  ೋತತಮ ಬಿಳಿಮಲ  
5. ಕನನೇಟಕ ಜನನ್ಪದ     : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
6. ಆನ್ವಯಿಕ ಜನನ್ಪದ     : ವಿವ ೋಕ ರ ೈ 
7. ಜನನ್ಪದ ಕಲನವಿದರು     : ಜಿೋ.ಶಂ.ಪ 
8. ಕನ್ನಡ ಜನ್ಪದ ಕತ್ ಗಳು     : ಜಿೋ.ಶಂ.ಪ  
9. ಕನ್ನಡ ಅಡುಗ್       : (ಸಂ) ಪದಮಪರಸ್ನದ್ ಎಸ.ಪ್ಪ. 
10. ಜನ್ಪದ ಅಡುಗ್  ಸಂಪರರನಯಗಳು   : ಪರನಮಶ ೋಖ್ರ 
11. ಜನನ್ಪದ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ     : (ಪರ) ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ 
12. ಜನನ್ಪದ ಕ ಲವು ವಿಚನರಗಳು    : ಅಂಬಳಿಕ  ಹಿರಿಯಣಣ 
13. ಜನನ್ಪದ ಕಿರೋಡ ಗಳು     : ಅರವಿಂದ ಮನಲಗರ್ತತ 
14. ಜನನ್ಪದ ಸಿದಾಧಂತಗಳು     : (ಸಂ) ರಂಗ್ನರ ಡಿೆ ಕ  ೋಡಿರಾಂಪುರ 

  ಜಿ.ಆರ. ರ್ತಪ್ ಪೋಸ್ನವಮಿ  
15. ಕನನೇಟಕ ಜನನ್ಪದ ಕಲ ಗಳು    : ಹಿ.ಚಿ. ಬ  ೋರಲ್ಲಂಗಯಯ 
16. ಹ  ನ್ನ ಬಿತ್ ತೋವು ಹ  ಲಕ ಲಿ    : (ಪರ) ಕನನೇಟಕ ಜನನ್ಪದ ಮತುತ 

  ಯಕ್ಷಗ್ನನ್ ಅಕನಡ ಮಿ 
    17. ಕರಗ ಸಂಪರರನಯ     : ಸುಮಿತರ ಎಂ 

 

ಪ್ತರಕ  : 4.6 ಭಯಷಯ ಅಧಾಯನ್-2 : ಅನ್ವಯಿಕ ಭಯಷಯವಿಜ್ಞಯನ್ 
I ಹಿನ ನಲ :  

1. ಭಾಷೆಯ ಅನಿಯಿಕತೆ: ಸಿರೂಪ 
2. ಭಾಷೆ ಮತ್ುು ಸಮಾಜ, ಮನೊೀಭಾಷಾಶ್ಾಸಿ, ಸಾಹಿತ್ಾ: ಸಂಬಂಧ್ 
3. ಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಆಧ್ುನಿಕ ತಾತಿಿಕತೆಗಳು 
4. ಭಾಷಾ ಬೊೀಧ್ನೆಯ ತಾತಿಿಕತೆ 
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II ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ್ 

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಬೊೀವ್ ನ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು: ಭಾಷೆ ಮತ್ುು ಸಮಾಜ (ವ್ಗಿ,   

   ವ್ಣ್ಿ,ಲ್ಲಂಗ ಶ್ೆರೀಣೀಕರಣ್ದ ನೆಲೆಗಳು) 

ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಭೆೀದಗಳು, ಪ್ತಜನ್ ಮತ್ುು ರ್ಕರಯೀಲ ಗಳು 

2. ಮನೊೀಭಾಷಾಶ್ಾಸಿದ ಪರಿಚಯ: ಸಿರೂಪ ಮತ್ುು ಪ್ಾರಮುಖ್ಾತೆ 

ಮಾನವ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಉಗಮ: ಸಸೂರ್ ಮತ್ುು ಚಾಮಿ್ಿ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು 
ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕೆ, ಭಾಷೆ ಮತ್ುು ಮಿದುಳು, ಭಾಷಾ ವಿಕಲತೆ: ಅರ್ೆೀಸಿಯಾ ಮತ್ುು  
ಡಿಸ್ ಲೆರ್ಕ್ಯಾ 

3. ಭಾಷಾಬೊೀಧ್ನೆ ಮತ್ುು ಕಲ್ಲಕೆ 

ತ್ತ್ಿಗಳು ಮತ್ುು ವಿಧಾನಗಳು (ಪ್ಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ುು ಆಧ್ುನಿಕ) 
ಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕೆಯ ತಾತಿಿಕ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು: ಸಿೆನನರ್, ಪ್ತಯಾಜೆ 
ಸಮಸೆಾ ಮತ್ುು ಪರಿಹಾರಗಳು: (ಆಲ್ಲಸುವಿಕೆ, ಮಾತ್ನಾಡುವಿಕೆ, ಓದು, ಬರಹ) 
ಭಾಷಾ ಬೊೀಧ್ನೆ ಮತ್ುು ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೊೀಧ್ನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು 

    4. ಶ್ೆೈಲ್ಲಶ್ಾಸಿ 

ಶ್ೆೈಲ್ಲ ಎಂದರೆೀನು? ಪರಂಪರಾಗತ್ ಮತ್ುು ಭಾಷಾಶ್ಾಸಿಿೀಯ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು 
ಸಾಹಿತ್ಾ ಶ್ೆೈಲ್ಲಯ ಮಾದರಿಗಳು: ಕಾವ್ಾ, ಕರ್ನ, ನಾಟಕ 
ಶ್ೆೈಲ್ಲಶ್ಾಸಿದ ಮಿತಿಗಳು. 
 

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಗರೇಂಥ: 

1. ಕಾವ್ಾಭಾಷೆ, ಭಾಷಾವ್ೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವ್ೆೀಚನೆ (ಸಾಧ್ನೆ  ೩-೧) :  ಕೆ. ಪ್ತ. ರ್ಟ್  
2. ಬೆೀಂದೆರಯವ್ರ ಕಾವ್ಾಶ್ೆೈಲ್ಲ   : ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೆೀಶ್, ಕೆೈಸ್ಟ ಕಾಲೆೀಜು ಕನನಡಸಂಘ 
3. ಶ್ೆೈಲ್ಲಶ್ಾಸಿ     : ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ್ , ಕನಾಿಟಕ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 
4. ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಭಾಷೆ   : ಶ್ಾಂತಿನಾರ್ ದೆೀಸಾಯಿ, ಪರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
5. ಭಾಷೆ (ವಿಶಿಕೊೀಶ)    : (ಸಂ) ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ್, ಕನನಡ ವಿ.ವಿ. 
6. ಕನನಡ ಜಗತ್ುು : ಅಧ್ಿಶತ್ಮಾನ  : ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ್, ಕನನಡ ವಿ. ವಿ, ಹಂಪ್ತ. 
7. ಮತೆು ಭಾಷೆಯ ಸುತ್ುಮುತ್ು   : ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ್ 
8. ಶ್ಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಬೊೀಧ್ನೆ   : ಪಂಡಿತ್ ಸಿ.ಕೃಷಣ, ರ್ೀತಾ ಬುಕ್ಸ ಹೌಸ್ 
9. ಭಾಷಾ ಬೊೀಧ್ನೆ    : ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಎ.ಎನ್, ಸಮಾಜ ಪುಸುಕಾಲಯ,  

  ಧಾರವ್ಾಡ 
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10. ಮಾತ್ೃಭಾಷೆ ತ್ತ್ುವ ಮತ್ುು ಬೊೀಧ್ನಾ ಮಾಗಿ : ಅನಸೂಯ ವಿ.ಪರರ್  
11. ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ುು ಬಳಕೆ  : ಕೆ.ಪ್ತ.ರ್ಟ್ ಮತ್ುು ಸಿ.ನಾಗರ್ೂಷಣ್  
12. ಮನುಕುಲದ ಮಾತ್ುಗಾರ   : ಅಭಿನವ್ ಪರಕಾಶನ 
13. Peter Tradjil : An Introduction: Sociolinquistics 
14. James P. N: Psycholinguistics 
15. William Bright: Sociolinguistics 
16. David Crystal: The Cambridge Encyclopaedia of Language 
17. Noam Chomsky: Language and Mind 
18. ಚಾಮ್ಸ ಸಿೆಯಡನೆ ಎರಡು ಹೆಜೆೆ  : ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ್ 

 

ಪ್ತರಕ  : 4.7 ಕನ್ನಡ ರ್ಯಸಿರೀಯ ಸಯಹಿತ್ಾ -2 
I ಹಿನ ನಲ  :  

1. ಶನಸಿಿೋಯ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರಯ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ತ್ನರ್ತವಕ ನ ಲ ಗಳು 

2. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪ್ನರಚಿೋನ್ತ್ , ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪ್ನರಚಿೋನ್ ರ ಪಗಳು   

3. ಕನ್ನಡ ಪ್ನರಚಿೋನ್ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ : ವಿಕನಸ, ಬ ಳವಣಿಗ್    

4. ಕನ್ನಡ ಶನಸಿಿೋಯ ಭನಷ್ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಶ  ೋಧ್ನ ಗ್  ರ  ರ ತ ಅವಕನಶಗಳು 

           .  

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು : 

 1. ಕಬಿಬಗರ ಕನವ : ಆಂಡಯಯ 

2. ಹ್ಲಗ್ ರ್ನಯೇನ್ ಶ ನ್ಯ ಸಂಪ್ನದನ  : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ.ಸಿದಾಲ್ಲಂಗಯಯ ಮತುತ ಎಸ.ವಿರನಯಶಂಕರ 

(a) ಕಿನ್ನರಿಬ  ಮಮಯಯನ್ ಪರಸಂಗ 
(b) ನ್ುಲ್ಲಯ ಚಂದಯಯನ್ ಪರಸಂಗ 
(c) ಮೋಳಿಗ್  ಮನರಯಯನ್ ಪರಸಂಗ 

 3. ಕುಮನರರನಮನ್ ಸ್ನಂಗತಯ ಸಂಗರಹ್ : (ಸಂ) ಎನ.ಅನ್ಂತರಂಗ್ನಚನರ 

 4. ಸವೇಜ್ಞನ್ ವಚನ್ಗಳು: (ಸಂ) ಉತತಂಗಿ ಚನ್ನಪಪ 

 

III. ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

1. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ    : ರಂ.ಶಿರೋ ಮುಗಳಿ ಉಷ್ನ ಸ್ನಹಿತಯ, ಮೈಸ ರು 
2. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ    : ತ.ಸು. ಶನಮರನಯ 
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3. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪ್ನರಚಿೋನ್ತ್  : ಮ ರು ಉಪನನಯಸಗಳು : ಗ್  ೋವಿಂದ ಪ್ ೈ 
4. ಕವಿರನಜಮನಗೇ ವಿವ ೋಕ                  : ಮುಳಿಯ ರ್ತಮಮಪಪಯಯ 
5. ಕವಿರನಜಮನಗೇ : ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಮುಖನಮುಖಿ   : ರಹ್ಮತ್ ತರಿೋಕ ರ , ಕನ್ನಡ ವಿಶವವಿರನಯಲಯ,  

  ಹ್ಂಪ್ಪ 
6. ಸಮಗರ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟಗಳು    : ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 
7. ಕವಿ ಚರಿತ್ : ಮ ರು ಸಂಪುಟಗಳು              : ಆರ. ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ  

  ಪರಿಷತ್್, ಬ ಂಗಳೂರು 
8. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟಗಳು     : ಪರಸ್ನರನಂಗ ಮೈ.ವಿ.ವಿ 
9. ಸ್ನಮನನ್ಯನಿಗ್  ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟಗಳು    :  ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 
10. ಆಂಡಯಯ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಕಬಿಬಗರ ಕನವಂ  : (ಸಂ) ರ ೋ.ಜವರ ೋಗ್ೌಡ, ಶೃಂಗ್ನರ ಪರಕನಶನ್,  

  ಬ ಂಗಳೂರು 
11. ಆಂಡಯಯ     : ಕ  ೋರ್ತನ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ  

  ಪರಿಷತುತ, ಬ ಂಗಳೂರು 
12. ಶ ನ್ಯಸಂಪ್ನದನ ಯ ಪರನಮಶ ೇ   : ಸಂ.ಶಿ.ಭ ಸನ್ ರಮಠ 
13. ಶ ನ್ಯಸಂಪ್ನದನ  ಕುರಿತು    : ಡನ.ಎಂ.ಚಿರನನ್ಂದಮ ರ್ತೇ 
14. ಶ ನ್ಯಸಂಪ್ನದನ  ಮತುತ ಆಧ್ುನಿಕ ಮೌಲಯಗಳು : ಡನ.ಎಚ್.ರ್ತಪ್ ಪೋರುದರಸ್ನವಮಿ 
15. ಶ ನ್ಯಸಂಪ್ನದನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ್   : ಡನ.ಸ್ನ.ಶಿ.ಮರುಳಯಯ 
16. ಶ ನ್ಯಸಂಪ್ನದನ ಗಳು - ಮರುಚಿಂತನ   : ಜಿ.ಎಸ.ಸಿದಾಲ್ಲಂಗಯಯ 
17. ಸವೇಜ್ಞನ್ ವಚನ್ಗಳು    : (ಸಂ) ಉತತಂಗಿ ಚ ನ್ನಪಪ, ಧ್ನರವನಡ 
18. ಬಿಡುಮುತುತ     : ಎಸ.ಶಿವಣಣ, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಿಷತ್,  

  ಬ ಂಗಳೂರು 
19. ಪರಮನರ್ೇ      : (ಸಂ) ಎಲ್. ಬಸವರನಜು, ಪರಸ್ನರನಂಗ,  

  ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಬ ಂಗಳೂರು 

20. ಸವೇಜ್ಞ: ಒಂದು ಸಮಿೋಕ್ಷ    : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ.ಶಿವರುದರಪಪ, ಪರಸ್ನರನಂಗ,  
  ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಬ ಂಗಳೂರು 

21. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ-ಸಂಸೃರ್ತ ಬನಗಿನ್  : ಸಿ.ನನಗಭ ಷಣ, ಸ್ ನೋಹನ ಪ್ಪರಂಟಸೇ  
  ಬ ಂಗಳೂರು 

22. ನ್ಂಜುಂಡ ಕವಿಯ ರನಮನನರ್ ಚರಿತ್   : (ಸಂ) ಎಚ್.ರ ೋವಿೋರಪಪ, ಪ್ನರಚಯವಿರನಯ ಸಂಸ್ ಾ,  
  ಮೈಸ ರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 

23. ಕುಮನರ ರನಮನ್ಸ್ನಂಗತಯ ಸಂಗರಹ್   : ಎನ.ಅನ್ಂತರಂಗ್ನಚನರ, ಮೈಸ ರು ವಿವಿ 
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24. ಕುಮನರರನಮನ್ ಸ್ನಂಗತಯಗಳು   : ಜಿ.ವರದರನಜರನವ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು  
  ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಮೈಸ ರು 

25. ನ್ಂಜುಂಡಕವಿ     : ರ ೋಜಗ್ೌ, ಉಷ್ನ ಸ್ನಹಿತಯಮನಲ , ಮೈಸ ರು 
26. ಪ್ಪೋಠಿಕ ಗಳು ಮತುತ ಲ ೋಖ್ನ್ಗಳು   : ಡಿ.ಎಲ್,ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ, ಡಿ.ವಿ.ಕ ,  

  ಮ ರ್ತೇಪರಕನಶನ್, ಮೈಸ ರು 
27. ಸ್ನಮನನ್ಯನಿಗ್  ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಮನಲ - ‘ಸ್ನಂಗತಯ ಕವಿಗಳು’ : ಹ್ಂಪ.ನನಗರನಜಯಯ,  

 ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 
28. ನ್ಂಜುಂಡ ಕವಿಯ ರನಮನನರ್ಚರಿತ್  ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ್: ಎನ. ಎಂ.ತಳವನರ, ಅಭರುಚಿ  

  ಪರಕನಶನ್, ಮೈಸ ರು, 2002 

ಪ್ತರಕ  : 4.8 ಮಹಿಳಯ ಅಧಾಯನ್ -2 

I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ಮಹಿಳನ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಸವರ ಪ  

2. ಸ್ನಹಿತಯ ಸೃಷ್ಟ್ಟ : ಮಹಿಳನ ದೃಷ್ಟ್ಟ 

3. ಮಹಿಳನ ಸ್ನಹಿತಯ ಸಿರನಾಂತಗಳು 

4. ಮಹಿಳನ ಚಳುವಳಿಗಳು 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು :  

1. ದಿ ಸ್ ಕ ಂಡ ಸ್ ಕಿ : ಸಿಮೋನ ದಿ ಬ  ೋವನ, ಕನ್ನಡಕ ೆ - ಹ ಚ್.ಎಸ ಶಿರೋಮರ್ತ, ಕೃರ್ತಯಿಂದ ಆಯದ   

    ಭನಗಗಳು: ತ್ನರುಣಯ, ವಿವನಹ್ ಮತುತ ತ್ನಯತನ್ 

       2. ಗಿೋತ್ನ ಕೃಷಣನ : ಮಹಿಳ  ಮತುತ ಕನನ್ ನ್ು  

       3. ಶಮಿೇಳನ ರ ೋಗ್ , ಅನ್ು: ದು. ಸರಸವರ್ತ:್‘ದಲ್ಲತ ಮಹಿಳ ಯರ ಭನ್ನ ದನಿ’್:್‘ಭನ್ನತ್ ’್ವಿಮಶ ೇ ಹನಗ    

    ದಲ್ಲತ ಸಿಿೋವನದಿ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ  ೋನ್ದ ನಿಲುವಿನ್ತತ  

       4. ಕನದಂಬರಿ : ವಿಮುಕಿತ - ಹ ಚ್. ಸ್ನವಿತರಮಮ 

      5. ಆತಮಕರ್ನ್ : ಕುದಿ ಎಸರು - ಡನ.ವಿಜಯಾ 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

1. ನಿೋರರನರಿ     : (ಸಂ) ದು.ಸರಸವರ್ತ, ಕವಿ ಪರಕನಶನ್, 2015 

2. ದ ಸ್ ಕ ಂಡ ಸ್ ಕಿ    : ಸಿಮೋನ ದಿ ಬ  ೋವನ, ಕನ್ನಡಕ ೆ - ಹ ಚ್.ಎಸ ಶಿರೋಮರ್ತ 

3. ಹ ಣತನ್ದ ಕಣೆಟುಟ    : ಬ ಟಿಟ ಫ್ರರೋಡ, ಕನ್ನಡಕ ೆ - ಹ ಚ್.ಎಸ. ಶಿರೋಮರ್ತ  
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4. ಸಿಿೋವನದ     : ಎನ. ಗ್ನಯರ್ತರ  

5. ಹ ಣಿಣನ್ ಭನವ ಪರವ ೋಶಿಕ    : ಕನ್ನಡಕ ೆ - ಹ ಚ್.ಎಸ. ಶಿರೋಮರ್ತ 

6. Our Blood    : Andrew Drikia     

 7. ಸಂಸೃರ್ತ, ಶರಮ ಮತುತ ಸೃಜನ್ಶಿೋಲತ್   : ಬರಗ ರು ರನಮಚಂದರಪಪ 

 8. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ : ಪುನ್ರ ಮೌಲ್ಲೋಕರಣ 

    ಮನಲ  ಪುಸತಕಗಳು     : (ಪರ) ಕನನೇಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ 

 9. ಸಹ್ೃದಯ ಸಂವನದ: ಕನ್ನಡ ವಿಮಶ ೇಯ ಪರಂಪರ  : ಜಿ.ಎಸ.ಆಮ ರ 

 10. ಸಮಗರ ಗದಯ : ಸಂಪುಟಗಳು     : ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 

 11. ಪರಂಪರ  - ಪರರ್ತರ  ೋಧ್   : ಸಿ.ಎನ. ರನಮಚಂದರನ 

 12. ಶತಮನನ್ದ ವಿಮಶ ೇ   : (ಸಂ) ಎಚ್.ಎಸ. ರನಘವ ೋಂದರರನವ 

 13. ಯುಗಧ್ಮೇ ಮತುತ ಸ್ನಹಿತಯ ದಶೇನ್  : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ 

 

ಪ್ತರಕ  : 4.9 ಸ್ೆಂಪ್ರಬೆಂಧ ರಚನ  : 
(ವಿರನಯರ್ಥೇಗಳು ಅಧ್ನಯಪಕರು ನಿೋಡಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ ೆ ಎಪಪತುತ ಪುಟಗಳ ಮಿರ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರಬಂಧ್ವನ್ುನ ರಚಿಸಿ ವಿಭನಗಕ ೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಬ ೋಕು.) ಸಪರಬಂಧ್ ರಚನ ಗ್   70 ಅಂಕಗಳು 

                           ಮೌಖಿಕ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ್ :   30 ಅಂಕಗಳು 

 

ಸ್ೂಚನ : 

1.  1, 2, 3 ಮತುತ ೪ ನ ೋ ಸ್ ಮಿಸಟರ್ ನ್ ಪರರ್ತ ಪರ್ತರಕ ಗ್  100 ಅಂಕಗಳನ್ುನ ನಿಗದಿಗ್  ಳಿಸಲನಗಿರ . 100 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ  

   ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ್  70 ಅಂಕಗಳನ್ುನ, ಆಂತರಿಕ ಮೌಲಯಮನಪನ್ಕ ೆ 30 ಅಂಕಗಳನುನ ನಿಗದಿಗ್  ಳಿಸಿರ . 

2. ಆಂತರಿಕ ಮೌಲಯಮನಪನ್ಕ ೆ 30 ಅಂಕಗಳು 

                 1. ಕಿರು ಪರಿೋಕ್ಷ  – 10 

                 2. ಹನಜರನರ್ತ  - 10 

                 3. ಸ್ ಮಿನನರ/ ನಿಯೋಜಿತ ಕನಯೇ: 10 ಅಂಕಗಳ ಂದು ವಗಿೋೇಕರಿಸಿರ . 

3. ಪರಶ ನಪರ್ತರಕ  ವಿನನಯಸ:  ಪರ್ನೇಯ ಆಯ್ಕೆಗ್  ಅವಕನಶವಿರುವ ತಲನ 15 ಅಂಕಗಳ 4 ಮುಖ್ಯ ಪರಶ ನಗಳು, ತಲನ  

   5 ಅಂಕಗಳ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗ್  ಟಿಪಪಣಿ ಬರ ಯಬ ೋಕನದ ಬಹ್ು ಆಯ್ಕೆಯ ಒಂದು ಪರಶ ನ. 

 

 
 



56 
 

4. ಬ  ೋಧ್ನನ ಅವಧಿ:  

ಪರ್ತರಕ  1.1 ರಿಂದ 1.6, 2.1 ರಿಂದ 2.6, 3.1 ರಿಂದ 3.8, ಮತುತ 4.1 ರಿಂದ 4.9 ರವರ ಗ್  ಪರ್ತರಕ ಗಳಿಗ್  ವನರಕ ೆ 4 

ಗಂಟ ಗಳು                        ಒಟುಟ ಮೌಲನಯಂಕಗಳು - 4      

ಪರ್ತರಕ  1.7 ಮತುತ 2.7 ಪರ್ತರಕ ಗಳಿಗ್  ವನರಕ ೆ 3 ಗಂಟ ಗಳು        ಒಟುಟ ಮೌಲನಯಂಕಗಳು - 3      

  ಪರ್ತರಕ : 3.9 ಮುಕತ ಆಯ್ಕೆ ಪರ್ತರಕ  ವನರಕ ೆ 3 ಗಂಟ ಗಳು             ಒಟುಟ: ಮೌಲನಯಂಕಗಳು -3 
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ಎೇಂ ಎ ಕನ್ನಡ (ತೌಲನಿಕ) 
ಪರಥಮ ಸ ಮಿಸ್ಕಟರ್ 

 
ಪತಿರಕ  1.1 ತೌಲನಿಕ ಸಾಹಿತಯದ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾದ್ರಗಳು 

I. ಹಿನ ನಲ  : 
    1. ತೌಲನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಾ: ವ್ಾಾಖ್ಾಾನ  
    2. ತೌಲನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಾ:  ಸಿರೂಪ 
    3. ತೌಲನಿಕ ಕಾವ್ಾ ಮಿೀಮಾಂಸೆ  
    4. ಪ್ಾರಚಿೀನ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕೃತಿಗಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನದ ಸಿರೂಪ 
 
II. ಅಧ್ಯಯನ್ದ್ ಕ್  ತರಗಳು :  
1) ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನದ ಪರಸಾೆನಗಳು  

1. ರ್ೆರಂಚ್ ತೌಲನಿಕ ಮಾಗಿ 
2. ಅಮರಿಕನ್ ತೌಲನಿಕ ಮಾಗಿ 
3. ಭಾರತಿೀಯ ತೌಲನಿಕ ಮಾಗಿ 
4. ಕೆನಡಿಯನ್ ತೌಲನಿಕ ಮಾಗಿ 

2)  ತೌಲನಿಕ ಸಾಹಿತಾಾಧ್ಾಯನದ ನೆಲೆಗಳು:  
1. ವಿಶಿ ಸಾಹಿತ್ಾ  
2. ರಾಷಿರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ  
3. ದಾರವಿಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  

3)  ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನದ ಪರಧಾನ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳು 
1. ಅನುಕರಣೆ 
2. ಪರಭಾವ್ ಅಧ್ಾಯನ 
3. ಅಂತ್ರ್ ಪಠ್ಾೀಯತೆ 
4. ಸಿಿೀಕಾರ  
5. ಸಾಹಿತ್ಾಕ ಅದೃಷಟ 
6. ಚಳುವ್ಳ್ಳಗಳು, ಕಾಲಘಟಟಗಳು: 
   ಕನನಡ ಮತ್ುು ಇಂರ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಾಗಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನ 
7. ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕಲಾಪರಕಾರಗಳ ಸಂಬಂಧ್ 
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4)    ಆಧ್ುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರಕಾರಗಳ ವಿಕಾಸ: ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನ 

ಕನನಡ ಮತ್ುು ಇಂರ್ಿಷ್: ಸಣ್ಣಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ ಪರಕಾರಗಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನ  
 III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ತ್ೌಲನಿಕ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್                     : ರ್ತಪ್ ಪೋರುದರಸ್ನವಮಿ ಎಚ್.   
2. ಇಂಗಿಿಷ್ ಭನಷ್ ಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ುನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇ : ಶ ೋಷಗಿರಿರನವ.ಎಲ್.ಎಸ. 
3. ತ್ೌಲನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯ    : ರ ೋ. ಜವರ ೋಗ್ೌಡ 
4. ತ್ೌಲನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯ    : ಸಿ.ಎನ. ರನಮಚಂದರನ 
5. ತ್ೌಲನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯ    : ಸ ಸನ ಬನಸ್ ನಟ್, (ಅನ್ು) ರನಮಲ್ಲಂಗಪಪ  

  ಬ ೋಗ ರು, ಕ .ಸಿ. ಶಿವನರ ಡಿೆ, ಇತರರು 
6. ವನಸತವತ್ನವನದ                              : ಟಿ.ಪ್ಪ ಅಶ  ೋಕ 
7. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಕ  ೋಶ     : (ಸಂ) ರನಜಪಪ ದಳವನಯಿ  
8. ಆಧ್ುನಿಕ ಆಫ್ರರಕನ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ುನಿಕತ್  ಮತುತ ಪರಂಪರ : ನ್ಟರನಜ್ ಹ್ುಳಿರ್ನರ 
9. ರಸ್  ೋವ ೈಸಃ     : ಕುವ ಂಪು 
10. ಸ್ನಹಿರ್ತ, ಸ್ನಹಿತಯ, ವಿಮಶ ೇ   : ಪ್ಪ. ಲಂಕ ೋಶ್ 
11. ರ ಪಕ ಲ ೋಖ್ಕರು    : ಪ್ಪ. ಲಂಕ ೋಶ್-ಎಸ.ಎಫ್.ಯೋಗಪಪನ್ವರ 
12. ಕನಲಕರ್ನ್     : ರನಜ ೋಂದರ ಚ ನಿನ 
13. ಪೂವನೇಪರ     : ಯು. ಆರ, ಅನ್ಂತಮ ರ್ತೇ 
14. ಸಂಸೃರ್ತ ಕರ್ನ್     : ಡಿ. ಆರ. ನನಗರನಜ್ 
15. ಟಿ.ಎಸ.ಎಲ್ಲಯಟ್ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ನ್ವಯ ಕನವಯ ಸಂದಭೇ: (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
16. ಟಿೋಕ  ಟಿಪಪಣಿ     : ಸಂಪುಟಗಳು 1-2-3: ಪ್ಪ. ಲಂಕ ೋಶ್ 
17. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂಗ್ನರ್ತ    : ಕನನೇಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ ಪರಕಟಣ  

18. ಅಸಮಗರ     : ರನಜ ೋಂದರ ಚ ನಿನ 

19. ಟ ರಡಿಶನಿ ಆಫ್ ಮನಡನಿೇಟಿ: ಎ ಕಂಪ್ನಯರಟಿೋವ ಸಟಡಿ ಆಫ್ ಟಿ.ಎಸ.ಎಲ್ಲಯಟ್ ಅಂಡ ಗ್  ೋಪ್ನಲಕೃಷಣ ಅಡಿಗ 

      : ರನಜ ೋಂದರ ಚ ನಿನ 

 

ಪತಿರಕ  1.2 ಭಾರತಿ ಯ ಸಾಹಿತಯ-1 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ಭಾರತಿೀಯತೆ : ಪರಿಕಲಪನೆಯ ವಿವ್ರಣೆ 
2. ಆಧ್ುನಿಕ ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತುತ ವಸ್ನಹ್ತುಶನಹಿ ಸಂದಭೇ     
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3. ಭಾರತಿೀಯ ನವೀದಯ : ಪರಿಕಲಪನೆಯ ವಿವ್ರಣೆ 
4. ಭಾರತಿೀಯ ಪರಗತಿಪಂರ್ : ಪರಿಕಲಪನೆಯ ವಿವ್ರಣೆ  

 
II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು : 

1. ನಾಟಕ: ಕನಾಿಟಕ ಶ್ಾಕುಂತ್ಲ ನಾಟಕಂ: ಕಾಳ್ಳದಾಸ. (ಅನು) ಬಸವ್ಪಪಶ್ಾಸಿಿ   
2. ಕನದಂಬರಿ: ಗ್  ೋರನ: ರವಿೋಂದರನನರ್ ಠನಕ ರ. (ಅನ್ು) ಎಚ್.ವಿ. ಸ್ನವಿತರಮಮ 
3. ಕಾವ್ಾ: ಪಕ್ಷ್ಕಾಶ್: ಕುವ್ೆಂಪು  
4. ಸಣ್ಣ ಕತೆ: ಪ್ೆರೀಮಚಂದ್ ಕತೆಗಳು. (ಅನು) ಶ್ಾ. ಬಾಲುರಾವ್ 

(ಅಧ್ಾಯನಕಾೆರ್ ಕತೆಗಳು: ಚದುರಂಗದ ಆಟಗಾರರು, ಹೆಣ್ದ ಬಟೆಟ, ಈದ್ವಗಾ) 
 

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು  
1. ನ್ಮಮ ಸ್ನಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಭನರರ್ತೋಯತ್     : ಎ.ಎನ. ಮ ರ್ತೇರನವ 
2. ರನಷ್ಟ್ರೋಯತ್  ಮತುತ ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ  : ಸಂ. ಜಿ.ಎಸ.ಶಿವರುದರಪಪ 
3. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಕವಿತ್ ಯ ಮೋಲ  ಇಂಗಿಿಷ್ ಕನವಯದ ಪರಭನವ : ಎಸ. ಅನ್ಂತನನರನಯಣ 
4. ರವಿೋಂದರನನರ್ ಠನಕ ರ     : ಮನಸಿತ ವ ಂಕಟ ೋಶ ಅಯಯಂಗ್ನರ 
5. ಪ್ ರೋಮಚಂದ್      : ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಿಷತುತ 
6. ಸ್ನಹಿತಯ ಭನರರ್ತ      : ಎನ. ಅನ್ಂತರಂಗ್ನಚನರ   
7. ಭನರರ್ತೋಯ ಸ್ನಹಿತಯ ಸಮಿೋಕ್ಷ -ಸಂಪುಟಗಳು  1, 2  : ಪರ.ಸಂ. ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
8. ರ  ಮನಯಂಟಿಸಿಸಂ     : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ 
9. ರನಷ್ಟ್ರೋಯತ್  ಮತುತ ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ  : ಸಂ. ಜಿ.ಎಸ.ಶಿವರುದರಪಪ 
10. ಸಂಸೃತ್ ನಾಟಕಗಳ ಕನನಡಾನುವ್ಾದ   : ಸಂ. ಜೆ. ಶ್ರೀನಿವ್ಾಸಮೂತಿಿ 
11. ಕಾಳ್ಳದಾಸ      : ಆದಾರಂಗಾಚಾಯಿ 
12. ಶ್ರೀಕುವ್ೆಂಪು      : ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ವ್ರುದರಪಪ 
13. ಅಶ್ೀಶ್ ನಂದ್ವ ವಿಚಾರ     : ಸಂ.ಡಿ. ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ 
14. ಎನೆ್ೈಕೊಿೀಪ್ತೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಲಟರೆೀಚರ್: ಸಂಪುಟಗಳು: ಕೆೀಂದರ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 
15. ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಪರಗತಿ     : ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನ 
16. ಕಾದಂಬರಿಕಾರನ ಕತೆ     : ಬಸವ್ರಾಜ ಕಟಿಟೀಮನಿ 
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ಪತಿರಕ  1.3 ಭಾಷಯೆಂತರ: ತತವ, ಮಾದ್ರ, ಪರಯ ಗ 
I. ಹಿನ ನಲ  : 

1. ಭಾಷಾಂತ್ರ: ವ್ಾಾಖ್ಾಾನಗಳು 
2. ಭಾಷಾಂತ್ರದ  ಚರಿತೆರ 
3 ಪ್ಾರಚಿೀನ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತ್ರದ ಸಿರೂಪ: ನವ್ಬರವ್ಣಗೆ 
4. ಭಾಷಾಂತ್ರ: ಸಮಕಾಲ್ಲೀನ ಪರಯೀಗಗಳು 
 

II. 1) ಭಾಷಾಂತ್ರದ ಮೂಲ ತ್ತ್ಿಗಳು 
   2) ಭಾಷಾಂತ್ರದ ವಿಭಿನನ ಮಾದರಿಗಳು:  

1. ಭಾಷಾಂತ್ರ 
2. ರೂಪ್ಾಂತ್ರ 
3. ಭಾವ್ಾನುವ್ಾದ 
4. ಅಳವ್ಡಿಕೆ 
5. ಸಂಗರಹಾನುವ್ಾದ  

    3) ಭಾಷಾಂತ್ರ: ಕಲ್ಲಕೆ ಮತ್ುು ಪರಯೀಗ  
ಇಂರ್ಿಷಿನಿಂದ ಕನನಡಕೆೆ : ಪತಿರಕಾ ವ್ರದ್ವಗಳ ಭಾಷಾಂತ್ರ 

                                     ಸಕಾಿರಿ ಸುತೊುೀಲೆಗಳ ಭಾಷಾಂತ್ರ 
                                     ಕವ್ನಗಳ ಭಾಷಾಂತ್ರ 
    4) ಅಂತ್ರ್ ಪರಕಾರ ಭಾಷಾಂತ್ರ: ಕಾದಂಬರಿ ಪರಕಾರದ್ವಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪರಕಾರಕೆೆ ಅಳವ್ಡಿಕೆ 
          ಸಣಣಕತ್  ಪರಕನರದಿಂದ ನನಟಕ ಪರಕನರಕ ೆ ಅಳವಡಿಕ  

 
III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ಅನ್ುವನದ ಸಂಕರ್ನ್    : ಭನಗ-1 ಸಂ. ಕ .ಸಿ. ಶಿವನರ ಡಿೆ 
2. ಅನ್ುವನದ ಸಂಕರ್ನ್    : ಭನಗ-2 ಸಂ, ಕ .ಸಿ. ಶಿವನರ ಡಿೆ 
3. ಭನಷ್ನಂತರ ಕಲ      : ಪರಧ್ನನ ಗುರುದತತ 
4. ಅನ್ುವನದ ಕಲ          : ಜಿ.ಎಸ. ಕುಳಿಿ 
5. ಭನಷ್ನಂತರ ಕಲ          : ಜಿ.ಎಸ. ಭಟ್ 
6. ಟನರನ್ಿಲ ೋಷನ: ಹಿಸಟರಿ ಅಂಡ ಕಲಚರ      : ಸುಸ್ನನ ಬನಯಸ್ನ ಟ್ ಅಂಡ ಆಂಡ ರ ಲ್ಲೋಫ್ರವರ 
7. Aspects of Translation.        Ed: Booth & others    
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8. Translation and Translations       : Postgate J.D. 
9. A Linguistic Theory of Translation            : Catford J.C. 
10. The Art of Translation         : Savory T.H. 
11. Translation as Discovery         : Sujit Mukherjee 
12. ನನಗವಲ್ಲಿ          : ಎಚ್.ಎಲ್. ನನಗ್ ೋಗ್ೌಡ ಅಭನ್ಂದನನ ಗರಂರ್ 
13. ಭನಷ್ನಂತರದ ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ನ ಲ ಗಳು      : ಕರಿಗ್ೌಡ ಬಿೋಚನ್ಹ್ಳಿಿ 
14. ಭನರತದ ಬಹ್ುಭನಷ್ಟ್ಕ ಪರಿಸರ ಮತುತ ಅನ್ುವನದ    : ಸಿರನಜ್ ಅಹ್ಮದ್ 

15. ಭನಷ್ನಂತರ ಪರವ ೋಶಿಕ , ಇರ್ತಹನಸ, ಸಿರನಾಂತ ಮತುತ ಪರಿಭನಷ್ ಗಳು: ಎಂ. ಉಷ್ನ 

16. ಭನಷ್ನಂತರ: ಸ್ ೈರನಾಂರ್ತಕ ಹನಗ  ಆನ್ವಯಿಕ ನ ಲ ಗಳು: ಸಿ.ಎನ. ರನಮಚಂದರನ 

17. ವಸ್ನಹ್ತುಶನಹಿ ಮತುತ ಭನಷ್ನಂತರ  : ವಿ.ಬಿ. ತ್ನರಕ ೋಶವರ 

18. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭನಷ್ನಂತರ ಕುರಿತ ಚಿಂತನ ಗಳು : ಸತಯಮ ರ್ತೇ ಎಚ್.  

19. ತ್ೌಲನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯ    : ಸ ಸನ ಬನಸ್ ನಟ್: (ಅನ್ು) ರನಮಲ್ಲಂಗಪಪ  

ಬ ೋಗ ರು, ಕ .ಸಿ. ಶಿವನರ ಡಿೆ, ಇತರರು 
20. imtranslator.net (Google) 

21. Wikipedia: Google  

 

ಪತಿರಕ  1.4 ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತಯ ಪರಚಯ: ಗ್ರ ಕ್ ಸಾಹಿತಯ-1 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ರ್ರೀಕ್ಸ ಚಿಂತ್ನಾ ಪರಂಪರೆ  
2. ರ್ರೀಕ್ಸ ಮಹಾಕಾವ್ಾ 
3. ರ್ರೀಕ್ಸ ದುರಂತ್ ನಾಟಕ 
4. ರ್ರೀಕ್ಸ ಮತ್ುು ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾಗಳ ಸಂಬಂಧ್  

 
II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು : 
        1. ಮಹಾಕಾವ್ಾ: ಓಡಿಸಿ್: ಹೊೀಮರ್. ಅನು: ಕೆ.ಎಂ. ಸಿೀತಾರಾಮಯಾ 
      2. ನಾಟಕ: ದೊರೆ ಈಡಿಪಸ್: ಸೊೀಫೊರ್ಕಿಸ್. ಅನು: ಪ್ತ. ಲಂಕೆೀಶ್  
      3. ಕಾವ್ಾ: ಸಾಾಫೊೀ ಕಾವ್ಾ: ಸಾಾಫೊೀ. ಅನು: ಕೆ.ಎಂ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ 
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      4. ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನ: ಸೊಫೊೀರ್ಕಿಸ್ ನ ‘ಏಜಾಕ್ಸ್’ (ಅನು: ಸುಜನಾ) ಮತ್ುು ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಯವ್ರ  

       ‘ಅಶಿತಾೆಮನ್’  
 
III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ಗಂಭಿೀರ ನಾಟಕಗಳು    : ಎಸ್. ವಿ. ರಂಗಣ್ಣ 
2. ಮಹಾಕಾವ್ಾ ಸಿರೂಪ     : ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ವ್ರುದರಪಪ 
3. ಅರಿಸಾಟಟಲ ಕಾವ್ಾಮಿೀಮಾಂಸೆ    : ಎನ್. ಬಾಲಸುಬರಹಿಣ್ಾ    
4. ರಂಗಪರಪಂಚ      : ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷ್ರ 
5. ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ುಣ    : ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷ್ರ 
6. ರ್ರೀಕ್ಸ ನಾಟಕ ಮತ್ುು ರಂಗರ್ೂಮಿ    : ಎಲ.ಎಸ್. ಶ್ೆೀಷರ್ರಿರಾವ್ 
7. ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮಾಗಿದಶ್ಿ    : ಡಿ. ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ 
8. ಎಡವಡೇ ಸಯಿೋದ್ ಚಿಂತನ ಗಳು          : ರನಮಲ್ಲಂಗಪಪ ಟಿ. ಬ ೋಗ ರು 
9. ರ್ರೀಕ್ಸ ಮಿರ್ಥಕಗಳು     : ಕೆ.ಎಂ. ಸಿೀತಾರಾಮಯಾ 
10. ರ್ರೀಕ್ಸ ಪರಹಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಮಾತ್ುಗಳು   : ಗೊೀವಿಂದ ಪ್ೆೈ 
11. ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ಮತ್ುು ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಾಗಳ ಮನೊೀಧ್ಮಿ: ಎಲ.ಎಸ್. ಶ್ೆೀಷರ್ರಿರಾವ್  
12. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನನಡ ನಾಟಕ     : ಕೆ. ಮರುಳಸಿದಧಪಪ 
13. ರಂಗ ಸಂವ್ಾದ      : ಕಾ.ವ್ೆಂ. ಶ್ರೀನಿವ್ಾಸಮೂತಿಿ 

 

ಪತಿರಕ  1.5: ಜನ್ಪದ್ ಮಹಾಕಾವಯಗಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ್ 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ‘ಜನಪದ’ ಮತ್ುು ‘ಜಾನಪದ’: ಪರಿಕಲಪನೆಗಳ ವಿವ್ರಣೆ  
2. ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಾ  
3. ಲ್ಲಖಿತ್ ಮಹಾಕಾವ್ಾ 
4. ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಾಗಳ ಗಾಯನ ಪರಂಪರೆ 

  
II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು :  

1. ಮಂಟೆೀಸಾಿಮಿ ಕಾವ್ಾ: ಜಗತ್ ಸೃಷಿಟಯ ಸಾಲು. ಸಂ: ಹಿ.ಚಿ. ಬೊೀರಲ್ಲಂಗಯಾ 
2. ಮಲೆಮಾದೆೀಶಿರ ಕಾವ್ಾ: ಶರವ್ಣ್ ದೊರೆ ಸಾಲು. ಸಂ: ಪ್ತ.ಕೆ. ರಾಜಶ್ೆೀಖ್ರ್ 
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3. ಕಲೆೀವ್ಾಲ: ಅರನಯಯ: 26,27, 28, 29, 30 (ಅನು) ಕೆ. ಆರ್ ಸಂಧಾಾರೆಡಿಿ 
4. ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನ: ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತ್- ಪವ್ಿ1-20. ಸಂ. ಪ್ತ.ಕೆ. ರಾಜಶ್ೆೀಖ್ರ್ ಮತ್ುು  

ಕುಮಾರವ್ಾಾಸನ ‘ಕನಾಿಟ ಭಾರತ್ ಕಥಾಮಂಜರಿ’ಯ ‘ಆದ್ವಪವ್ಿ.’  
 
III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು 

1. ಜನನ್ಪದ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ      :  ಸಂ. ಎಚ್. ಜ . ಲಕೆಪಪಗ್ೌಡ 
2. ಜನನ್ಪದ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ ಸಿರನಾಂತಗಳು  : ಅಂಬಳಿಕ  ಹಿರಿಯಣಣ 
3. ಜನನ್ಪದ ಸವರ ಪ     : ಹನ.ಮನ. ನನಯಕ 
4. ಜನನ್ಪದ ಸಿರನಾಂತಗಳು     : ವಿೋರಣಣ ದಂಡ  
5. ದಕ್ಷ್ಣ ಕನನೇಟಕದ ಜನ್ಪದ ಕನವಯ ಪರಕನರಗಳು  : ಜಿೋ.ಶಂ.ಪ 
6. ಜನನ್ಪದ ಮ ಲಭ ತ ತತವಗಳು    : ರ ೋವ ೋಂದರಕುಮನರ ಹ್ಕನರಿ 
7. ಜನನ್ಪದ ಪರಕನರಗಳು     : ರ್ತೋ.ನ್ಂ.ಶಂಕರನನರನಯಣ 
8. ಜನನ್ಪದ ಸಿರನಾಂತಗಳು      : ಸಂ. ರಂಗ್ನರ ಡಿೆ ಕ  ೋಡಿರನಂಪುರ,  

  ಜಿ.ಆರ. ರ್ತಪ್ ಪೋಸ್ನವಮಿ 
9. ರ ೋಸಿ ಕರ್ನ್      : ಮಗಳಿಿ ಗಣ ೋಶ್  
10. ಜನನ್ಪದ ತಡಕನಟ     : ಹಿ.ಶಿ.ರನಮಚಂರ ರೋಗ್ೌಡ 
11. ಜನ್ಪದ ಮಹನಕನವಯಗಳ ನಿಮನೇಣ ಪರರ್ತಭ ಯ ನ ಲ ಗಳು : ಕುರುವ ಬಸವರನಜ್  
12. ರ ೋಶಿೋಯ ಚಿಂತನ      : ಚಂದರಶ ೋಖ್ರ ಕಂಬನರ 
13. ರ ೋಶಿೋವನದ      : ರನಜ ೋಂದರ ಚ ನಿನ 
14. ಮಂಟ ೋಸ್ನವಮಿ ಪರಂಪರ      : ವ ಂಕಟ ೋಶ ಇಂರನವಡಿ 
15. ಕನನೇಟಕ ಜನ್ಪದ ಮಹನಕನವಯಗಳು   : ಸಂ. ರ್ತೋ.ನ್ಂ. ಶಂಕರನನರನಯಣ  
16. ಶಿರೋ ಮಂಟ ೋಸ್ನವಮಿ ಕನವಯ     : ಜಿೋ.ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯಯ  
17. ರ ೋಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರ      : ಹಿ.ಚಿ. ಬ  ೋರಲ್ಲಂಗಯಯ 

18. ಮಂಟ ೋಸ್ನವಮಿ ಕನವಯ: ಓದು ಪಠಯ    : ಸಂ. ವ ಂಕಟ ೋಶ ಇಂರನವಡಿ 
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ಪ್ತರಕ :1.6 ವಿರ್ ೀಷ ಕವಿ ಅಧಾಯನ್ : ಬಿ.ಎೆಂ.ಶ್ರೀಕೆಂಠಯಾ 

I ಹಿನ ನಲ :  

1. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಹಿನ ನಲ , ಪ್ನರಂಪರಿಕ ಕನವಯ- ಆಧ್ುನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯದ ಸವರ ಪ. 

2. ಪ್ನಶಿಚಮನತಯರ ಆಗಮನ್, ರನಷ್ಟ್ರೋಯವನದ, ಸುಧ್ನರಣವನದ, ಆದಶೇವನದ ಮತುತ ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ    

         ಪುನ್ರುಜಿಿೋವನ್ದ ಆಶಯಗಳು, ಹ  ಸಗನ್ನಡದ ಅರುಣ  ೋದಯ, ಹ  ಸಗನ್ನಡದ ಉದಯಕನಲ,  

         ನ್ವೋದಯ ಪೂವೇ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ  

3. ಏಕಿೋಕರಣ ಚಳುವಳಿ, ಭನಷ್ನ ಚಳುವಳಿ, ಸಂಸೃರ್ತ ಸಂಕರ್ನ್ 

4. ನ್ವೋದಯ ಸ್ನಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ುವನದ 

 

II ಅಧಾಯನ್ಕಯೆಗಿ ಪ್ಠಾಗಳು :  

1. ಕಯವಾ:     1) ಇಂಗಿಿಷ್್ ಗಿೋತ್ ಗಳು 

2. ನಯಟಕ:   1) ಅಶವತ್ನಾಮನ್ 

        2) ಪ್ನರಸಿಕರು 

3. ಆಯದ ಲ ೀಖನ್ಗಳು: 

     1) ಕನ್ನಡ ಮನತು ತಲ ಯ್ಕತುತವ ಬಗ್  

     2) ಪೂವೇ ಹ್ಳಗನ್ನಡ ಮತುತ ತಮಿಳು-ಕನ್ನಡ ಮದಲ   ತಮಿಳು ಮದಲ  ? 

 

III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು 

1. ಶಿರೋ ಸ್ನಹಿತಯ     : (ಪರ.ಸಂ) ಹನ.ಮನ.ನನಯಕ 

ಆಚನಯೇ ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋಕಂಠಯಯನ್ವರ ಸಮಗರ ಕೃರ್ತ  

ಸಂಪುಟ, ಕುವ ಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಸ್ ಾ,      

ಮೈಸ ರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 

2. ಸಮನಲ  ೋಕನ್    : ರ್ತೋ.ನ್ಂ.ಶಿರೋಕಂಠಯಯ 

3. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಕನವಯದ ಮೋಲ  ಇಂಗಿಿೋಷ್ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪರಭನವ : ಎಸ ಅನ್ಂತನನರನಯಣ  

4. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಉದಯ ಕನಲ   : ಧ್ನರವನಡಕರ ರನ ಯ, ಕನನೇಟಕ                 

  ವಿಶವವಿರನಯಲಯ ಧ್ನರವನಡ  

5. ಸಂಭನವನ       : ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋ ಅವರ ಅಭನ್ಂದನನ ಗರಂರ್ 
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6. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಅರುಣ  ೋದಯ   : ಶಿರೋನಿವನಸ ಹನವನ್ ರ, ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ  

  ಪ್ನರಧಿಕನರ, ಬ ಂಗಳೂರು 

7. ಇಂಗಿಿಷ್್ ಗಿೋತ್ ಗಳು (ಮ ಲ ಆಂಗಿ ಕವನ್ಗಳ ೂಂದಿಗ್ ): ಶಿರೋ, ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋ. ಸ್ನಮರಕ ಪರರ್ತಷ್ನಾನ್,  

     ಬ ಂಗಳೂರು 

8. ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋಕಂಠಯಯನ್ವರು    : ಪರಿಚಯ- ಕನಣಿಕ : ಎಂ.ವಿ.ಸಿೋತ್ನರನಮಯಯ,  

  ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋ ಸ್ನಮರಕ ಪರರ್ತಷ್ನಾನ್ 

9. ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋಕಂಠಯಯ    : ಬಿ.ಶಿರೋ.ಪ್ನಂಡುರಂಗರನವ್ 

10. ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋಕಂಠಯಯ    : ಎ.ಎನ.ಮ ರ್ತೇರನವ 

11. B.M.Shrikantaiah    : S.V.Ranganna 

12. ಇಂಗಿಿಷ್್ ಗಿೋತ್ ಗಳು – ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಮುಖನಮುಖಿ : (ಸಂ) ರಹ್ಮತ್್ ತರಿೋಕ ರ , ಕನ್ನಡ.ವಿ.ವಿ 

13. ಹ ಜ ಿೋನ್ು      : ಪ್ರರ.ಬಿ.ಬಿ.ಸಜನಿ್ ಅಭನ್ಂದನ್ ಗರಂರ್ 

 

ಪ್ತರಕ : 1.7: ಛೆಂದಸ್ುು ಅಧಾಯನ್ದ ವಿವಿಧ ನ ಲ ಗಳು 

ಭಯಗ-1 

1. ಭನಷ್ , ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಛಂದಸಿಿನ್ ಸಂಬಂಧ್, ಛಂದಸಿಿನ್ ಮ ಲತತವಗಳು:  

    ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಛಂದಸುಿ, ಗದಯಲಯ, ಪರಸ್ನತರ ಕರಮ 

2. ಛಂದಸಿಿನ್ ಪ್ನರಿಭನಷ್ಟ್ಕ ಪದಗಳು: ಲಯ, ಪ್ನರಸ, ಗಣ, ಮನತ್ ರ, ವಡಿ, ಅಂಶ, ಪ್ನದ, ಯರ್ತ, ಪರಸ್ನತರ    

3. ಕನ್ನಡ ಛಂರ  ೋಕೃರ್ತಗಳ ಸಮಿೋಕ್ಷ  

 

ಭಯಗ-2: ಅಕ್ಷರ ಛೆಂದಸ್ುು: ಸ್ೆಂಸ್ೃತ್ದ ಹಿನ ನಲ  

1. ಅಕ್ಷರ ವೃತತಗಳು: ಸಂಸೃತದ ಹಿನ ನಲ ; ಇವು ಕನ್ನಡ ಕನವಯಕ ೆ ಹ  ಂದಿಕ  ಂಡ ಬಗ್ : ಈ ವೃತತಗಳ   
    ಸ್ನಧ್ಯತ್ ಗಳು ಮತುತ ಮಿರ್ತಗಳು  
2. ಚಂಪೂ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಖನಯತ ಕನನೇಟಕ ವೃತತಗಳು  
3. ವಸುತ ಛಂದಸುಿ ಮತುತ ಅಭವಯಕಿತಯ ವ ೈಶಿಷಟಯ: ಅಕ್ಷರ ವೃತತಗಳನ್ುನ ಕುರಿತಂತ್ : ಪಂಪ, ರನ್ನರ ಕನವಯಗಳು 

 

ಭಯಗ-3: ಮಯತಯರ ಛೆಂದಸ್ುು: ಪ್ಯರಕೃತ್ದ ಹಿನ ನಲ   

1. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕ ಗ್  ಂಡ ಪರಮುಖ್ ಮನತ್ನರವೃತತಗಳು:  
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ಕಂದ: ವಸುತ, ಛಂದಸುಿ ಮತುತ ಅಭವಯಕಿತಯ ವ ೈಶಿಷಟಯ: ಜನ್ನ 

ರಗಳ : ವಸುತ, ಛಂದಸುಿ ಮತುತ ಅಭವಯಕಿತಯ ವ ೈಶಿಷಟಯ: ಹ್ರಿಹ್ರ 

 

ಭಯಗ-4: ಅೆಂಶ್ ಛೆಂದಸ್ುು: ದ್ ೀಸಿ ಹಿನ ನಲ , ವ ೈಶ್ಷಟಯತ  

1. ಅಂಶವೃತತಗಳ ಗ್ ೋಯಗುಣ, ಕಣನೇಟಕ ವಿಷಯ ಜನರ್ತಗಳ ವಿವರಣ  

ಷಟಪದಿ: ಅಂಶ ಮತುತ ಮನತ್ನರ ಷಟಪದಿಯ ಇರ್ತಹನಸ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಬ ಳವಣಿಗ್  

ಸ್ನಂಗತಯ: ಇರ್ತಹನಸ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಬ ಳವಣಿಗ್  

ರ್ತರಪದಿ: ಅಂಶ ಮತುತ ಮನತ್ನರ ರ್ತರಪದಿಯ ಇರ್ತಹನಸ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಬ ಳವಣಿಗ್  

2. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಅಂಶ ಛಂದಸಿಿನ್ಲ್ಲಿ ತಂದ ರ ೋಸಿೋಯತ್ ಯ ಗುಣ: 
      ಕುಮನರವನಯಸ, ರತ್ನನಕರವಣಿೇ ಮತುತ ಸವೇಜ್ಞ 
3. ತ್ೌಲನಿಕ ರನರವಿಡ ಛಂದಸುಿ: ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ತ್ ಲುಗು, ಮಲ ರ್ನಳಂ 

 

ಭಯಗ-5: ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಛೆಂದಸ್ುು 

1. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸಿಿನ್ ರಚನ , ಸವರ ಪ 

2. ಮ ಲ ಲಯಗಳು, ನ್ವೋದಯ ಯುಗದ ಛಂರ  ೋ ಪರಯೋಗಗಳು,ಸ್ನದೃಶಯ-ವ ೈದೃಶಯ ಮತುತ ವ ೈಶಿಷಟಯ 

3. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಛಂದಸಿಿನ್ ಪ್ನರಿಭನಷ್ಟ್ಕ ಪದಗಳು: 

     ಮನತ್ ರ, ಮುಡಿ, ಪದಮಗಣ, ಅನನಗತ, ಗಣಪರಿವೃರ್ತತ 

4. ಆಧ್ುನಿಕ ಛಂದಸಿಿನ್ ರ ಪಗಳು: 

     ಸರಳ ರಗಳ , ಮಹನ ಛಂದಸುಿ, ಪರಗ್ನರ್, ಅಷಟ ಷಟಪದಿ, ಮುಕತಛಂದಸುಿ 

 

ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು 
1. ಕನ್ನಡ ಛಂದಸಿಿನ್ ಚರಿತ್ ರ: ಭನಗ: ೧ ಮತುತ ೨    : ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ. 
2. ಕನ್ನಡ ಛಂರ  ೋವಿಕನಸ     : ಡಿ.ಎಸ.ಕಕಿೇ, ಭನರತ ಬುಕ ಡಿಪ್ರ,  

  ಧ್ನರವನಡ,    
3. ಕನ್ನಡ ಛಂದಸಿಂಪುಟ     : ಸಂ: ಎಲ್.ಬಸವರನಜು 
4. ಕನ್ನಡ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ ಸಂಪುಟ-1     : (ಪರ.ಸಂ)ಪುಟಟಪಪ ಕ .ವಿ. ಪರಸ್ನರನಂಗ,  

   ಮೈಸ ರು ವಿವಿ 
5. ಛಂರ  ೋಸವರ ಪ               : ಟಿ.ವಿ.ವ ಂಕಟನಚಲಶನಸಿಿೋ 
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6. ಛಂರ  ೋಗರ್ತ      : ಸ್ ೋಡಿರ್ನಪು ಕೃಷಣಭಟಟ 
7. ಸಮನಲ  ೋಕನ್: (ಛಂದಸಿಿನ್ ಕುರಿತ ಲ ೋಖ್ನ್ಗಳು)  : ರ್ತೋ.ನ್ಂ.ಶಿರೋ 
8. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಕವಿತ್ ಯ ಛಂದಸುಿ    : ಕ .ಜಿ.ನನರನಯಣ ಪರಸ್ನದ್, 

  ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಿಷತುತ, ಬ ಂಗಳೂರು 
9. ಛಂರ  ೋತರಂಗ      : ಎಂ.ಚಿರನನ್ಂದ ಮ ರ್ತೇ 
10. ವಿಚನರ ಪರಪಂಚ (ಛಂದಸಿಿನ್ ಕುರಿತ ಲ ೋಖ್ನ್ಗಳು)   : ಸ್ ೋಡಿರ್ನಪು ಕೃಷಣಭಟಟ 
11. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭನವಗಿೋತ್       : ಪರಭುಶಂಕರ, ಡಿವಿಕ  ಮ ರ್ತೇ ಪರಕನಶನ್,  

  ಮೈಸ ರು 
12. ಲಯವೂ ಅದರ ಪರಿವನರವೂ    : ಜಿ.ಎಸ. ಸಿದಾಲ್ಲಂಗಯಯ, ಕನ್ನಡ  

  ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
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ಎರಡನ ಯ ಸ ಮಿಸ್ಕಟರ್ 
ಪತಿರಕ  : 2.1 ಸಾಹಿತಯ ವಿಮರ್ ೆಯ ಮೂಲತತವಗಳು 

I. ಹಿನ ನಲ  : 
1. ವಿಮಶ ೇ: ಪರಿಕಲಪನ ಯ ವಿವರಣ  
2. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇಯ ಸವರ ಪ  
3. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇಯ ಕನಯೇ 
4. ಪ್ನರಯೋಗಿಕ ವಿಮಶ ೇ 

 
II.    1. ವಿಮರ್ ಾಯ ಮಯಗಾಗಳು  
           1. ಒಳಮುಖಿ ವಿಮಶ ೇ  
         2. ಹ  ರಮುಖಿ ವಿಮಶ ೇ 
       
       2. ಕೃತಯ ಅಧಾಯನ್ದ ನ ಲ ಗಳು 
            1. ವಸುತ, ವಸುತ ವಿನನಯಸ 
           2. ನಿರ ಪಣ  
           3. ಛಂದಸುಿ, ರ ಪಕ, ಪರರ್ತಮ, ಸಂಕ ೋತ  
           4. ಶ ೈಲ್ಲ  
       
      3. ಅೆಂತ್ರ ಶ್ಸಿುೀಯ ಸಯಹಿತ್ಾ ವಿಮರ್ ಾ 

1. ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ತ್ತ್ಿಶ್ಾಸಿ  
2. ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಮನೊೀವಿಜ್ಞಾನ  
3. ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ  
4. ಸಿಿೋವನದಿ ವಿಮಶ ೇ 
5. ಆಧ್ುನಿಕೊೀತ್ುರ ವಿಮಶ್ೆಿ: ರಾಚನಿಕವ್ಾದ, ನಿರಚನಾವ್ಾದ 

       
     4. ಪ್ುಸ್ುಕ ವಿಮರ್ ಾಯ ಮಯದರಿಗಳು 
  1. ಕೃರ್ತ ಪರಿಚಯ   
          2. ಕೃರ್ತಯ ಮೌಲಯಮನಪನ್ 
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III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು  
1. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇ    : ಸಿ .ಎನ. ರನಮಚಂದರನ  
2. ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇಯ ಮ ಲ ತತವಗಳು  : ಎಚ್. ರ್ತಪ್ ಪೋರುದರಸ್ನವಮಿ  
3. ತ್ೌಲನಿಕ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್    : ಎಚ್. ರ್ತಪ್ ಪೋರುದರಸ್ನವಮಿ  
4. ಭನರರ್ತೋಯ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್    : ರ್ತೋ. ನ್ಂ .ಶಿರೋ  
5. ಅರಿಸ್ನಟಟಲ್ ಕನವಯಮಿೋಮನಂಸ್    : ಅನ್ು: ಎನ ಬನಲಸುಬರಹ್ಮಣಯ  
6. ಅಮೃತ ಮತುತ ಗರುಡ    : ಡಿ. ಆರ. ನನಗರನಜ್ 
7. ಸ್ನಹಿತಯ ಕರ್ನ್    : ಡಿ.ಆರ. ನನಗರನಜ್ 
8. ತ್ ರ ದ ಪಠಯ     : ಕಿ.ರಂ. ನನಗರನಜ್ 
9. ಸ್ನಹಿರ್ತ, ಸ್ನಹಿತಯ, ವಿಮಶ ೇ   : ಪ್ಪ. ಲಂಕ ೋಶ್ 
10.ಪ್ನಶನಚತಯ ಕನವಯಮಿೋಮನಂಸ್    : ವಿ.ಎಂ. ಇನನಂರನರ 
11. ಮೈಯ್ಕ ಸ ರು, ಮನ್ವ  ಮನತು  : ಬಸವರನಜ ಕಲುೆಡಿ 
12.ವಿಮಶ ೇಯ ಪೂವೇ ಪಶಿಚಮ   : ಜಿ. ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
13, ವಿಮಶ ೇಯ ಪರಿಭನಷ್     : ಓ.ಎಲ್. ನನಗಭ ಷಣ ಸ್ನವಮಿ  
14. ಪ್ನಶನಚತಯ ವಿಮಶ ೇಯ ಪ್ನರಚಿೋನ್ ಪರಂಪರ  : ವಿ.ಎಂ. ಇನನಂರನರ 
15. ಪ್ನಶನಚತಯ ವಿಮಶ ೇಯ ಮಧ್ಯಯುಗ  : ವಿ.ಎಂ. ಇನನಂರನರ 
16.  ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ವಿಮಶ ೇಯ ಸವರ ಪ  : ರವಿಕುಮನರ ನಿೋಹ್ 
17. ಕನವನಯರ್ೇ ಚಿಂತನ್    : ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
18. ಸಿಿೋವನದಿ ಸ್ನಹಿತಯ ವಿಮಶ ೇ   : ತ್ ೋಜಸಿವನಿ ನಿರಂಜನ್, ಸಿೋಮಂರ್ತನಿ ನಿರಂಜನ್ 

 

ಪತಿರಕ  : 2.2 ಸಾಹಿತಯ ಪರೇಂಪರ ಯ ನಿಮಾೆಪಕರು  
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ಪರಂಪರೆಯ ನಿವ್ಿಚನ  
2. ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸೃತಿ : ಪರಿಕಲಪನ ಗಳ ವಿವ್ರಣೆ 
3. ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರಂಪರೆಯ ನಿಮಿಿತಿಯ ನೆಲೆಗಳು  
4. ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಶ್ಷಟ ಲಕ್ಷ್ಣ್ಗಳು  

 
II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 

1. ಪಂಪ: ಆದ್ವಪುರಾಣ್: (ಸಂ) ಎಲ. ಗುಂಡಪಪ  
2. ರನ್ನ: ಗದಾಯುದಧ ಸಂಗರಹ: (ಸಂ) ತಿೀ ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯಾ  
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3. ಹರಿಹರ: ಉಡುತಡಿ ಅಕೆಮಹನರ ೋವಿಯ ರಗಳ : ಹ್ರಿಹ್ರನ್ ರಗಳ ಗಳು ಸಂ: ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿೇ 
4. ಕುಮಾರ ವ್ಾಾಸ: ಸಭನಪವ್ಿ: (ಸಂ) ತ.ಸು.ಶನಮರನಯ  

 
III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು  

1. ಪಂಪ : ಒಂದು ಅಧ್ಾಯನ      : (ಸಂ). ಜಿ.ಎಸ್ . ಶ್ವ್ರುದರಪಪ  
2. ಸಮಗರ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರ - ಸಂಪುಟಗಳು   : ಪರ ಬೆಂ . ವಿ.ವಿ  
3. ಸಾಮಾನಾನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರ - ಸಂಪುಟಗಳು   : ಪರ , ಬೆಂ.ವಿ.ವಿ.  
4. ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರ      : ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳ್ಳ  
5. ಆದಿಪುರನಣ ಸಂಗರಹ್     : (ಸಂ) ಎಲ್್.ಗುಂಡಪಪ, ಪರಸ್ನರನಂಗ,  

  ಮೈಸ ರು ವಿ ವಿ   
6. ಆದಿಪುರನಣ ದಿೋಪ್ಪಕ      : ತ ಸು ಶನಮರನಯ, ಪ.ನನಗರನಜಯಯ,  

  ಚಂದರಗುಪತ ಗರಂರ್ಮನಲ  
7. ಗರನಯುದಾ ಸಂಗರಹ್ಂ      : (ಸಂ) ರ್ತೋ.ನ್ಂ.ಶಿರೋ, ವಸಂತ ಪರಕನಶನ್,  

  ಜಯನ್ಗರ, ಬ ಂಗಳೂರು 
8. ರನ್ನ ಕವಿ ಪರಶಸಿತ      : (ಸಂ) ಎಸ.ವಿ ರಂಗಣಣ, ಕಸ್ನಪ 
9. ಹ್ರಿಹ್ರನ್ ರಗಳ ಗಳು : ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಮುಖನಮುಖಿ   : ಶಿವನನ್ಂದ ಎಸ.ವಿರಕತಮಠ (ಸಂ)  ಕನ್ನಡ  

  ವಿ.ವಿ. ಹ್ಂಪ್ಪ 
10. ಹ್ರಿಹ್ರನ್ ದಶೇನ್      : ಸಮಗರ ಗದಯ- ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ,  

  ಸ್ ನೋಹ್ ಪರಕನಶನ್, ಬ ಂಗಳೂರು  

 
ಪತಿರಕ  : 2.3 ಭಾರತಿ ಯ ಸಯಹಿತ್ಾ- 2 

I ಹಿನ ನಲ  : 
1. ಆಧ್ುನಿಕ ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರಯ ಘಟಟಗಳು 
2. ಭಾರತಿೀಯ ನವ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಸಿರೂಪ  
3. ಭಾರತಿೀಯ ಸಿಿೀವ್ಾದ್ವ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಸಿರೂಪ 
4. ಭಾರತಿೀಯ ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಸಿರೂಪ 

 
II  ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 

    1. ಕನದಂಬರಿ: ಮಹಾಶ್ೆಿೀತಾದೆೀವಿ: ಯಾರದ್ವೀ ಕಾಡು. ಅನು: ಬಿ. ಸುಜ್ಞಾನಮೂತಿಿ  
    2. ಸಣಣ ಕತ್ : ಪ್ಪ.ಲಂಕ ೋಶ್: ಉಮನಪರ್ತಯ ಸ್ನೆಲರ ಶಿಪ್ ರ್ನತ್ ರ 
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  ರನಮಚಂದರ ಶಮೇ: ಸ್ ರಗಿನ್ ಕ ಂಡ 
  ರನಜಲಕಿಮ ಎನ. ರನವ: ವ ೈಶನಖ್ ಶುದಾ ಪೂಣಿೇಮಯ ದಿನ್ 

  ವಿೋಣನ ಶನಂತ್ ೋಶವರ: ಕ  ನ ಯ ರನರಿ 
  ಇಸಮತ್ ಚುಗ್ನತಯಿ: ಮದುವ  ಬಟ ಟ 

    3. ನನಟಕ: ವಿಜಯ ತ್ ಂಡ ಲೆರ: ಸದುದ! ವಿಚನರಣ  ನ್ಡಿೋತ್ನ ಇರ ! ಅನ್ು: ಚಂದರಕನಂತ ಕುಸನ್ ರ  
    4. ಆತ್ಿಕತೆ: ಉಚಲಾಾ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ರಾವ್ ಗಾಯಕವ್ಾಡ್. ಅನು:ಚಂದರಕಾಂತ್ ಪೀಕಳ  ೆ 

 
III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು 

1. ಹಾಡೆ ಹಾದ್ವಯ ತೊೀರಿತ್ು    : ಎಚ್. ಎಸ್. ರಾಘವ್ೆೀಂದರರಾವ್ 
2. ಕನನಡ ಕವಿತೆಯ ಮೀಲೆ ಇಂರ್ಿಷ್ ಕಾವ್ಾದ ಪರಭಾವ್ : ಎಸ್. ಅನಂತ್ನಾರಾಯಣ್  
3. ಆಧ್ುನಿಕ ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ    : ಎಂ. ಜಿ . ಕೃಷಣಮೂತಿಿ 
4. ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ    : ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ವ್ರುದರಪಪ  
5. ರಾಷಿರೀಯತೆ ಮತ್ುು ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ   : (ಸಂ) ಜಿ . ಎಸ್ . ಶ್ವ್ರುದರಪಪ  
6. ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ: ಸಂಪುಟ 1-2  : (ಪರ.ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ.ಶಿವರುದರಪಪ 
7. ಎನೆ್ೈಕೊಿೀಪ್ತೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಲಟರೆೀಚರ್ : ಸಂಪುಟಗಳು: ಕೆೀಂದರ ಸಾಹಿತ್ಾ  

  ಅಕಾಡೆಮಿ 
8. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕೊೀಶ     : (ಸಂ) ರಾಜಪಪ ದಳವ್ಾಯಿ 
9. ನವ್ಾತೆ      : ನರಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಸುಬರಹಿಣ್ಾ  
10. ರ್ರಮರ ಮತ್ುು ರ್ಕೀಟ     : ಎಚ್. ದಂಡಪಪ 
11. ಪುಸುಕ ಪ್ತರೀತಿ      : ಟಿ.ಪ್ತ ಅಶ್ೆ ೀಕ 
12. ಬಂಡಾಯ, ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ    : ಪುರುಷೊೀತ್ುಮ ಬಿಳ್ಳಮಲೆ 
13. ಸಿಿೀವ್ಾದ್ವ ವಿಮಶ್ೆಿ     : ತೆೀಜಸಿಿನಿ ನಿರಂಜನ, ಸಿೀಮಂತಿನಿ  

  ನಿರಂಜನ 
14. ಎಚ್. ವಿ ಸ್ನವಿತರಮಮ    : ಎನ. ಗ್ನಯಿರ್ತರ  

 
ಪತಿರಕ  : 2.4 ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತಯ ಪರಚಯ- 2: ವಿವಿಧ್ ದ  ಶ್ಗಳ ಸಾಹಿತಯ  

I ಹಿನ ನಲ  : 
 1. ವಿಶಿ ಸಾಹಿತ್ಾ: ಪರಿಕಲಪನೆಯ ವಿವ್ರಣೆ 
 2. ಆಫಿರಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಾ: ಪರವ್ೆೀಶ್ಕೆ 
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3. ಲಾಾಟಿನ್ ಅಮರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಾ: ಪರವ್ೆೀಶ್ಕೆ 
 4. ಕಾವ್ಾ ಮತ್ುು ರಾಜಕಾರಣ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ 
 
II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 

1. ಕಾದಂಬರಿ: ರ್ಂಗ: ಚಿನುವ್ ಅಚಿೀಬೆ. ಅನು: ಸಿ. ನಾಗಣ್ಣ 
2. ಕಾವ್ಾ: ‘ಅಪಿಣೆ’ : ರ್ೆೈಜ್ ಅಹಿದ್ ರ್ೆೈಜ್. ಅನು: ಬಾಗೆೀಶ್ರೀ ಎಸ್. 

  ‘ಆಫಿರಕಾ’: ಡೆೀವಿಡ್ ಡಿಯೀಪ್. ಅನು: ಸಿದಧಲ್ಲಂಗಯಾ 
  ‘ಅರ್ಾರಮ್ಸ ಎಂಬ ನದ್ವ’: ಆಂಡೂರಯ ಅಮಾಂಕಿ ಒಪಕು  
  ಅನು: ಚಂದರಶ್ೆೀಖ್ರ ತಾಳಾ  
  ‘ಪ್ತರಟೊೀರಿಯಾ ಕೆೀಂದರ ಕಾರಾಗೃಹದ್ವಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ’: ಆರ್ಿರ್ ನೊೀಚೆಿ  
  ಅನು: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪರಕಾಶ್ 

3. ನಾಟಕ: ರೊೀಡು: ವೀಲೆ ಶ್ೆ ೀಯಿಂಕಾ. ಅನು: ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ವ್ಪರಕಾಶ್ 
4. ಆತ್ಿಕಥಾನಕ: ನೆನಪು ತೆರೆವ್ ಕವಿ ಮನ. ಪ್ಾಬೊಿೀ ನೆರೂಡ. ಅನು: ನಯನಾ ಕಶಾಪ್   

 
III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು 

1. ಸಾಹಿತ್ಾ ಕರ್ನ     : ಡಿ. ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ 
2. ವ್ಸಾಹತೊೀತ್ುರ ಚಿಂತ್ನೆ   : ಎನ್ ರಾಮಚಂದರನ್  
3. ಆಫಿರಕಾದ ಕಪುಪ ಸಾಹಿತ್ಾ   : (ಸಂ) ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದರಪಪ   
4. ಆಫ್ರರಕನ ಸ್ನಹಿತಯ ವನಚಿಕ    : ಸಂ. ನ್ಟರನಜ್ ಹ್ುಳಿರ್ನರ, ಕ ೋಶವ ಮಳಗಿ 
5. ಮೊದಲ ಕಟಿಟನ ಗದಾ    : ಎಚ್. ಎಸ್. ಶ್ವ್ಪರಕಾಶ್ 
6. ಗೂರ್ ವ್ಾ ರ್ಥಯಾಂಗೊೀ   : ವ್ಸಾಹತ್ು ಪರಜ್ಞೆ ಮತ್ುು ವಿಮೊೀಚನೆ. ಅನು:  

  ರಹಮತ್ ತ್ರಿೀಕೆರೆ 
7. ಆಫಿರಕನ್ ಹಾಗೂ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ುನಿಕತೆ ಮತ್ುು ಪರಂಪರೆ : ನ್ಟರನಜ್್ ಹ್ುಳಿರ್ನರ 
8. ಟಿೀಕೆ ಟಿಪಪಣ ಸಂಪುಟಗಳು   : ಪ್ತ. ಲಂಕೆೀಶ್ 
9. ದುುಃಖ್ದ ರುಚಿ     : ಸಿ, ನಾಗಣ್ಣ 
10. ಮಿಥ್, ಲ್ಲಟರೆೀಚರ್ ಅಂಡ್ ದ್ವ ಆಫಿರಕನ್ ವ್ಲಿಿ : ವೀಲೆ ಶ್ೆ ೀಯಿಂಕಾ 
11. ವ್ತ್ಿಮಾನದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮಿಶ್ೆಲ ಫುಕೊ : ಎನ್. ಎಸ್. ಗುಂಡೂರ 
12, ಕನದಂಬರಿ ಸವರ ಪ   : ಜಿ.ಎಸ. ಆಮ ರ 

13.ಆಫ್ರರಕನ ಚರಿತ್ ರಯ ವಿವಿಧ್ ಆರ್ನಮಗಳು  : ಪರ.ಸಂ. ವಿಜಯ ತಂಬಂಡ ಪೂಣಚಚ 

14. ಡೆವಿಲ ಆನ್ ದ್ವ ಕಾರಸ್   : ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪರಕಾಶ್ 
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ಪತಿರಕ  : 2.5 ದಾರವಿಡ ಸಾಹಿತಯ 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ದಾರವಿಡ: ಪರಿಕಲಪನೆಯ ವಿವ್ರಣೆ 
2. ದಾರವಿಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರಿಚಯ 
3. ದಾರವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಅಂತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು  
4. ದಾರವಿಡ ಚಳುವ್ಳ್ಳ 
 

II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 
1. ಕನವಯ: ಬಕಾಲ: ಕೆ. ಬಿ. ಸಿದದಯಾ 
2. ಕನವಯ: ಮಹಾಪರಸಾೆನ: ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. ಅನು: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪರಕಾಶ್- ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ವ್ಪರಕಾಶ 
3. ಕನದಂಬರಿ: ಕಾಲ: ಎಂ.ಟಿ. ವ್ಾಸುದೆೀವ್ನ್ ನಾಯರ್. ಅನು: ಕೆ.ಕೆ. ನಾಯರ್ 
4. ತ್ಮಿಳು ಕಥಾ ಸೌರರ್: ಸಂ.ಅಖಿಲನ್. ಅನು: ಶ್ೆೀಷನಾರಾಯಣ್  
    (ಮು.ವ್ರದರಾಜನ್, ಇಂದಿರನ ಪ್ಾರ್ಿಸಾರರ್ಥ, ವ್ಣಾಣದಾಸನ್ ಅವ್ರ ಕತೆಗಳು) 

 
III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು 

1. ಶಂಗಂ ತ್ಮಿಳಗಂ ಮತ್ುು ಕನನಡ ನಾಡುನುಡಿ   : ಷ. ಶ್ೆಟಟರ್ 
2. ತ್ಮಿಳು ಕಾವ್ಾಮಿೀಮಾಂಸೆ     : ಕಾಲೊೀಿಸ್ 
3. ವ್ಾಸುವ್ತಾವ್ಾದ      : ಟಿ.ಪ್ತ. ಅಶ್ೆ ೀಕ 
4. ಆಧ್ುನಿಕ ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ     : ಎಂ. ಜಿ. ಕೃಷಣಮೂತಿಿ 
5. ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ ಸಂಪುಟ 1-2   : ಪರ.ಸಂ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ವ್ರುದರಪಪ 
6. ದಾರವಿಡ ಪದಕೊೀಶ      : ಕನನಡ ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಹಂಪ್ತ 
7. ಶತ್ಮಾನದ ವಿಮಶ್ೆಿ      : ಎಚ್;ಎಸ್. ರಾಘವ್ೆೀಂದರರಾವ್ 
8. ಅಲಿಮಪರರ್ು ಮತ್ುು ಶ್ೆೈವ್ ಪರತಿಭೆ    : ಡಿ. ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ 
9. ಅಂಬೆೀಡೆರ್ ಬರಹಗಳು ಮತ್ುು ಭಾಷಣ್ಗಳು   : ಸಂಪುಟಗಳು 
10. ಯುಗಪಲಿಟ       : ಯು. ಆರ್. ಅನಂತ್ಮೂತಿಿ 
11. ರ ೋಸಿ ಕರ್ನ್       : ಮಗಳಿಿ ಗಣ ೋಶ್ 
12. ಎನೆ್ೈಕೊಿೀಪ್ತೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಲಟರೆೀಚರ್: ಸಂಪುಟಗಳು : ಕೆೀಂದರ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 
13. ಶಿರೋ ಸ್ನಹಿತಯ     : ಮೈಸ ರು ವಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ  

  ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಸ್ ಾ 
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ಪತಿರಕ  2.6: ಪ್ಯರಚೀನ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿ: ಜನ್ನ 
I ಹಿನ ನಲ : 
 1. ಪ್ನರಚಿೋನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಸವರ ಪ 
 2. ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಧ್ಮೇ 
 3. ಆಗಮಿಕ-ಲೌಕಿಕ ಕನವಯಗಳು 
 4. ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಪುರನಣಗಳ ಸಂಬಂಧ್ : ಮನ  ೋವ ೈಜ್ಞನನಿಕ ನ  ೋಟ 
 
II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪ್ಠಾಗಳು : 
 1. ಯಶ  ೋಧ್ರ ಚರಿತ್  - (ಸಂ) ಕ.ವ ಂ.ರನಘವನಚನರ(ಮೈಸ ರು ವಿವಿ, ೧೯೪೧) 
 2. ಅನ್ಂತನನರ್ ಪುರನಣ – (ಸಂ) ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ  (ಜನ್ನ ಸಂಪುಟ) ಗರಂರ್ಮನಲ , ಕನ್ನಡ ವಿವಿ ೨೦೦೭ 
 3. ಚನ್ನರನಯ ಪಟಟಣ ಶನಸನ್ – E.C. Vol. ಹನಸನ್ ಜಿಲ ಿ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿವಿ 

4. ತರಿೋಕ ರ (ಅಮೃತ್ನಪುರ) ಶನಸನ್ - E.C. Vol. ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಿ. ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿವಿ 
 
 
III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು 

1. ಜನ್ನ                : ಸಂ. ವಿ.ಸಿೋತ್ನರನಮಯಯ, ಐಬಿಎಚ್್ ಪರಕನಶನ್,  
     ಬ ಂಗಳೂರು  

2. ಯಶ  ೋಧ್ರ ಚರಿತ್         : (ಗರನಯನ್ುವನದ) ತ್ ಕುೆಂಜ ಗ್  ೋಪ್ನಲ ಕೃಷಣ  
                                                              ಭಟ್್, ಕ.ಸ್ನ.ಪ ಬ ಂಗಳೂರು 
3. ಜನ್ನ: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ್                               : ಕ .ವ ೈ. ಶಿವಕುಮನರ್, ಚ ೋತನ್ ಬುಕ್ ಹೌಸ್,  

    ಮೈಸ ರು 
4.  ಯಶ  ೋಧ್ರ ಚರಿತ್  ಮತುತ ಅಭಜನತ ಪರಂಪರ     : ಡನ.ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿೋಚನ್ಹ್ಳಿಿ, ಕನ್ನಡ ವಿವಿ 
5. ಜನ್ನನ್ ಕನವಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಣಯ ನಿರ ಪಣ       : ರ್ತೋ.ನ್ಂ.ಶಿರೋ (ಲ ೋಖ್ನ್) 
6. ಯಶ  ೋಧ್ರ ಚರಿತ್ ಯಲ್ಲಿ ಕನಮವಿಕನರ ನಿರ ಪಣ ಯ ಉರ ದೋಶ : ಕುವ ಂಪು (ಲ ೋಖ್ನ್) 
7. ಜನ್ನನ್ ಯಶ  ೋಧ್ರ ಚರಿತ್        : ಗಿರಡಿೆ ಗ್  ೋವಿಂದರನಜ(ಲ ೋಖ್ನ್) 
8. ಯಶ  ೋಧ್ರ ಚರಿತ್ ಯ ಕನವಯತಂತರ      : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ 
9. ಜನ್ನನ್ ಯಶ  ೋಧ್ರ ಚರಿತ್ :ಕರ್ನ್-ಸಂಕರ್ನ್    : ಸಿ.ಎನ.ರನಮಚಂದರನ್ (ಲ ೋಖ್ನ್) 
10. ಜನ್ನ-ಸಂ: ಗಿರಡಿೆ ಗ್  ೋವಿಂದರನಜ      : ಕನನೇಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಅಕನಡ ಮಿ ೨೦೦೮ 
11. ಬಲ್ಲ (ನನಟಕ)        : ಗಿರಿೋಶ್್ ಕನನನೇಡ್ 
12. ಅಮೃತಮರ್ತಯ ಸವಗತ       : ಎಚ್. ಎಲ್. ಪುಷಪ 
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13. ಮರನದನ  ಮತುತ ಮನವುತ       : ಶಶಿಕಲನ ವಿೋರಯಯಸ್ನವಮಿ 
14. ಭ ಮಿಯಲಿ ಇವಳು        : ಎಚ್. ಎಲ್. ಪುಷಪ 
15. Janna         : T.R. Sharma 1994 

ಪತಿರಕೆ : 2.7. ಕನ್ನಡ ಕೆಂಪ್ಯಾಟರ: ರಚನ  ಮತ್ುು ಬಳಕ  
 

1. ಮನಹಿರ್ತ ತಂತರಜ್ಞನನ್ ಮತುತ ಕನ್ನಡ, ತಂತರಜ್ಞನನ್ದ ಮ ಲಕ ಕನ್ನಡ ಪರಸ್ನರ 
2. ಗಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಳವಡಿಕ  ಮತುತ ಬಳಕ  
3. ತಂತ್ನರಂಶಗಳು: ಮುಕತ ಮತುತ ಸವತಂತರ ತಂತ್ನರಂಶಗಳು, ಮುಕತ ತಂತ್ನರಂಶಗಳ ವ ೈಶಿಷಟಯ, 
   ಕನ್ನಡಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ನರಂಶಗಳು, 
   ಶಿರೋಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಕೃರ್ತ, ಬರಹ್, ನ್ುಡಿ, ಕುವ ಂಪು, ಪದ ತಂತ್ನರಂಶಗಳ ಪರಿಚಯ 
4. ಯ ನಿಕ  ೋಡ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಿಯ ನಿಕ  ೋಡ್ ವಿಶಿಷಟತ್  ಮತುತ ಬಳಕ  
5. ವಿಕಿಪ್ಪೋಡಿರ್ನ: ಸವರ ಪ ಮತುತ ವ ೈಶಿಷಟಯ, ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪ್ಪೋಡಿರ್ನ 
6. ವಿದುಯನನಮನ್ ಅಂಚ , ವಿ.ಅಂಚ ಯ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿ ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೋಕನದ ಕರಮಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿ.ಅಂಚ        
ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹನಗ  ಸಿವೋಕರಿಸುವುದು. 

      7. ಅಂತಜನೇಲ ತ್ನಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಯೋಜನ್, ಕನ್ನಡದ ಬಳಕ  
            ಕನ್ನಡ ಭನಷ್  ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ ಕುರಿತ ತ್ನಣಗಳು 

8. ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಬಹ್ುಮನಧ್ಯಮವನಗಿ ಗಣಕಯಂತರಗಳು, ವಿದುಯನನಮನ್ ಪುಸತಕಗಳ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಬಳಕ ,   
        ವಿದುಯನನಮನ್ ಮನಧ್ಯಮ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ವಿಶವಕ  ೋಶಗಳು, ನಿಘಂಟುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಕನವಯಗಳು  

9. ಬನಿಗ್ಗಳ ಸವರ ಪ ಮತುತ ಮಹ್ತವ, ಕಂಪೂಯಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬನಿಗ್ ಬರಹ್ಗಳು 
        ಸ್ನಮನಜಿಕ ಸಂವಹ್ನ್ ಮನಧ್ಯಮ ಮತುತ ಕನ್ನಡ  

10. ಕಂಪೂಯಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪದವಿವರಣಕ  ೋಶಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ 
 

ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಗರೆಂಥಗಳು 
1. ಭನಷ್ನ ತಂತರಜ್ಞನನ್   : (ಸಂ) ಸ್ನಂಬ ಮ ರ್ತೇ, ಕನ್ನಡ ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
2. ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ   : (ಪರ.ಸಂ) ಎ.ಮುರಿಗ್ ಪಪ ಮತುತ ಮುಖ್ಯಮಂರ್ತರ ಚಂದುರ 
3. ಕಂಪೂಯಟರ್ ಪದ ವಿವರಣನ ಕ  ೋಶ ಸಂ : ಕ .ಚಿರನನ್ಂದ ಗ್ೌಡ ಮತುತ ಚಿ.ವಿ.ಶಿರೋನನರ್ ಶನಸಿಿೋ 

ಕನ್ನಡ ಅಭವೃದಿಾ ಪ್ನರಧಿಕನರ, ಬ ಂಗಳೂರು 

4. ಕಂಪೂಯಟರ ಪರಪಂಚ    : ಟಿ.ಜಿ.ಶಿರೋನಿಧಿ, ನ್ವಕನನೇಟಕ ಪರಕನಶನ್, ಬ ಂಗಳೂರು 
5. ಅಂತರ್ಜನಲದಲ್ಲಿ ರ  ರ ಯುವ ಯು.ಪವನ್ಜ ರವರ ಲ ೋಖ್ನ್ಗಳು 

 



76 
 

ಮೂರನ ಯ ಸ ಮಿಸ್ಕಟರ್ 
ಪ್ತರಕ  : 3.1 ಸಾಹಿತಯ ಪರಕಾರ ಅಧ್ಯಯನ್ -1 (ಮಹಾಕಾವಯ) 

I ಹಿನ ನಲ  : 
1. ಮಹಾಕಾವ್ಾ: ಪರಿಕಲಪನೆಯ ವಿವ್ರಣೆ  
2. ವಿಶಿ ಮಹಾಕಾವ್ಾಗಳು: ಪರವ್ೆೀಶ್ಕೆ 
3. ಮಹಾಕಾವ್ಾ ಲಕ್ಷ್ಣ್ಗಳು: ಭಾರತಿೀಯ ಮತ್ುು ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ಗರಹಿಕೆಗಳು 
4. ಮಹಾಕಾವ್ಾ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರಕಾರಗಳ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು 

 
II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 

1. ಡಾಂಟೆ: ಡಿವ್ೆೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ: ಭಾಗ 1. ಅನು: ಕೆ.ಎಂ.ಸಿೀತಾರಾಮಯಾ 
2. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ : ಜೆೈಮಿನಿಭಾರತ್: ‘ಲವ್ಕುಶ ಕಾಳಗ’  

          3. ಕಾಳ್ಳದಾಸ: ರಘುವ್ಂಶ ಸಗಿ-5. ಬ ಂವಿವಿ ಪರಕಟಣ  

4. ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ್ ದಶಿನಂ: ಕುವ್ೆಂಪು: ‘ಮಮತೆಯ ಸುಳ್ಳ ಮಂರ್ರೆ’ 
 
 III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು  

1. ಅರಿಸಾಟಟಲನ ಕಾವ್ಾಮಿೀಮಾಂಸೆ   : ಅನು: ಎನ್ ಬಾಲಸುಬರಹಿಣ್ಾ  
2. ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ಮತ್ುು ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಾಗಳ ಮನೊೀಧ್ಮಿ: ಎಲ. ಎಸ್. ಶ್ೆೀಷರ್ರಿರಾವ್  
3.  ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ: ಸಂಪುಟ 1-2  : (ಪರ,ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ವ್ರುದರಪಪ 
4. ಎನೆ್ೈಕೊಿೀಪ್ತೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಲಟರೆೀಚರ್: ಸಂಪುಟಗಳು: ಕೆೀಂದರ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 
5. ಶ್ರೀ ಕುವ್ೆಂಪು      : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ್.ಶ್ವ್ರುದರಪಪ 
6. ಕಾಳ್ಳದಾಸನ ಮೀಘದೂತ್    : (ಅನು) ನಾರಾಯಣ್ ವ್ಡಾಘಟಟ 
7. ಶತ್ಮಾನದ ವಿಮಶ್ೆಿ     : ಸಂ. ಎಚ್ . ಎಸ್ . ರಾಘವ್ೆೀಂದರರಾವ್  
8. ಕಾಳ್ಳದಾಸ      : ಆದಾ ರಂಗಾಚಾಯಿ  
9. ಶ್ರೀ ಕುವ್ೆಂಪು      : ಸಂ. ಜಿ.ಎಸ್ . ಶ್ವ್ರುದರಪಪ  
10. ಕುಮಾರವ್ಾಾಸ     : ರ್ಕೀತಿಿನಾರ್ ಕುತ್ಿಕೊೀಟಿ  
11. ಮಹಾಕಾವ್ಾ ಸಿರೂಪ     : ಜಿ .ಎಸ್. ಶ್ವ್ರುದರಪಪ 
12. ಶಿರೋ ಸ್ನಹಿತಯ    : ಮೈಸ ರು ವಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಸ್ ಾ 

13. ರ ೋಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರ     : ಹಿ.ಚಿ. ಬ  ೋರಲ್ಲಂಗಯಯ 

14. ಕನಳಿರನಸನ್ ಮೋಘದ ತ    : ಅನ್ು: ದ.ರನ. ಬ ೋಂರ ರ 

 



77 
 

ಪತಿರಕ  : 3.2 ಇೇಂಗ್ಷಿ್ ಸಾಹಿತಯ ಪರಚಯ -1 
I ಹಿನ ನಲ   

1. ಇಂರ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಾ: ಪರವ್ೆೀಶ್ಕೆ 
2. ಇಂರ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರಯ ಘಟಟಗಳು 
3. ವ್ಸಾಹತ್ುಶ್ಾಹಿ ಮತ್ುು ಇಂರ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಂದರ್ಿ 
4. ಇಂರ್ಿಷ್ ಮತ್ುು ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾಗಳ ಸಂಬಂಧ್ 
 

II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು 
 1. ಕಾದ್ೇಂಬರ: ವ್ುದರಿಂಗ್ ಹೆೈಟ್್: ಎಮಿಲ್ಲ ಬಾರಂಟೆ. ಅನು: ಶ್ರೀನಿವ್ಾಸರಾಜು ದೊಡೆಿೀರಿ 

2. ಕಾವಯ:  
1) ಶ್ೆೀಕ್ಸ ಸಿಪಯರ್ ಸಾನೆಟ್ ನಂ. 73: ಈ ಇಂರ್ ಕಾಲವ್ನು ನನನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿೀಯೆ ಅನು: ಚಂದರಶ್ೆೀಖ್ರ    
ಪ್ಾಟಿೀಲ 

      2) ಜಾನ್ ರ್ಕೀಟ್್: ‘ಒಂಟಿಯಾರ್ದೆದೀನೆ ಬಾ ಗೆಳೆಯ’ ಅನು: ರಾಜಶ್ೆೀಖ್ರ ಮಠಪತಿ 
     3) ಡಬೂಾ. ಬಿ.ಯೆೀಟ್್: ‘ಪುನರಾವ್ತಾರ’ ಅನು: ಬಿ.ಸಿ. ರಾಮಚಂದರ ಶಮಿ 
    4) ಸಿಲ್ಲಿಯಾ ಪ್ಾಿತ್ ಕವಿತೆ. ಅನು: ಬಿ.ಸಿ. ರಾಮಚಂದರ ಶಮಿ  

          3. ನಾಟಕ: ಇಬ್ನ್: ಬೊಂಬೆ ಮನೆ: ಅನು: ಮಿೀರಾ ಮೂತಿಿ 
         4. ಸ್ಕಣ್ಣ ಕತ : ಓ. ಹೆನಿರ: ಓ ಹೆನಿರ ಕತೆಗಳು. ಅನು: ಜಿ. ಎನ್. ರಂಗನಾರ್ರಾವ್  
 
III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು  

1. ಅರಿಸಾಟಟಲನ ಕಾವ್ಾಮಿೀಮಾಂಸೆ   : ಅನು: ಎನ್ ಬಾಲಸುಬರಹಿಣ್ಾ  
2. ಇಂರ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರ    : ಎಲ.ಎಸ್.ಶ್ೆೀಷರ್ರಿರಾವ್   
3. ಟಿ.ಎಸ.ಎಲ್ಲಯಟ್ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ನ್ವಯ ಕನವಯ ಸಂದಭೇ : ಸಂ. ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
4. ಟಿೋಕ  ಟಿಪಪಣಿ: ಸಂಪುಟಗಳು 1-2-3   : ಪ್ಪ. ಲಂಕ ೋಶ್  
5. ಇಂಗಿಿಷ್ ಗಿೋತ್ ಗಳು     : ಬಿ.ಎಂ. ಶಿರೋ 
6. ವ್ಾಸುವ್ತಾವ್ಾದ     : ಟಿ.ಪ್ತ. ಅಶ್ೆ ೀಕ 
7. ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮಾಗಿದಶ್ಿ   : ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ 
8. ರ್ಕರಟಿಕಲ ಅಪರೀಚಸ್ ಟು ಇಂರ್ಿಷ್ ಲ್ಲಟರೆೀಚರ್: ಸಂಪುಟಗಳು : ಡೆೀವಿಡ್ ಡೆೈಚಸ್ 
9. ಹ  ಸಗನ್ನಡ ಕವಿತ್ ಯ ಮೋಲ  ಇಂಗಿಿಷ್ ಕನವಯದ ಪರಭನವ : ಎಸ. ಅನ್ಂತನನರನಯಣ 

10. ಶ ೋಕ್ಸಿಪಯರ: ಎರಡು ನನಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್  : ಜಿ.ಕ . ಗ್  ೋವಿಂದರನವ 

11. ಶ ೋಕ್ಸಿಪಯರ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ   : ಸಂ. ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
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12. ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂದಭೇ    : ಟಿ.ಪ್ಪ ಅಶ  ೋಕ 

13. ಸನಿನವ ೋಶ    : ಯು. ಆರ. ಅನ್ಂತಮ ರ್ತೇ 

14. ಎ ಶ್ಾಟ್ಿ ಹಿಸಟರಿ ಆಫ್ ಇಂರ್ಿಷ್ ಲ್ಲಟರೆೀಚರ್  : ಐಫರ್ ಇವ್ಾನ್್ 
15. ಶ ೋಕ್ಸಿಪಯರ್ಗ್  ನ್ಮಸ್ನೆರ     : ಸಂ.ಶನ.ಬನಲುರನವ 

 

ಪತಿರಕ  : 3.3 ಯುರ ೂ ಪಿಯನ್ ಸಾಹಿತಯ -1 
I ಹಿನ ನಲ   : 

1. ಯುರೊೀಪ್ತಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಾ: ವಿವ್ರಣೆ 
2. ವ್ಾಸುವ್ತಾವ್ಾದ 
3. ಅಸಿುತ್ಿವ್ಾದ 
4. ಅಸಂಗತ್ವ್ಾದ 
 

II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 
1. ಕಾದಂಬರಿ: ಟಾಲ ಸಾಟಯ್:  ಅನಾನಕರೆನಿನಾ: ಸಂಗರಹಾನುವ್ಾದ: ಜ.ನಾ ತೆೀಜಶ್ರೀ 
2. ಸಣ್ಣ ಕತೆ: ಕಾರ್ಾೆ ಕತೆಗಳು: ಅನು: ಜಿ.ಎನ್. ರಂಗನಾರ್ರಾವ್ 
3. ಕಾವ್ಾ: ಮಂಜಿನ ಶ್ವ್ಾಲಯಕೆೆ ದಾರಿ: ರೆೈನರ್ ಮಾರಿಯಾ ರಿಲೆ ಕವಿತೆಗಳು: ಪುಸುಕದ ಆರಂರ್ದ 5 
ಪದಾಗಳು. ಅನು:ಎಚ್, ಎಸ್, ರಾಘವ್ೆೀಂದರರಾವ್  
 

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು: 
1. ಹೊಸಗನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ     : ಎಲ.ಎಸ್.ಶ್ೆೀಷರ್ರಿರಾವ್ 
2. ರೂಪ್ಾಂತ್ರ: ಕಾರ್ಾೆ: ಅನು    : ಜಿ.ಎನ.ರಂಗನನರ್ರನವ 
3. ಇಂರ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರ    : ಎಲ.ಎಸ್.ಶ್ೆೀಷರ್ರಿರಾವ್ 
4. ವ್ಾಸುವ್ತಾವ್ಾದ     : ಟಿ.ಪ್ತ. ಅಶ್ೆ ೀಕ 
5. ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮಾಗಿದಶ್ಿ   : ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ 
6. ಆಧ್ುನಿಕ ಆಫಿರಕನ್ ಮತ್ುು ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ುನಿಕತೆ ಮತ್ುು ಪರಂಪರೆ:  ನಟರಾಜ್ ಹುಳ್ಳಯಾರ್ 
7. ನವ್ಾತೆ      : ನರಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಸುಬರಹಿಣ್ಾ 
8. ‘ಮೌಲಾ ಮಾಗಿ’ – ಸಂಪುಟಗಳು   : ಜಿ.ಎಚ್. ನಾಯಕ 
9. ಪರಜ್ಞೆ ಮತ್ುು ಪರಿಸರ     : ಯು. ಆರ್. ಅನಂತ್ಮೂತಿಿ 
10. ಕಾಲಕರ್ನ      : ರಾಜೆೀಂದರ ಚೆನಿನ 
11. ಎಂದ್ವಗೂ ಹೊಸತ್ು     : ರಾಜೆೀಂದರ ಚೆನಿನ 
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12. ಬೆೀರು ಕಾಂಡ ಚಿಗುರು     : ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ್ 
13. ಅಸಂಗತ್ವ್ಾದ     : ಬಸವ್ರಾಜ ನಾಯೆರ್ 
14. ಅಸಿುತ್ಿವ್ಾದ      : (ಅನು) ಮಿೀರಾ ಚಕರವ್ತಿಿ 

 
ಪತಿರಕ  : 3.4 ಸಾಹಿತಯ ಚಳುವಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್: ರ ೂಮಾಯೇಂಟಿಸಿಸ್ಕೇಂ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ನ್ವ ದ್ಯ 

I ಹಿನ ನಲ   : 
1. ರೊಮಾಾಂಟಿಸಿಸಂ 
2. ರೊಮಾಾಂಟಿಕ್ಸ ಮಾಗಿದ ಮುಖ್ಾ ಕವಿಗಳು  
3. ಕನನಡ ನವೀದಯ 
4. ಕನನಡ ನವೀದಯದ ಮುಖ್ಾ ಕವಿಗಳು  
  

II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 
1. ಪುಷಿೆನ್ ಕವಿತೆಗಳು: ಅನು: ಬುದದಣ್ಣ ಹಿಂಗಮಿರೆ 
2. ವ್ಡಿ್ೇವ್ತ್ಿ ಕವಿತೆಗಳು: ಅನು: ಯು.ಆರ್. ಅನಂತ್ಮೂತಿಿ    
3. ನಾದಲ್ಲೀಲೆ: ದ.ರಾ.ಬೆೀಂದೆರ  
4. ವ್ಡಿ್ೇವ್ತ್ಿ ಮತ್ುು ಕುವ್ೆಂಪು: ಪರಕೃತಿ ಕೆೀಂದ್ವರತ್ ಕವಿತೆಗಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನ 
 

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು 
1. ಇಂರ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರ    : ಎಲ.ಎಸ್ ಶ್ೆೀಷರ್ರಿರಾವ್  
2. ಹೊಸಗನನಡ ಕವಿತೆಯ ಮೀಲೆ ಇಂರ್ಿಷ್ ಕಾವ್ಾದ ಪರಭಾವ್ : ಎಸ. ಅನಂತ್ನಾರಾಯಣ್  
3. ಹೊಸಗನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ     : ಎಲ.ಎಸ್.ಶ್ೆೀಷರ್ರಿರಾವ್   
4. ರೊಮಾಾಂಟಿಸಿಸಂ     : ರ್ಕೀತಿಿನಾರ್ ಕುತ್ಿಕೊೀಟಿ 
5. ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ ಸಂಪುಟಗಳು 1, 2  : (ಪರ.ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ.ಶಿವರುದರಪಪ 
6. ಅರಿಸಾಟಟಲನ ಕಾವ್ಾಮಿೀಮಾಂಸೆ   : (ಅನು) ಎನ್.ಬಾಲಸುಬರಹಿಣ್ಾ  
7. ರ್ುವ್ನದ ಭಾಗಾ     : ಜಿ.ಎಸ್. ಆಮೂರ 
8. ಹಾಡೆ ಹಾದ್ವಯ ತೊೀರಿತ್ು    : ಎಚ್.ಎಸ್. ರಾಘವ್ೆೀಂದರರಾವ್ 
9. ಸಂಸೃತಿ ಕರ್ನ     : ಡಿ. ಆರ್, ನಾಗರಾಜ್ 
10. ಸಾಹಿತಿ, ಸಾಹಿತ್ಾ, ವಿಮಶ್ೆಿ    : ಪ್ತ. ಲಂಕೆೀಶ್ 
11. ರೂಪಕ ಲೆೀಖ್ಕರು     : ಪ್ತ. ಲಂಕೆೀಶ್, ಎಸ್.ಎಫ್  

  ಯೀಗಪಪನವ್ರ್  
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12. ಟಿೀಕೆ ಟಿಪಪಣ ಸಂಪುಟ-1,2,3    : ಪ್ತ. ಲಂಕೆೀಶ್ 
13. ಮರೆಯುವ್ ಮುನನ ಸಂಪುಟಗಳು: 1,2,3,4,5  : ಪ್ತ.ಲಂಕೆೀಶ್ 
14. ಸಮಗರ ಗದಾ      : ಗೊೀಪ್ಾಲಕೃಷಣ ಅಡಿಗ 
15. ತೆರೆದ ಪಠಾ      : ರ್ಕ.ರಂ. ನಾಗರಾಜ್ 
16. ಕವಿ ಬೆೀಂದೆರ      : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ವ್ರುದರಪಪ 
17. ಶರ್ಕು ಶ್ಾರದೆಯ ಮೀಳ     : ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ 
 

ಪತಿರಕ  : 3.5 ರ್ಾಸ್ಕನ್  ರ್ಾಸ್ಕರ 
ಹಿನ ನಲ : ಭಾಗ  1   

1.. ಶ್ಾಸನ ನಿವ್ಿಚನ, ರಚನೆ, ಶ್ಾಸನ ಸಾಮರ್ರಗಳು, ವ್ಸುು ವ್ೆೈವಿಧ್ಾತೆ, ಪರಕಾರಗಳು,  

    ವಿಷರ್ನನ್ುಪೂವಿೇ  

2. ಶನಸನ್ ಮಹ್ತವ : ಇರ್ತಹನಸ, ಸಂಸೃರ್ತ ಮತುತ ಭನಷ್ ಗಳ ಆಕರಗಳಾರ್ ನೊೀಡುವ್ ಬಗೆ 
3. ಕನನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಾಸನಗಳ ಕುರಿತ್ ಅಧ್ಾಯನದ ಇತಿಹಾಸ   
4. ಶ್ಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಣ್ನೆ, ಕೂಟಶ್ಾಸನಗಳು, ಶ್ಾಸನಗಳ ಪರಿಭಾಷೆ, ಶನಸನ್ ಲ್ಲಪ್ಪಕನರರು ಮತುತ  
     ರ ವನರಿಗಳು  
 

ಭಯಗ-2 : ರ್ಾಸ್ಕನ್-ಲಿಪಿರ್ಾಸ್ಕರ 

1. ಲ್ಲಪ್ತಯ ಉಗಮ ಕುರಿತ್ ಚಚೆಿಗಳು: ಚಿತ್ರಲ್ಲಪ್ತ, ಭಾವ್ಲ್ಲಪ್ತ, ಪರಿವ್ತ್ಿನಾಶ್ೀಲ ಲ್ಲಪ್ತ, ವ್ಣ್ಿಲ್ಲಪ್ತ 
2. ಬಾರಹಿಿ ಮತ್ುು ಖ್ರೊೀಷಿಿ ಲ್ಲಪ್ತಗಳ ಉಗಮವ್ನುನ ಕುರಿತ್ ಚಚೆಿ 
3. ಬಾರಹಿಿಲ್ಲಪ್ತಯ ಬೆಳವ್ಣಗೆಯ ಹಿನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಲ್ಲಪ್ತಯ ಬೆಳವ್ಣಗೆಯ ಪರಿಚಯ 
4. ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಅರಸುಮನೆತ್ನಗಳು ಮತ್ುು ಕನನಡ ಲ್ಲಪ್ತಯ ವಿಕಸನ ಮತ್ುು ವ್ೆೈವಿಧ್ಾತೆ 
     (ವಿಸೃತ್ವ್ಾದ ಅಧ್ಾಯನ)  

ಭಾಗ-3 

1. ಸಂಶ್ೆ ೀಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರಗಳ ಮಹತ್ಿ, ಆಕರಗಳ ಪರಮಾಣ್  
2. ಆಕರಗಳ ಪರಕಾರ : ವ್ಸುು, ಭಾಷೆ, ಜ್ಞಾನಸಾಮರ್ರ, ಪರಧಾನ ಆಕರ, ಪೀಷಕ ಆಕರ, ಪೂರಕ ಆಕರ    
3. ಆಕರ ಸಾಮರ್ರಯಾರ್ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಪ್ಾರಮುಖ್ಾತೆ  
4. ಅಧ್ಾಯನಕಾೆರ್ ಪಠಾಗಳು : 1) ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ (ಪ್ತಿೀಟ್ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಲಾವ್ಣಗಳು)  

       2) ಹಲಗಲ್ಲ ಬೆೀಡರು (ಪ್ತಿೀಟ್ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಲಾವ್ಣಗಳು) 
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ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು  

1. ಕನನಡ ಶ್ಾಸನಗಳ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಧ್ಾಯನ  : ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂತಿಿ, ಸಪನ ಬುಕ್ ಹೌಸ 

2. ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ಾಸನಗಳು     :  ದೆೀಸಾಯಿ ಪ್ತ.ಬಿ  

3. ಕನಾಿಟಕ ಶ್ಾಸನ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ   : ರಮೀಶ ಕೆ.ವಿ, ಪರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ  
4. ಶ್ಾಸನ ಸಂಪದ     : ಆರ.ಸಿ.ಹಿರ ೋಮಠ ಮತುತ ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಿ,  

  ಪರಸಾರಾಂಗ, ಕನಾಿಟಕ ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಧಾರವ್ಾಡ    

5. ನುಡಿಪಸರ       : ಸಿ ನಾಗರ್ೂಷಣ್, ಅವಿರತ್ ಪರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 
6. ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ಾಸನಗಳ ಅಧ್ಾಯನ ತಾತಿಿಕ ನೆಲೆಗಳು : ಸಿ.ನಾಗರ್ೂಷಣ್, ಕನನಡ ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಹಂಪ್ತ  
7. ನಿಡುಗಲುಿ ದುಗಿದ ಕರ್ನ   : ಡಿ.ಕೆ. ಚಿತ್ುಯಾಪೂಜಾರ್, ಸೃಷಿಟ ಪಬಿಿಕೆೀಷನ್ , ಬೆಂಗಳೂರು    
8. ಕನನಡ ಸಂಶ್ೆ ೀಧ್ನಾ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ    : ಸಿ ನಾಗರ್ೂಷಣ್, ಸಿದಧಲ್ಲಂಗೆೀಶಿರ ಪರಕಾಶನ, ಕಲಬುರ್ಿ,  
9. ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ-ಸಂಸೃತಿ ಬಾರ್ನ   : ಸಿ. ನಾಗರ್ೂಷಣ್ ಸೆನೀಹಾ ಪ್ತರಂಟಸೇ, ಬೆಂಗಳೂರು 
10. ಕನನಡ ಲ್ಲಪ್ತಯ ಉಗಮ ಮತ್ುು ವಿಕಾಸ       : ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ಮೂತಿಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಮೈಸೂರು. 
11. ಲ್ಲಪ್ತಯ ಹುಟುಟ ಮತ್ುು ಬೆಳವ್ಣಗೆ  : ದೆೀವ್ರ ಕೊಂಡಾರೆಡಿಿ, ಕನನಡ ಪುಸುಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು 
12. ಶ್ಾಸನ ಪರಿಚಯ        : ದೆೀಸಾಯಿ ಪ್ತ.ಬಿ, ಕನಾಿಟಕ ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಧಾರವ್ಾಡ 
13. ಪ್ತಿೀಟ್ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಐದು ಲಾವ್ಣಗಳು      : (ಸಂ) ಕಾಾತ್ನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ 
14. ಭನರರ್ತೋಯ ಶನಸನ್ಶನಸಿ ಪರಿಚಯ : ಜ .ಎಫ್.ಪ್ಪಿೋಟ್, ಅನ್ು - ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ . 
15. ಶನಸನ್ಶನಸಿ ಪರವ ೋಶ   : ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ . 
16. ಶನಸನ್ ವನಯಸಂಗ ಭನಗ-1   : ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿೇ 
17. ಎಫ್ರಗರಫ್ರಯ ಕನನೇಟಿಕ – ಸಂಪುಟಗಳು : ಬಿ.ಎಲ್.ರ ೈಸ 
18. ಶ್ಾಸನ ಮತ್ುು ಗದಾ    : ಹು.ಕಾ. ಜಯದೆೀವ್, ಸಾಮಾನಾನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮಾಲೆ,             

  ಸಪನ ಬುಕ್ ಹೌಸ 

19. ಶ್ಾಸನಾಧ್ಾಯನದ ಬಹುಮುಖಿ ಆಯಾಮಗಳು : ಡಿ.ಕೆ ಚಿತ್ುಯಾ ಪೂಜಾರ್. ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. ಹಂಪ್ತ  
20. ಕನನಡ ಲ್ಲಪ್ತಯ ವಿಕಾಸ    : ಎಂ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾರ್, ಜಿ.ಕೆ. ದೆೀವ್ರಾಜಸಾಿಮಿ,  

  ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಪರಿಷತ್, ಬ ಂಗಳೂರು 
21. ಹಳಗನನಡ (ಲ್ಲಪ್ತ, ಲ್ಲಪ್ತಕಾರ, ಲ್ಲಪ್ತ ವ್ಾವ್ಸಾಯ) : ಷ.ಶ್ೆಟಟರ್, ಅಭಿನವ್ ಪರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 
22. ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ತ್ತ್ಿಗಳು  : ಎಂ.ಚಿದಾನಂದ ಮೂತಿಿ, ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಮೂತಿಿ 
23. ಮನಗೇ ಸಂಪುಟಗಳು ೧ ರಿಂದ ೪   : ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುಗಿೇ, ಸಪನ ಪುಸತಕನಲಯ, ಬ ಂಗಳೂರು 
24. ಶನಸನ್ ಪದಯ ಮಂಜರಿ    : ಆರ.ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ 
25. ಕನನೇಟಕ ಶನಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶನಪ್ನಶಯಗಳು  : ರ ೋವರ ಕ  ಂಡನರ ಡಿೆ 
26. ವಿೋರಗಲುಿ-ಮನಸಿತಗಲುಿ    : ಎಂ.ಚಿರನನ್ಂದಮ ರ್ತೇ 
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27. ಕಲನಯಣಿ ಚನಲುಕಯರ ಕನಲದ ಶನಸನ್ ಸ್ನಹಿತಯ : ಆರ.ಶ ೋಷಶನಸಿಿ 
28. ಮಹನಸರ್ತ ಆಚರಣ  ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ್  : ಬಸವರನಜ ಕಲುೆಡಿ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ 

 
ಪ್ತರಕ  : 3.6. ಜಯನ್ಪ್ದ ಅಧಾಯನ್ ಭಯಗ-1 

I 1. ಜನನ್ಪದ : ಪರಿಕಲಪನ , ವನಯಖನಯನ್ಗಳು, ಸವರ ಪ, ವನಯಪ್ಪತ ಮತುತ ಮಹ್ತವ 
 2. ಸ್ನವತಂತ್  ರೋತತರದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಾಯನ ಸಂದಭೇ 
 3. ಜಾಗತಿಕ ಅಧ್ಾಯನದ ನೆಲೆಗಳು 
 4. ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಾಯನಕೆೆ ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ಮತ್ುು ದೆೀಶ್ ವಿದಾಿಂಸರ ಕೊಡುಗೆ 
II ಅಧ್ಾಯನಕಾೆರ್ ಪಠಾಗಳು 
   1. ಒಬಬನೆೀ ಹೆೀಳ್ಳದ ಇಪಪತೆುರಡು ಕಥೆಗಳು : (ಸಂ) ಸಿ.ವಿೀರಣ್ಣ 

1) ಬಾಲರಸಾ- ಬಾಲರಸಾ 
2) ಏಳು ಜನಕೂ ಒಬಬನೆೀ ಮಗ 
3) ನಾನು ದೆೀವ್ರನುನ ನೊೀಡಬೆೀಕು 
4) ಬುದ್ವಧಯಿಂದ ಬಡತ್ನ ಹೊೀಯುು 

   2. ಕನನಡ ವ್ೃತಿುಗಾಯಕ ಕಾವ್ಾಗಳು : (ಸಂ) ಜಿೀ.ಶಂ.ಪರಮಶ್ವ್ಯಾ, ಕಾವ್ಾಭಾಗ- ಶ್ವ್ಶಂಕರ ರಾಜ 
   3. ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ : (ಸಂ) ಕಾಪಸೆ ರೆೀವ್ಪಪ 
   4. ಹುಟಿಟದ ಹಳ್ಳಿ : (ಸಂ) ಅಚಿಕ ಬಿ ರಂಗಸಾಿಮಿ 

1) ದೆೀವ್ರ ಪದಗಳು 
2) ಬಿೀಸುವ್ ಪದಗಳು 

 
ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು 

1. ಜನನ್ಪದ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ     : (ಸಂ) ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ 
2. ಜನನ್ಪದ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ ಸಿರನಾಂತಗಳು : ಅಂಬಳಿಕ  ಹಿರಿಯಣಣ 
3. ಜನನ್ಪದ ಸವರ ಪ     : ಹನ.ಮನ. ನನಯಕ 
4. ಜನನ್ಪದ ಸಿರನಾಂತಗಳು     : ವಿೋರಣಣ ದಂಡ  
5. ದಕ್ಷ್ಣ ಕನನೇಟಕದ ಜನನ್ಪದ ಕನವಯ ಪರಕನರಗಳು  : ಜಿೋ.ಶಂ.ಪ 
6. ಜನನ್ಪದ ಮ ಲಭ ತ ತತವಗಳು    : ರ ೋವ ೋಂದರಕುಮನರ ಹ್ಕನರಿ 
7. ಜನನ್ಪದ ಪರಕನರಗಳು     : ರ್ತೋ.ನ್ಂ.ಶಂಕರನನರನಯಣ 
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8. ಜನನ್ಪದ ಸಿರನಾಂತಗಳು     : (ಸಂ) ರಂಗ್ನರ ಡಿೆ ಕ  ೋಡಿರನಂಪುರ, 
  ಜಿ.ಆರ. ರ್ತಪ್ ಪೋಸ್ನವಮಿ 

9. ಕನ್ನಡ ಗ್ನರ ಗಳ ಸಮಿೋಕ್ಷ      : ನ್ಂ. ತಪಸಿವಕುಮನರ 
10. ಜನನ್ಪದ ತಡಕನಟ     : ಹಿ.ಶಿ.ರನಮಚಂರ ರೋಗ್ೌಡ 
11. ಜನನ್ಪದ ಹ  ಸ ದೃಷ್ಟ್ಟ     : (ಸಂ) ಮಹ ೋಶವರಯಯ, ಎಸ.ಎಂ.  

  ಮುರಿಗ್ ಪಪ 
12. ಜನನ್ಪದ ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ : ಆಧ್ುನಿಕ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು  : ಪುರುಷ್  ೋತತಮ ಬಿಳಿಮಲ  
13. ಜನನ್ಪದ : ವಿವಿಧ್ ಮುಖ್ಗಳು   : (ಸಂ) ಶಿರೋಕಂಠ ಕ ಡಿಗ್  
14. ಹ  ನ್ನ ಬಿತ್ ತೋವು ಹ  ಲಕ ಲಿ    : (ಸಂ) ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ 
15. ಜನನ್ಪದ ತಂತರಜ್ಞನನ್    :  ಚಕ ೆರ  ಶಿವಶಂಕರ 

 
ಪತಿರಕ : 3.7   ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ್ 

I ಹಿನ ನಲ  
 1. ಭಾಷೆಯ ಸಿರೂಪ 
 2. ಭಾಷಾ ಅಧ್ಾಯನ ವಿಧಾನಗಳು 
 3. ಭಾಷೆಯ ವ್ಣ್ಿನೆ 
 4. ಆಧ್ುನಿೀಕರಣ್ ಪರರ್ಕರಯೆ 
 
II  1. ಭಾಷೆಯ ಸಿರೂಪ; ಬರಹ ಮತ್ುು ಆಡುಮಾತ್ು; ವ್ಾಾಕರಣ್ ಮತ್ುು ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ 
   2. ಭಾಷಾ ಅಧ್ಾಯನದ ವಿಧಾನಗಳು: ವ್ಣ್ಿನಾತ್ಿಕ, ತೌಲನಿಕ, ಚಾರಿತಿರಕ, ಆನಿಯಿಕ. 
   3. ಭಾಷೆಯ ವ್ಣ್ಿನೆ:  

• ಉಚಾಚರಾಂಗಗಳು;ಧ್ವನಿ, ಉಪಧ್ವನಿ: ವ್ಾಾಖ್ೆಾ, ಸಿರೂಪ, ಧ್ವನಿಯ ವ್ರ್ೀಿಕರಣ್ 
• ಧ್ವನಿಮಾ, ವ್ಾಾಖ್ೆಾ, ಸಿರೂಪ, ವಿರೊೀಧ್ ಪರಸಾರ, ಪೂರಕ ಪರಸಾರ, ಸಿಚಛಂದ ಪರಿವ್ತ್ಿನೆ 
• ಆಕೃತಿಮಾ; ಉಪ ಆಕೃತಿಮಾ, ನೆೈಡಾನ ತ್ತ್ಿಗಳು, ಆಕೃತಿಮಾದ ಬಗೆಗಳು 

   4. ಭಾಷೆ; ಉಪಭಾಷೆ, ವ್ಾರ್ಕು ಭಾಷೆ, ಭಾಷಿಕ ಬದಲಾವ್ಣೆ: ಕಾರಣ್ ಮತ್ುು ಪರಿಣಾಮಗಳು 
   5. ಭಾಷಿಕ ಪರಭೆೀದಗಳು: ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ ಪರಭೆೀದಗಳು; ಬಗೆಗಳು: ಕರಾವ್ಳ್ಳ, ಗುಲಬಗಿ, ಮೈಸೂರು,  

     ಧಾರವ್ಾಡ  
   6. ಭಾಷೆಯ ಆಧ್ುನಿೀಕರಣ್: 

• ಆಧ್ುನಿೀಕರಣ್ವ್ೆಂದರೆೀನು? 

 



84 
 

• ಆಧ್ುನಿೀಕರಣ್ದ ಸೂೆಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರರ್ಕರಯೆಗಳು 
• ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಆಧ್ುನಿೀಕರಣ್ದ ಕಾರಣ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

 
III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಗರೇಂಥಗಳು: 

1. ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೀವ್ೆೀನು ಬಲ್ಲಿರಿ                : ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರರ್ಟ್ 
2. ಕನನಡಕೆೆ ಬೆೀಕು ಕನನಡದೆದೀ ವ್ಾಾಕರಣ್   : ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರರ್ಟ್ 
3. ಕನನಡ ಮಧ್ಾಮ ವ್ಾಾಕರಣ್     : ತಿೀ.ನಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯಾ  
4. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲತ್ತ್ಿಗಳು    : ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂತಿಿ 
5. ಕನನಡ ತೆಲುಗು ದ್ವಿಭಾಷಿಕತೆಯ ಅಧ್ಾಯನ   : ಕೆ.ಪ್ತ.ರ್ಟ್ 
6. ಕನನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ುು ವ್ಾಾಕರಣ್ಗಳು ಒಂದು ಅಧ್ಾಯನ    :  ಕೆ. ಕುಶ್ಾಲಪಪಗೌಡ 
7. ಕನನಡ ಭಾಷಾವ್ಲೊೀಕನ (ವಿಭಾಗ-೧)      : ಕೆ. ಕುಶ್ಾಲಪಪಗೌಡ 
8. ಇಂದ್ವನ ಕನನಡ :ರಚನೆ ಮತ್ುು ಬಳಕೆ     : ಎಸ್. ಎಂ. ಶ್ರೀಧ್ರ್ 
9. ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ      : ಬಿ. ರಾಮಚಂದರರಾವ್ 
10. ತೊಂಡುಮೀವ್ು-ಕಂತೆಗಳು-೫,೬,೭,೮              : ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ್ 
11. ಸಾಮಾನಾ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ      : ಡಾ. ಕೆ. ಕೆಂಪ್ೆೀಗೌಡ 

 

ಪತಿರಕ  3.8 ಕನ್ನಡ ರ್ಾಸಿರ ಯ ಸಾಹಿತಯ-1 
I ಹಿನ ನಲ : 

1. ಶನಸಿಿೋಯ ಪದದ ಅರ್ೇ, ಸವರ ಪ, ವನಯಖನಯನ್ಗಳು, 
2. ಶನಸಿಿೋಯ ಭನಷ್ ಯ ಪರಿಕಲಪನ  ಮತುತ ಸ್ನಾನ್ಮನನ್ 
3. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಹ್ಳಮ ಮತುತ ಹಿರಿಮ 
4. ಕನ್ನಡ ಶನಸಿಿೋಯ ಭನಷ್  ಮತುತ ಸಂಶ  ೋಧ್ನನ ಸ್ನಧ್ಯತ್ ಗಳು 

 
II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 

1. ಹಲ್ಲಿಡಿ ಶ್ಾಸನ, ಅಶ್ೆ ೀಕನ ಗವಿಮಠದ ಶ್ಾಸನ, ಶರವ್ಣ್ ಬೆಳಗೊಳದ ನಿಶದ್ವ ಶ್ಾಸನ 
2. ಕವಿರಾಜ ಮಾಗಿ : ದೊೀಷಾದೊೀಷಾನುವ್ಣ್ಿನ ನಿಣ್ಿಯ 1ನ ಯ ಪರಿಚೆಛೀದ 
3. ವ್ಡಾಿರಾಧ್ನೆ : (ಆರಂರ್ದ ನಾಲುೆ ಕಥೆಗಳು) : (ಸಂ) ಡಿ.ಎಲ. ನರಸಿಂಹಚಾರ್ 
4. ಬಸವ್ಣ್ಣನ ವ್ಚನಗಳು : (ಸಂ) ಎಲ. ಬಸವ್ರಾಜು 
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III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು  
1. ಸಮಗರ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟಗಳು   : ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಬ ಂ.ವಿ.ವಿ 
2. ಶನಸಿಿೋಯ ಭನಷ್  : ನ್ಡ ದು ಬಂದ ರನರಿ    : ಸಿದಾಲ್ಲಂಗಯಯ 
3. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಸಂಗ್ನರ್ತ      : ಕಿೋರ್ತೇನನರ್ ಕುತೇಕ  ೋಟಿ 
4. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ      : ತ. ಸು. ಶನಮರನಯ 
5. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ      : ರಂ.ಶಿರೋ.ಮುಗಳಿ 
6. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟ     : ಮೈ.ವಿ.ವಿ. 
7. ಸ್ನಮನನ್ಯನಿಗ್  ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಮನಲ ಯ ಸಂಪುಟಗಳು : ಸಪನ ಬುಕ್ ಹೌಸ 
8. ಸಮಗರ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟಗಳು  : ಮೈಸ ರು ಮತುತ ಬ ಂಗಳೂರು ವಿವಿ  

  ಸಂಪುಟಗಳು 
9. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಚನರಿರ್ತರಕ ಪರಜ್ಞ    : ಸಿ. ವಿೋರಣಣ, ನ್ವಕನನೇಟಕ ಪರಕನಶನ್,  

  ಬ ಂಗಳೂರು 
10. ಕವಿರನಜಮನಗೇ ಪರಿಸರದ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ   : ಕಲಬುಗಿೇ ಎಂ.ಎಂ, ಸಪ್ನನ ಬುಕ್ಹೌಸ,  

  ಬ ಂಗಳೂರು 
11. ಮನಗೇ ಸಂಪುಟ-1      : ಕಲಬುಗಿೇ ಎಂ.ಎಂ, ನ್ರ ೋಶ ಅಂಡ ಕಂ.  

  ಬ ಂಗಳೂರು 
12. ಕವಿರನಜಮನಗೇ ವಿವ ೋಕ     : ಮುಳಿಯ ರ್ತಮಮಪಪಯಯ, ಗಿೋತ್ನ ಬುಕ  

  ಹೌಸ, ಮೈಸ ರು 
13. ಕವಿರನಜಮನಗೇ ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಮುಖನಮುಖಿ   : ರಹ್ಮತ್್ ತರಿೋಕ ರ , ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ 
14. ಕವಿರನಜಮನಗೇ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ಜಗತುತ   : ಕ .ವಿ.ಸುಬಬಣಣ, ಅಕ್ಷರ ಪರಕನಶನ್, ಹ ಗ್  ೆೋಡು 
15. ಕನನಡ ಶ್ಾಸನಗಳ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಧ್ಾಯನ    : ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂತಿಿ, ಮೈಸೂರು  

  ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಮೈಸೂರು   

16. ವ್ಡಾಿರಾಧ್ನೆ      : (ಸಂ) ಡಿ.ಎಲ. ನರಸಿಂಹಚಾರ್ 

17. ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ಾಸನಗಳು     :  ದೆೀಸಾಯಿ ಪ್ತ.ಬಿ  
18. ಶನಸನ್ಶನಸಿ ಪರವ ೋಶ      : ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ . 
19. ಶನಸನ್ ಸರಸವರ್ತ       : ಕ .ಆರ.ಗಣ ೋಶ್್ 
20. ಮಧ್ಯಕನಲ್ಲೋನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ     : ಸಮಕನಲ್ಲೋನ್ ಅನ್ುಸಂಧ್ನನ್, ಸಿವಿಜಿ  

  ಬುಕಿ್- ಬ ಂಗಳೂರು 
     21. ಸರಳ ಕವಿರನಜಮನಗೇ     : ಎಸ.ಎಸ.ಅಂಗಡಿ 
          ಮಂಗಳ ಪರಕನಶನ್, ಹ  ಸಪ್ ೋಟ   
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ನಾಲಕನ ಯ ಸ ಮಿಸ್ಕಟರ್ 
ಪತಿರಕ  : 4.1  ಸಾಹಿತಯ ಪರಕಾರ ಅಧ್ಯಯನ್ -2  ( ಕಾದ್ೇಂಬರ ) 

I ಹಿನ ನಲ  : 
1. ಕಾದಂಬರಿ: ವಿವ್ರಣೆ  
2. ಕಾದಂಬರಿ ಪರಕಾರದ ಉಗಮ, ವಿಕಾಸ 
3. ಪಶ್ಚಮದ ‘ನಾವ್ೆಲ’ ಮತ್ುು ಕನನಡದ ‘ಕಾದಂಬರಿ’: ಅಂತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು   
4. ಜನಪ್ತರಯ’ (ಪ್ಾಪುಾಲರ್) ಕಾದಂಬರಿಯ ಸಿರೂಪ 
 

II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 
 1. ಇಂದ್ವರಾಬಾಯಿ: ಗುಲಾಿಡಿ ವ್ೆಂಕಟರಾಯ   

2. ಹಿಮ: ಓರಾನ್ ಪ್ಾಮುಕ್ಸ (ಅನು) ಕೆ.ಎಸ್.ವ್ೆೈಶ್ಾಲ್ಲ 
3. ಫಣಯಮಿ: ಎಂ.ಕೆ. ಇಂದ್ವರಾ 
4. ದೆೀವ್ನೂರ ಮಹಾದೆೀವ್ರ ‘ಕುಸುಮಬಾಲೆ’ ಮತ್ುು ಮಾಕೆಿಿಜ್ ಅವ್ರ ‘ನೂರು ವ್ಷಿಗಳ ಏಕಾಂತ್’:  
     ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಯ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಾಯನ. 
  

 III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು  
1. ಕಾದಂಬರಿ ಲೊೀಕ     : ವಿ.ಎಂ. ಇನಾಂದಾರ್  
2 ಕನನಡ ಕರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಾ: ಕಾದಂಬರಿ   : ಜಿ.ಎಸ್.ಆಮೂರ  
3. ಕನನಡ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬೆಳವ್ಣಗೆ    : ಜಿ.ಎಸ್.ಆಮೂರ  
4. ವ್ಾಸುವ್ತಾವ್ಾದ     : ಟಿ.ಪ್ತ. ಅಶ್ೆ ೀಕ  
5. ದೆೀಶ್ೀವ್ಾದ      : ರಾಜೆೀಂದರ ಚೆನಿನ  
6. ಯುಗಧ್ಮಿ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಾ ದಶಿನ   : ರ್ಕೀತಿಿನಾರ್ ಕುತ್ಿಕೊೀಟ  
7. ಭನರರ್ತೋಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಲೆೀಖ್ನಗಳು  : ಎಂ.ಜಿ.ಕೃಷಣಮೂತಿಿ 
8. ಪರಜ್ಞೆ ಮತ್ುು ಪರಿಸರ     : ಯು. ಆರ್. ಅನಂತ್ಮೂತಿಿ 
9. ಸಮಕ್ಷ್ಮ      : ಯು. ಆರ್. ಅನಂತ್ಮೂತಿಿ 
10. ಆಟ್ಿ ಆಫ್ ದ್ವ ನಾವ್ೆಲ    : ಮಿಲನ್ ಕುಂದೆೀರ 
11. ಆಟ್ಿ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಷ್ನ್     : ಹೆನಿರ ಜೆೀಮ್ಸ್ 
12, ಸಿೀಬೆಯ ಸೊಗಡು: ಮಾಕೆಿಿಝ್ ಸಂದಶಿನಗಳು  : (ಅನು) ಎಸ್. ಗಂಗಾಧ್ರಯಾ 
13, ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ದಲ್ಲತ್ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಾ  : ಮ.ನ. ಜವ್ರಯಾ 
14. ಗಾಳ್ಳ ಬೆಳಕು      : ನಟರಾಜ್ ಹುಳ್ಳಯಾರ್ 
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15. ಯಾರ ಜಪ್ತುಗೂ ಸಿಗದ ನವಿಲುಗಳು   : (ಸಂ) ಪ್ತ.ಚಂದ್ವರಕಾ 
16. ಸಂರಚನಾವ್ಾದ     : ಬಸವ್ರಾಜ ನಾಯೆರ್ 
17. ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಧ್ಾಯನ    : ರಹಮತ್ ತ್ರಿೀಕೆರೆ 
18. ಬೆೀರು ಕಾಂಡ ಚಿಗುರು     : ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ್ 
19. Aspects of novel     : E.M.Forster 
20. ಸ್ನಹಿತಯ ಪರವ ೋಶ     : (ಅನ್ು) ಸಿ.ಪ್ಪ.ಕ   

 

ಪತಿರಕ  :4.2 ಇೇಂಗ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತಯ ಪರಚಯ -2 
I ಹಿನ ನಲ   : 

1. ನಾಟಕ: ಪರಿಕಲಪನೆಯ ವಿವ್ರಣೆ 
2. ನಾಟಕ ಮತ್ುು ರಂಗರ್ೂಮಿಗಳ ಸಂಬಂಧ್ 
3. ಇಂರ್ಿಷ್ ನಾಟಕಗಳ ಕನನಡ ಭಾಷಾಂತ್ರ  
4. ಶ್ೆೀಕ್ಸಿಪಯರ್ ಮತ್ುು ಕನನಡ ರಂಗರ್ೂಮಿ 

II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 
1. ಶ್ೆೀಕ್ಸಿಪಯರ್: ನಿಮಿಿಷಟ: ಅನು: ಕೆ.ಎಸ್, ರ್ಗವ್ಾನ್ 
2. ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲ್ಲಯಟ್: ಚಚಿಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ. ಅನು: ಡಿ.ಎ. ಶಂಕರ್ 
3. ಜಾಜ್ಿ ಬನಾಿಡ್ಿ ಶ್ಾ: ಪ್ತಗೆೇಲ್ಲಯನ್.  ಅನು: ವಿ.ಸಿೀತಾರಾಮಯಾ 
4. ಅಂತ್ರ್ ಪಠ್ಾೀಯ ಅಧ್ಾಯನ:  
ಶ್ೆೀಕ್ಸಿಪಯರ್ ‘ಮಾಾಕ್ಬೆತ್’. ಅನು: ರಾಮಚಂದರದೆೀವ್ - ಚಂದರಶ್ೆೀಖ್ರ ಕಂಬಾರರ ನಾಟಕ ‘ಮಾರಿಕಾಡು’- 
ವಿಶ್ಾಲ ಭಾರದಾಿಜರ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮಕ್ಬೂಲ’    

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು  
1. ಟಿ.ಎಸ್.ಎಲ್ಲಯಟ್ ಮತ್ುು ಕನನಡ ನ್ವಯ ಕಾವ್ಾ ಸಂದರ್ಿ  : ಸಂ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ವ್ರುದರಪಪ  
2. ಹೊಸಗನನಡ ಕವಿತೆಯ ಮೀಲೆ ಇಂರ್ಿಷ್ ಕಾವ್ಾದ ಪರಭಾವ್  : ಎಸ್.ಅನಂತ್ನಾರಾಯಣ್  
3. ಬೊೀದ್ವಲೆೀರನ ಸಖ್      : (ಸಂ) ರಾಘವ್ೆೀಂದರ ಪ್ಾಟಿೀಲ  
4. ಇಂರ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರ     : ಎಲ.ಎಸ್.ಶ್ೆೀಷರ್ರಿರಾವ್  
5. ತ್ೌಲನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯ: ಸ ಸನ ಬನಸ್ ನಟ್    : (ಅನ್ು) ರನಮಲ್ಲಂಗಪಪ ಬ ೋಗ ರು,  

               ಕ .ಸಿ. ಶಿವನರ ಡಿೆ, ಇತರರು 

6. ಟ ರಡಿಶನಿ ಆಫ್ ಮನಡನಿೇಟಿ: ಎ ಕಂಪ್ನಯರಟಿೋವ ಸಟಡಿ ಆಫ್  

   ಟಿ.ಎಸ. ಎಲ್ಲಯಟ್ ಅಂಡ ಗ್  ೋಪ್ನಲಕೃಷಣ ಅಡಿಗ   : ರನಜ ೋಂದರ ಚ ನಿನ 
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7. ಕೃತಿ -ಸಂಸೃತಿ      : ಎಂ. ಜಿ. ಕೃಷಣಮೂತಿಿ 
8. ಸಾಹಿತಿ, ಸಾಹಿತ್ಾ, ವಿಮಶ್ೆಿ     : ಪ್ತ. ಲಂಕೆೀಶ್  
9. ನನಟಕ ಅಂತರಂಗ     : ಎ.ಆರ. ನನಗಭ ಷಣ  

10. ಅಸಂಗತವನದ     : ಬಸವರನಜ ನನಯೆರ  

11. ರಂಗರ ಪಕ     : ಲ್ಲಂಗರ ೋವರು ಹ್ಳ ಮನ     

12. ನನಟಕ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ರಂಗಭ ಮಿ    : ಗಿರಡಿೆ ಗ್  ೋವಿಂದರನಜ 

13. ಶ ೋಕಿ್ಪ್ಪಯರಿಗ್  ನ್ಮಸ್ನೆರ     : ಸಂ. ಶನ. ಬನಲುರನವ 
14. ಶ ೋಕಿ್ಪ್ಪಯರ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ    : ಸಂ. ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 

15. ಶ ೋಕಿ್ಪ್ಪಯರ: ಕನ್ನಡ ಸಪಂದನ್     : ಸಂ. ನ್ಟರನಜ್ ಹ್ುಳಿರ್ನರ 

16. ಶ ೋಕಿ್ಪ್ಪಯರ     : ಎರಡು ನನಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್  

 

ಪತಿರಕ : 4.3 ಯುರ ೂ ಪಿಯನ್ ಸಾಹಿತಯ-2 
I ಹಿನ ನಲ    

1. ಯುರೊೀಪ್ತಯನ್ ನಾಟಕ  
2. ಯುರೊೀಪ್ತಯನ್ ರಂಗರ್ೂಮಿ  
3. ಬೆರಕ್ಸಟ ನಾಟಕ ಸಿದಾಧಂತ್ 
4. ಕನನಡ ರಂಗರ್ೂಮಿ ಮತ್ುು ಯುರೊೀಪ್ತಯನ್ ರಂಗರ್ೂಮಿಗಳ ಸಂಬಂಧ್ 

 
II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು  

1. ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೀ: ಬಟೊೀಿಲಟ ಬೆರಕ್ಸಟ. ಅನು: ಜೆ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ರಾವ್ , ಎಚ್.ಕೆ ರಾಮಚಂದರಮೂತಿಿ  
2. ರ್ಾದರ್: ಸಿರಂಡ್ ಬಗ್ಿ. ಅನು: ಸಿ. ನಾಗಣ್ಣ 
3. ಚೆರಿರ ಹಣಣನ ತೊೀಟ: ಚೆಕಾಫ್. ಅನು: ಶ್ರೀನಿವ್ಾಸ ಸುತಾರವ್ೆ 
4. ಬಿಡ್ ವ್ೆಡಿಿಂಗ್: ಲೊೀಕಾಿ. ಅನು: ಕೆ.ಎಂ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ 
  

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು  
1. ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ಗಂಭಿೀರ ನಾಟಕಗಳು    : ಎಸ್.ವಿ.ರಂಗಣ್ಣ  
2. ರಂಗ ಪರಪಂಚ      : ಕೆ.ವಿ.ಅಕ್ಷ್ರ  
3. ಬೆರಕ್ಸಟ       : ಎಚ್. ಕೆ. ರಾಮಚಂದರಮೂತಿಿ  
4. ಲೊೀಕಾಿನ ನಾಟಕಗಳು    : ಅನು: ಕೆ.ಎನ್.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ 
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5. ಆ ಪೂವ್ಿ ಈ ಪಶ್ಚಮ     : ಸುಚೆೀತ್ನ ಸಿರೂಪ  
6. ಆಧ್ುನಿಕ ಕನನಡ ನಾಟಕ    : ಕೆ. ಮರುಳಸಿದಧಪಪ 
7. ಕತಾುಲ ಬೆಳದ್ವಂಗಳೂೆಳಗ    : ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ.  
8. ಬ ರಕಟ ಸಮನಜವನದ: ಆಯದ ಪದಯಗಳು   : ಫಣಿರನಜ್ ಕ .  

9. ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ರಂಗಭ ಮಿ    : ಎಚ್.ಎಸ. ಶಿವಪರಕನಶ್ 

10. ಬ ರಕಟ ಕಥ ಗಳು    : ಎಚ್. ಕ . ರನಮಚಂದರಮ ರ್ತೇ 

11. ಎಪ್ಪಕ ರಂಗಭ ಮಿ    : ಸುಬಬಣಣ ಕ .ವಿ     

12.ರಂಗಭ ಮಿ ಪೂವೇ-ಪಶಿಚಮ    : ಅಯಯಪಪ ಪಣಿಕೆರ. ಅನ್ು: ಕ .ವಿ. ಸುಬಬಣಣ 

13. ಬಟ  ೋೇಲ್ಟ ಬ ರಕಟ: ಬದುಕು-ಬರಹ್   : ಆರ. ಲಕ್ಷ್ಮನನರನಯಣ 

14. ಬ ರಕಟ ಪರಿಣನಮ:ಕವಿತ್ ಗಳು    : ರನಜ ೋಂದರ ಪರಸ್ನದ್ 

15. ಎಮನೇ: ಲ  ೋಕನೇ    : (ಅನ್ು) ಎಸ. ಗಂಗ್ನಧ್ರಯಯ 

 

ಪತಿರಕ  : 4.4.ಸಾಹಿತಯ ಚಳುವಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್: ಪ್ಯರ್ಯಾತ್ಾ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ನ್ವಯ ಸಾಹಿತಯ 
I ಹಿನ ನಲ  : 

1. ನವ್ಾತೆಯ ಸಿರೂಪ 
2. ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ನವ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚಳುವ್ಳ್ಳಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಿ  
3. ಪ್ನಶನಚತಯ ನವ್ಾ ಕಾವ್ಾ ಮತ್ುು ಪರಂಪರೆ  
4. ಕನನಡ ನವ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ನವ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಾ: ತೌಲನಿಕ ನೊೀಟ 
 

II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 
1. ಈ ಶತ್ಮಾನದ ನೂರು ಇಂರ್ಿಷ್ ಕವ್ನಗಳು (ಎಲ್ಲಯಟ್, ಆಡೆನ್ ಕವಿತೆಗಳು.) ಅನು:  ಬಿ.ಸಿ.    
   ರಾಮಚಂದರ ಶಮಿ 
2. ಬೊೀದ್ವಲೆೀರ್: ಪ್ಾಪದ ಹೂಗಳು. ಅನು: ಪ್ತ.ಲಂಕೆೀಶ್  
3. ರ್ೂಮಿರ್ೀತ್: ಎಂ.ಗೊೀಪ್ಾಲಕೃಷಣ ಅಡಿಗ  
4. ಮುರ್ಕು: ಶ್ಾಂತಿನಾರ್ ದೆೀಸಾಯಿ 
   

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು   
1. ನವ್ಾತೆ     : ನರಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಸುಬರಹಿಣ್ಾ  

 2. ನವ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ದಶಿನ    : ಶ್ಾಂತಿನಾರ್ ದೆೀಸಾಯಿ 
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3. ಟಿ.ಎಸ್.ಎಲ್ಲಯಟ್ ಮತ್ುು ಕನನಡ ಕಾವ್ಾ ಸಂದರ್ಿ : ಸಂ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ವ್ರುದರಪಪ  
4. ಪರಜ್ಞೆ ಮತ್ುು ಪರಿಸರ    : ಯು. ಆರ್. ಅನಂತ್ಮೂತಿಿ 
5. ಕರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಾ: ಕಾದಂಬರಿ   : ಜಿ.ಎಸ್. ಆಮೂರ 
6. ಹೊಸಗನನಡ ಕವಿತೆಯ ಮೀಲೆ ಇಂರ್ಿಷ್ ಕಾವ್ಾದ ಪರಭಾವ್: ಎಸ್.ಅನಂತ್ನಾರಾಯಣ್  
7. ಬೊೀದ್ವಲೆೀರನ ಸಖ್    : (ಸಂ) ರಾಘವ್ೆೀಂದರ ಪ್ಾಟಿೀಲ  
8. ಇಂರ್ಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರ   : ಎಲ.ಎಸ್.ಶ್ೆೀಷರ್ರಿರಾವ್  
9. ಪ್ಾಶ್ಾಚತ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮಾಗಿದಶ್ಿ  : ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ 
10.ಶನಂರ್ತನನರ್ ರ ೋಸ್ನಯಿ   : ಜಿ.ಎಸ. ಆಮ ರ 

11. ರ್ಕರಟಿಕಲ ಅಪರೀಚಸ್ ಟು ಇಂರ್ಿಷ್ ಲ್ಲಟರೆೀಚರ್ : ಸಂಪುಟಗಳು: ಡೆೀವಿಡ್ ಡೆೈಚಸ್ 
12. ಎನೆ್ೈಕೊಿೀಪ್ತೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಲಟರೆೀಚರ್: ಸಂಪುಟಗಳು: ಕೆೀಂದರ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 

          13. ಕನ್ನಡ ಕನವಯ ಮಿೋಮನಂಸ್      : ಎಸ. ನ್ಟರನಜ್ ಬ ರನಳು 

          14. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿಗ್  : ಆಯದ ಬರಹ್ಗಳು    : ಯು. ಆರ. ಅನ್ಂತಮ ರ್ತೇ 

 
ಪ್ತರಕ  : 4.5 ರ್ಯಸ್ನ್ ರ್ಯಸ್ರ- ಭಯಗ-2 

(ಪ್ರಮುಖ ರ್ಯಸ್ನ್ ಪ್ಠಾಗಳು ಮತ್ುು ದ್ಯಖಲು ಸಯಹಿತ್ಾದ ಅಧಾಯನ್) 
 I ಹಿನ ನಲ :  

1. ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತೆರ ಮತ್ುು ಸಂಸೃತಿ ಅಧ್ಾಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ಾಸನಗಳ ಪ್ಾತ್ರ 
2. ಕನನಡ ಕವಿಗಳು ಬರೆದ್ವರುವ್ ಶ್ಾಸನಗಳು 
3. ಶ್ಾಸನಗಳ ಮೀಲೆ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಪರಭಾವ್ 
4. ಶನಸನ್ಗಳ ಸ್ನಹಿತಯಕ ಮೌಲಯ, ಶ್ಾಸನಗಳು ಮತ್ುು ಕನನಡ ಛಂದಸು್ 

 

II ಭಾಗ-1   ಕ ಲವು ರ್ಾಸ್ಕನ್  ಪಠ್ಯಗಳ  ಅಧ್ಯಯನ್  

9. ಹಲ್ಲಿಡಿ ಶ್ಾಸನ  
10. ಬಾದಾಮಿ ಶ್ಾಸನ 
11. ಜಿನವ್ಲಿರ್ನ ಶ್ಾಸನ  
12. ನಾಗಾವಿ ಶ್ಾಸನ  
13. ಅಬಬಲೂರು ಏಕಾಂತ್ ರಾಮಯಾನ ಶ್ಾಸನ  
14. ದೆೀಕಬೆಬಯ ಬೆಳತ್ೂರು ಶ್ಾಸನ   
15. ಅಜುಿನವ್ಾಡ ಶ್ಾಸನ  
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16. ಶರವ್ಣ್ ಬೆಳಗೊಳದ ಬುಕೆರಾಯನ ಶ್ಾಸನ   
 

  ಭಾಗ-2   ದಾಖಲು ಸಾಹಿತಯದ್ ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಗಳು  

1. ಸಂಸೃತಿ ಶ್ೆ ೀಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ುಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕೆ 

             2. ನಿರೂಪ, ಕಡತ್, ಬಖ್ೆೈರು, ಕೆೈಫಿಯತ್, ನಾಮಗಳು, ಸೆಳಮಹಾತೆಿ, ಕೊೀಶಗಳು  

            3. ಪ್ನರಯೋಗಿಕ - ಕ್ಷೆೀತ್ರಕಾಯಿ:  ಶ್ಾಸನದ ಪಡಿಯಚುಚ ತೆಗೆಯುವ್ ಪ್ಾರತ್ಾಕ್ಷ್ಕೆ ಮತ್ುು ಪರಮುಖ್  

   ಶ್ಾಸನಗಳ ಸೆಳಕೆೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡುವ್ುದು. 

       4. ಶ್ಾಸನಗಳ ಓದು, ಶ್ಾಸನಗಳ ಪಡಿಯಚುಚ ತೆಗೆಯುವ್ ವಿಧಾನ         

                     ಯಾವ್ುದಾದರೊಂದು ಶ್ಾಸನದ ಪಡಿಯಚುಚ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ. 

(ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳ್ಳಗೆ ಕ್ಷೆೀತ್ರಕಾಯಿವ್ು ಕಡಾಿಯವ್ಾರ್ರುತ್ುದೆ. ಕ್ಷೆೀತ್ರಕಾಯಿದ ಬಗೆಗ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳು 10 ಪುಟಗಳ 

ಸಂಪರಬಂಧ್ವ್ನುನ ಕಡಾಿಯವ್ಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕಾಗುತ್ುದೆ.) 

 

III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಕೃತಿಗಳು :  

1. ಕನನಡ ಶ್ಾಸನಗಳ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಧ್ಾಯನ  :  ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂತಿಿ  
   ಮೈಸೂರು ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಮೈಸೂರು   

2. ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ಾಸನಗಳು     :  ದೆೀಸಾಯಿ ಪ್ತ.ಬಿ  
3. ಕನಾಿಟಕ ಶ್ಾಸನ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ    :  ರಮೀಶ ಕೆ.ವಿ, ಪರಸಾರಾಂಗ,  

   ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ  

4. ಶ್ಾಸನ ಸಂಪದ      :  ಎಂ.ಎಂ. ಕಲುಬರ್ಿ ಪರಸಾರಾಂಗ  
  ಕನಾಿಟಕ ವಿಶಿವಿದಾಾಲಯ, ಧಾರವ್ಾಡ 

5. ಕನಾಿಟಕ ಸಂಸೃತಿ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ     : ಎಚ್. ತಿಪ್ೆಪೀರುದರಸಾಿಮಿ,  
  ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಪರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು 

6. ಕನಾಟಕದ ವಿೀರಗಲುಿಗಳು     : ಆರ್. ಶ್ೆೀಷಶ್ಾಸಿಿ, ಕ.ಸಾ.ಪ  
7. ಕನನಡ ಶ್ಾಸನ ಶ್ಲಪ      : ಡಿ.ವಿ. ಪರಮಶ್ವ್ಮೂತಿಿ, ಪರಸಾರಂಗ, ಕ.ವಿ.ವಿ   
8. ಮಹಾಸತಿ ಆಚರಣೆ : ಒಂದು ಅಧ್ಾಯನ    : ಬಸವ್ರಾಜ ಸಿ ಕಲುಗಡಿ,  

  ಪರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ   

9. ಶ್ಾಸನ ಮತ್ುು ಗದಾ     : ಹು.ಕಾ. ಜಯದೆೀವ್, ಸಾಮಾನಾನಿಗೆ  
  ಸಾಹಿತ್ಾ ಮಾಲೆ, ಪರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ 
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10. ಶ್ಾಸನಾಧ್ಾಯನದ ಬಹುಮುಖಿ ಆಯಾಮಗಳು   :  ಡಿ.ಕೆ ಚಿತ್ುಯಾ ಪೂಜಾರ್, ಕ.ವಿ.ವಿ. ಹಂಪ್ತ  
11. ಸಾಹಿತ್ಾ-ಸಂಸೃತಿ ಅನೆಿೀಷಣೆ      :  ಸಿ. ನಾಗರ್ೂಷಣ್, ಸಿ.ವಿ.ಜಿ. ಪಬಿಿಕೆೀಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು  
12. ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಂಸೃತಿ ಶ್ೆ ೀಧ್ನೆ   :  ಸಿ. ನಾಗರ್ೂಷಣ್, ಅಮೃತ್ವ್ಷಿಿಣ   

         ಪರಕಾಶನ, ಸಂಡೂರು  
13. ಕನನಡ ದಾಖ್ಲು ಸಾಹಿತ್ಾ     : ರವಿೀಂದರನಾರ್. ಕೆ, ಮಂಗಳಾ ಪರಕಾಶನ, ಹೊಸಪ್ೆೀಟೆ. 
14. ಶ್ಾಸನ ಸರಸಿತಿ     : ಕೆ.ಆರ್. ಗಣೆೀಶ, ಕನಾಿಟಕ ಇತಿಹಾಸ  

  ಸಂಶ್ೆ ೀಧ್ನ ಮಂಡಲ, ಧಾರವ್ಾಡ 

15. ಶ್ಾಸನ ಸಂಗರಹ     : (ಸಂ) ಎ.ಎಂ. ಅಣಣಗೆೀರಿ, ಆರ್.ಶ್ೆೀಷಶ್ಾಸಿಿ,  
 ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರಿಷತ್, ಬೆಂಗಳೂರು  

16. ಶನಸನ್ಗಳು ಮತುತ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ   : ಸಿ.ನನಗಭ ಷಣ, ಗುಲಬಗೇ ವಿವಿ 

 

ಪ್ತರಕ  : 4.6 ಜಯನ್ಪ್ದ ಮತ್ುು ಸ್ೆಂಸ್ೆರತ ಅಧ್ಯಯನ್ : ಭಯಗ-2 

1) ಸಂಸೃರ್ತ ಪರಿಕಲಪನ , ವನಯಖನಯನ್ಗಳು, ಸವರ ಪ, ವನಯಪ್ಪತ ಮತುತ ಮಹ್ತವ 
 1. ಸಂಸೃರ್ತೋಕರಣ 
 2. ಸಂಸೃರ್ತ ಪರಸರಣ 
 3. ಸಂಸೃರ್ತ ಸಿವೋಕರಣ 
 4. ಸಂಸೃರ್ತ ಸಂಘಷೇ 
2) ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಅನ್ಯಜ್ಞನನ್ ಶಿಸುತಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ ಅಧ್ಯಯನ್ 
 1. ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ 
 2. ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಭನಷ್  
 3. ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ವಿಜ್ಞನನ್ 
 4. ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಸಮ ಹ್ ಮನಧ್ಯಮಗಳು 
 5. ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಇರ್ತಹನಸ   
3) ಜನನ್ಪದ ಮತುತ ಆನ್ವಯಿಕತ್ ಯ ತ್ನರ್ತವಕ ಚಿಂತನ  
 1. ಜನನ್ಪದ ವ ೈದಯ ಪದಾರ್ತ  
 2. ಜನನ್ಪದ ರಂಗಭ ಮಿ : ಪರಂಪರ  ಮತುತ ಪರಯೋಗ 
 3. ಜನನ್ಪದ ಆಹನರ ಪದಾರ್ತ : ಆಧ್ುನಿಕ ಆಹನರ ಪದಾರ್ತ 
4) ಜನನ್ಪದ ಸ್ನಹಿತಯ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ : ಅಂತರ ಸಂಬಂಧ್ದ ಅಧ್ಯಯನ್ಕನೆಗಿ ಪಠಯಗಳು : 
 1. ಮಂಟ ೋಸ್ನವಮಿ ಕನವಯ : ಪರ. ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. ಹ್ಂಪ್ಪ 
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 2. ನನಡಪದಗಳು : (ಸಂ) ಕನಪಸ್  ರ ೋವಪಪ 
 3. ಹ್ಲಗಲ್ಲಯ ಬ ೋಡರು, ಆರನಯ ತ್ ರಿಗ್  : ಪ್ಪಿೋಟ್ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಲನವಣಿಗಳು 
             (ಸಂ) ಕಾಾತನ್ಹ್ಳಿಿ ರನಮಣಣ    
 4. ಆಧ್ುನಿಕ ಸ್ನಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಜನನ್ಪದ ಅಂಶಗಳು : ಜ  ೋಕುಮನರಸ್ನವಮಿ 
5) ಜನನ್ಪದ ಪ್ನರತಯಕ್ಷ್ಕ ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ (ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರವನಸ)   
 1. ಪ್ನರತಯಕ್ಷ್ಕ ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ : ವಿಧಿ –ವಿಧ್ನನ್ಗಳು 
 2. ಜನನ್ಪದ -ಬುಡಕಟುಟ ಸಂಸೃರ್ತಯನ್ುನ ಕುರಿತು ವಿರನಯರ್ಥೇಗಳ್ಳಗ್  ಕ್ಷ ೋತರ ಕನಯೇವು      

ಕಡನೆಯವನಗಿರುತತರ . ವಿರನಯರ್ಥೇಗಳು ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇದ ಬಗ್ ೆ 10 ಪುಟಗಳ ಪರಬಂಧ್ವನ್ುನ   ಸಲ್ಲಿಸಬ ೋಕನಗುತತರ . 
 
ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

1. ಜನನ್ಪದದ ಮ ಲಭ ತ ತತವಗಳು   : ರ ೋವ ೋಂದರ ಕುಮನರ ಹ್ಕನರಿ 
2. ಜನನ್ಪದ ಸವರ ಪ     : ಹನ.ಮನ. ನನಯಕ 
3. ಜನನ್ಪದ ಅಧ್ಯಯನ್     : ರ ೋ.ಜವರ ೋಗ್ೌಡ 
4. ಜನನ್ಪದ ಕ್ಷ ೋತರಕನಯೇ : ಆಧ್ುನಿಕ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು  : ಪುರುಷ್  ೋತತಮ ಬಿಳಿಮಲ   
5. ಕನನೇಟಕ ಜನನ್ಪದ     : (ಸಂ) ಜಿ.ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
6. ಆನ್ವಯಿಕ ಜನನ್ಪದ     : ವಿವ ೋಕ ರ ೈ 
7. ಜನನ್ಪದ ಕಲನವಿದರು     : ಜಿೋ.ಶಂ.ಪ 
8. ಕನ್ನಡ ಜನ್ಪದ ಕತ್ ಗಳು    : ಜಿೋ.ಶಂ.ಪ  
9. ಕನ್ನಡ ಅಡುಗ್      : (ಸಂ) ಪದಮಪರಸ್ನದ್ ಎಸ.ಪ್ಪ. 
10. ಜನ್ಪದ ಅಡುಗ್  ಸಂಪರರನಯಗಳು   : ಪರನಮಶ ೋಖ್ರ  
11. ಜನನ್ಪದ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ     : (ಪರ) ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ 
12. ಜನನ್ಪದ ಕ ಲವು ವಿಚನರಗಳು    : ಅಂಬಳಿಕ  ಹಿರಿಯಣಣ 
13. ಜನನ್ಪದ ಕಿರೋಡ ಗಳು     : ಅರವಿಂದ ಮನಲಗರ್ತತ 
14. ಜನನ್ಪದ ಸಿದಾಧಂತಗಳು    : (ಸಂ) ರಂಗ್ನರ ಡಿೆ ಕ  ೋಡಿರಾಂಪುರ 

  ಜಿ.ಆರ. ರ್ತಪ್ ಪೋಸ್ನವಮಿ  
15. ಕನನೇಟಕ ಜನನ್ಪದ ಕಲ ಗಳು    : ಹಿ.ಚಿ. ಬ  ೋರಲ್ಲಂಗಯಯ 
16. ಹ  ನ್ನ ಬಿತ್ ತೋವು ಹ  ಲಕ ಲ ಿ   : (ಪರ) ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ನರಧಿಕನರ 
17. ಕರಗ ಸಂಪರರನಯ     : ಸುಮಿತರ ಎಂ. 
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ಪ್ತರಕ  4.7 ಆನ್ವಯಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ್ 
I ಹಿನ ನಲ  
 1. ಭಾಷೆಯ ಆನಿಯಿಕತೆ 

2. ಭಾಷೆಯ ಆಧ್ುನಿಕ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು 
 3. ಭಾಷೆ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಶ್ಸುುಗಳು 
 4. ಭಾಷೆ ಮತ್ುು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಾಮ 
 
II 1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ 

• ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಬೊೀವ್ ನ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು: ಭಾಷೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಾತಾಾಸ 
• ಭಾಷೆ ಮತ್ುು ಸಮಾಜ (ವ್ಗಿ, ವ್ಣ್ಿ,ಲ್ಲಂಗ ಶ್ೆರೀಣೀಕರಣ್ದ ನೆಲೆಗಳು) 
• ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಭೆೀದಗಳು; ಬಗೆಗಳು- ಹಾಲರ್ಕೆ, ಗೌಡ, ಜೆೀನುಕುರುಬ, ಸೊೀಲ್ಲಗ, ಬಡಗ. 
• ಪ್ತಜನ್ ಮತ್ುು ರ್ಕರಯೀಲ್್ಗಳು   

 2. ಮನೊೀಭಾಷಾಶ್ಾಸಿದ ಪರಿಚಯ: ಸಿರೂಪ ಮತ್ುು ಪ್ಾರಮುಖ್ಾತೆ 
• ಮಾನವ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಉಗಮ: ಸಸೂರ್ ಮತ್ುು ಚಾಮಿ್ಿ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು 
• ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕೆ 
• ಭಾಷೆ ಮತ್ುು ಮಿದುಳು 

 3. ಸಸೂರ್ ಮತ್ುು ಚಾಮಿ್ಿ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು: 
• ಏಕಕಾಲ್ಲೀನ ಮತ್ುು ಬಹುಕಾಲ್ಲೀನ, ಅನುಕರಮ ಮತ್ುು ಸಹಚಯಾಿತ್ಿಕ, ಸೂಚಕ ಮತ್ುು ಸೂಚಿತ್. 
• ವಿಶ್ಾಿತ್ಿಕ ವ್ಾಾಕರಣ್, ಭಾಷಾಗರಹಣ್ ಸಜುೆ, ಭಾಷೆಯ ಮೀಲ ಸುರ ಮತ್ುು ಒಳಸುರ, ಸಾಮರ್ಾಿ ಮತ್ುು 

ಬಳಕೆ. 
 4. ಭಾಷಾಬೊೀಧ್ನೆ ಮತ್ುು ಕಲ್ಲಕೆ 

• ತ್ತ್ಿಗಳು ಮತ್ುು ವಿಧಾನಗಳು (ಪ್ಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ುು ಆಧ್ುನಿಕ) 
• ಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕೆಯ ತಾತಿಿಕ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು: ಸಿೆನನರ್ , ಪ್ತಯಾಜೆ 
• ಸಮಸೆಾ ಮತ್ುು ಪರಿಹಾರಗಳು: (ಆಲ್ಲಸುವಿಕೆ, ಮಾತ್ನಾಡುವಿಕೆ, ಓದು, ಬರಹ) 
• ಭಾಷಾ ಬೊೀಧ್ನೆ ಮತ್ುು ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೊೀಧ್ನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು 

5. ಶ್ೆೈಲ್ಲಶ್ಾಸಿ 
• ಶ್ೆೈಲ್ಲ ಎಂದರೆೀನು? 
• ಪರಂಪರಾಗತ್ ಮತ್ುು ಭಾಷಾಶ್ಾಸಿಿೀಯ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು 
• ಸಾಹಿತ್ಾ ಶ್ೆೈಲ್ಲಯ ಮಾದರಿಗಳು: ಕಾವ್ಾ, ಕರ್ನ, ನಾಟಕ 
• ಶ್ೆೈಲ್ಲಶ್ಾಸಿದ ಮಿತಿಗಳು. 
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6. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಸಿರೂಪ 
• ಮಾಧ್ಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಬಳಕೆಯ ಸಿರೂಪ: ದ್ವಿಸುರತೆ, ಶ್ಷಟ ಮತ್ುು ಆಡುಮಾತ್ು. 
• ವಿವಿಧ್ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡದ ಬಗೆಗಳು: ರೆೀಡಿಯೀ, ದೂರದಶಿನ, ಪತಿರಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇತಾಾದ್ವ. 

 
III ಪರಾಮಶ್ೆನ್ ಗರೇಂಥ: 

1. ಕಾವ್ಾಭಾಷೆ, ಭಾಷಾವ್ೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವ್ೆೀಚನೆ  : ಕೆ. ಪ್ತ. ರ್ಟ್, (ಸಾಧ್ನೆ  ೩-೧) 
2. ಬೆೀಂದೆರಯವ್ರ ಕಾವ್ಾಶ್ೆೈಲ್ಲ   : ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೆೀಶ್, ಕೆೈಸ್ಟ ಕಾಲೆೀಜು ಕನನಡಸಂಘ 
3. ಶ್ೆೈಲ್ಲಶ್ಾಸಿ     : ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ್, ಕನಾಿಟಕ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 
4. ಸಾಹಿತ್ಾ ಮತ್ುು ಭಾಷೆ    : ಶ್ಾಂತಿನಾರ್ ದೆೀಸಾಯಿ, ಪರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
5. ಭಾಷೆ ವಿಶಿಕೊೀಶ    : (ಸಂ) ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ್,  ಕನನಡ ವಿ.ವಿ. 
6. ಕನನಡ ಜಗತ್ುು : ಅಧ್ಿಶತ್ಮಾನ   : ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ್, ಕನನಡ ವಿ. ವಿ, ಹಂಪ್ತ. 
7. ಮತೆು ಭಾಷೆಯ ಸುತ್ುಮುತ್ು   : ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ್ 
8. ಶ್ಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಬೊೀಧ್ನೆ   : ಪಂಡಿತ್ ಸಿ.ಕೃಷಣ, ರ್ೀತಾ ಬುಕ್ಸ ಹೌಸ್ 
9. ಭಾಷಾ ಬೊೀಧ್ನೆ    : ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಎ.ಎನ್, ಸಮಾಜ ಪುಸುಕಾಲಯ,  

 ಧಾರವ್ಾಡ 
10. ಮಾತ್ೃಭಾಷೆ ತ್ತ್ುವ ಮತ್ುು ಬೊೀಧ್ನಾ ಮಾಗಿ : ಅನಸೂಯ ವಿ.ಪರರ್   
11. ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ುು ಬಳಕೆ  : ಕೆ.ಪ್ತ.ರ್ಟ್ ಮತ್ುು ಸಿ.ನಾಗರ್ೂಷಣ್   
12. ಮನುಕುಲದ ಮಾತ್ುಗಾರ   : ಅಭಿನವ್ ಪರಕಾಶನ 
13. Peter Tradjil: An Introduction: Socio linquistics 
14. James P. N: Psycho lingustics 
15. William Bright: Socio lingustics 
16. David Crystal: The Cambridge Encyclopaedia of Language 
17. Noam Chomsky: Language and Mind 

 

ಪತಿರಕ  : 4.8 ಕನ್ನಡ ರ್ಾಸಿರ ಯ ಸಾಹಿತಯ -2 
I ಹಿನ ನಲ  :  

1. ಶನಸಿಿೋಯ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರಯ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ತ್ನರ್ತವಕ ನ ಲ ಗಳು 

2. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪ್ನರಚಿೋನ್ತ್ , ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪ್ನರಚಿೋನ್ ರ ಪಗಳು   

3. ಕನ್ನಡ ಪ್ನರಚಿೋನ್ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ : ವಿಕನಸ, ಬ ಳವಣಿಗ್    

4. ಕನ್ನಡ ಶನಸಿಿೋಯ ಭನಷ್ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಶ  ೋಧ್ನ ಗ್  ರ  ರ ತ ಅವಕನಶಗಳು 
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II ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗ್ ಪಠ್ಯಗಳು : 
1. ಆದ್ವಪುರಾಣ್ : 1. ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ುು ವ್ಜರಜಂಘ ಪರಸಂಗ 
  2. ನಿೀಲಾಂಜನೆ ನೃತ್ಾ ಪರಸಂಗ 
2. ಕನಾಿಟಕ ಕಾದಂಬರಿ : ಸಂಗರಹ ಸಂ. ಟಿ.ಎಸ್.ವ್ೆಂಕಣ್ಣಯಾ 
  1. ಮಹನಶ ವೋತ್  ವೃತ್ನತಂತ 
  2. ಕನದಂಬರಿ ದಶೇನ್ 
3. ರ್ರತೆೀಶ ವ್ೆೈರ್ವ್ : (ಸಂ) ತ್.ಸು.ಶ್ಾಮರಾಯರು 
  1. ಕಿರುವ ರಳ ಸಟ  
4. ರಾಮಧಾನಾಚರಿತೆ: (ಸಂ) ದೆೀ.ಜ.ಗೌ 

 
III ಪ್ರಯಮಶ್ಾನ್ ಕೃತಗಳು : 

1. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ    : ರಂ.ಶಿರೋ ಮುಗಳಿ 

2. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ   : ತ.ಸು. ಶನಮರನಯ 

3. ಕನ್ನಡ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ     : ಬಿ.ಎಂ. ಶಿರೋಕಂಠಯಯ 

4. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯದ ಪ್ನರಚಿೋನ್ತ್    : ಗ್  ೋವಿಂದ ಪ್ ೈ 

5. ಗಿರೋಕ ಪರಹ್ಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮನತುಗಳು  : ಗ್  ೋವಿಂದ ಪ್ ೈ 

6. ಅತಯಂತ ಪ್ನರಚಿೋನ್ ಕನ್ನಡ ಶನಸನ್   : ಎಂ.ಎಚ್. ಕೃಷಣ 

7. ಕವಿರನಜಮನಗೇ ವಿವ ೋಕ             : ಮುಳಿಯ ರ್ತಮಮಪಪಯಯ 

8. ಕವಿರನಜಮನಗೇ ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಮುಖನಮುಖಿ : ರಹ್ಮತ್ ತರಿೋಕ ರ  

9. ಸಮಗರ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟಗಳು : ಬ ಂ.ವಿ.ವಿ. 

10. ಕವಿ ಚರಿತ್ ರ- ಸಂಪುಟಗಳು                 : ಆರ. ನ್ರಸಿಂಹನಚನರ 

11. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಸ್ ಾಯ ಸ್ನಹಿತಯ ಚರಿತ್ ರ ಸಂಪುಟಗಳು : ಮೈಸ ರು ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಮೈಸ ರು 

12. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತಯ-ಸಂಸೃರ್ತ ಬನಗಿನ್   : ಸಿ.ನನಗಭ ಷಣ 

13. ಆದಿಪುರನಣ ಸಂಗರಹ್   : (ಸಂ) ಎಲ್್.ಗುಂಡಪಪ, ಪರಸ್ನರನಂಗ, ಮೈಸ ರು ವಿ ವಿ   
14. ಆದಿಪುರನಣ ಸಂಪುಟ ೧, ೨  : (ಸಂ) ಡನ.ಪ್ಪ.ವಿ.ನನರನಯಣ, ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ  

  ಪ್ನರಧಿಕನರ 
15. ಆದಿಪುರನಣ ದಿೋಪ್ಪಕ    : ತ ಸು ಶನಮರನಯ, ಪ.ನನಗರನಜಯಯ, ಚಂದರಗುಪತ  

  ಗರಂರ್ಮನಲ  
 

 



97 
 

16. ನನಡ  ೋಜ ಪಂಪ    : ಮುಳಿಯ ರ್ತಮಮಪಪಯಯ, ಕನ್ನಡ ಮತುತ ಸಂಸೃರ್ತ  
  ಇಲನಖ  

17. ರತ್ನನಕರವಣಿೇಯ ಭರತ್ ೋಶ ವ ೈಭವ  : (ಸಂ) ತ.ಸು.ಶನಮರನಯ, ಮೈಸ ರು ವಿವಿ 

18. ಭರತ್ ೋಶವ ೈಭವ ಸ್ನಂಸೃರ್ತಕ ಮುಖನಮುಖಿ : (ಸಂ) ಅಮರ ೋಶ ನ್ುಗಡ  ೋಣಿ, ಕನ್ನಡ  

  ವಿಶವವಿರನಯಲಯ, ಹ್ಂಪ್ಪ 
19. ರತ್ನನಕರವಣಿೇ- ಕವಿಕನವಯ ಪರಂಪರ   : (ಸಂ) ವಿ.ಸಿೋತ್ನರನಮಯಯ, ಐಬಿಎಚ್್ ಪರಕನಶನ್,  

 ಬ ಂಗಳೂರು 
20. ಕನ್ಕರನಸ ಪರಶಸಿತ   : (ಸಂ) ರ ೋ.ಜ.ಗ್ೌ 
21. ಕನ್ಕ ಚಿಂತನ್ (ಮ ರು ಸಂಪುಟಗಳು) ಪರಕನಶಕರು : ಕನ್ಕರನಸ ಸಂಶ  ೋಧ್ನ್ ಕ ೋಂದರ,  

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿರನಯನಿಲಯ 
22. ಕನ್ಕ ಸಂಪುಟ     : (ಸಂ) ರ ೋ.ಜ.ಗ್ೌ, ಸಂಸೃರ್ತ ಇಲನಖ  

 

ಪ್ತರಕ  : 4.9 ಸ್ೆಂಪ್ರಬೆಂಧ ರಚನ  
(ವಿರನಯರ್ಥೇಗಳು ಅಧ್ನಯಪಕರು ನಿೋಡಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ ೆ ಎಪಪತುತ ಪುಟಗಳ ಮಿರ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರಬಂಧ್ವನ್ುನ ರಚಿಸಿ ವಿಭನಗಕ ೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಬ ೋಕು.)  ಸಂಪರಬಂಧ್ ರಚನ ಗ್ :    70 ಅಂಕಗಳು 

                            ಮೌಖಿಕ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ್ :     30 ಅಂಕಗಳು 

ಸ್ೂಚನ : 

1.  1, 2, 3 ಮತುತ 4ನ ಯ ಸ್ ಮಿಸಟರ್ ನ್ ಪರರ್ತ ಪರ್ತರಕ ಗ್  100 ಅಂಕಗಳನ್ುನ ನಿಗದಿಗ್  ಳಿಸಲನಗಿರ . 100 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 

ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ್  70 ಅಂಕಗಳನ್ುನ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲಯಮನಪನ್ಕ ೆ 30 ಅಂಕಗಳನ್ುನ ನಿಗದಿ ಗ್  ಳಿಸಿರ . 

2. ಆಂತರಿಕ ಮೌಲಯಮನಪನ್ಕ ೆ 30 ಅಂಕಗಳು 

                 1. ಕಿರು ಪರಿೋಕ್ಷ  – 10 

                 2. ಹನಜರನರ್ತ  - 10 

                 3. ಸ್ ಮಿನನರ/ ನಿಯೋಜಿತ ಕನಯೇ: 10 ಅಂಕಗಳ ಂದು ವಗಿೋೇಕರಿಸಿರ . 

3. ಪರಶ ನಪರ್ತರಕ  ವಿನನಯಸ:  ಪರ್ನೇಯ ಆಯ್ಕೆಗ್  ಅವಕನಶವಿರುವ ತಲನ 15 ಅಂಕಗಳ 4 ಮುಖ್ಯ ಪರಶ ನಗಳು, ತಲನ 5 

ಅಂಕಗಳ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗ್  ಟಿಪಪಣಿ ಬರ ಯಬ ೋಕನದ ಬಹ್ು ಆಯ್ಕೆಯ ಒಂದು ಪರಶ ನ. 

4. ಬ  ೋಧ್ನನ ಅವಧಿ:  

ಪರ್ತರಕ  1.1 ರಿಂದ 1.6, 2.1 ರಿಂದ 2.6, 3.1 ರಿಂದ 3.8, ಮತುತ 4.1 ರಿಂದ 4.9 ರವರ ಗ್  ಪರ್ತರಕ ಗಳಿಗ್  ವನರಕ ೆ 4 ಗಂಟ ಗಳು                  

         ಒಟುಟ ಮೌಲನಯಂಕಗಳು - 4      

ಪರ್ತರಕ  1.7 ಮತುತ 2.7 ಪರ್ತರಕ ಗಳಿಗ್  ವನರಕ ೆ 3 ಗಂಟ ಗಳು        ಒಟುಟ ಮೌಲನಯಂಕಗಳು - 3      
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