
                ಶಶಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಕೃಷಷ   ವಿದದ್ಯಾ ಕಶ್ರೀಕೇಂದಶ ಶವನಹಳಳ್ಳಿ 
  5 ನಶ್ರೀ ತರಗತಿ                              ಅಭದ್ಯಾಸ ಪುಟ :   -15       Topic  
      ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಹಶ್ರೀಳಬಾರದಸು         ವಿಷಯ : ಕನನ ಡ                                ವಿದದ್ಯಾರರ್ಥಿಯ ಹಸರಸು : 
 ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಹಶ್ರೀಳಬಾರದಸು ಪಾಠದ ಪುಟ ೨೪ರಕೇಂದ ೨೫ರ ಪುಟದಲ್ಲಿ  ಮಕಕ ಳಸು ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಹಶ್ರೀಳಸುತಿತ್ತಿರಸುವುದನಸುನ  ಕಶ್ರೀಳ ತಸುಕೇಂಬಾ 
ದಸು:ಖವಾಯಿತಸು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಓದಿ ಅರರರ್ಥಿಸಿಕಕೊಳಳ್ಳಿ ಬಶ್ರೀಕಸು. 

. I ಕಳಗಿನ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳಗೆ ಸರಯಾದ ಪದವನಸುನ  ಆರಸಿ ಖಾಲಿಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭತಿರ್ಥಿಮಾಡ.

೧) ಉದಯಿಸಸು, ಹಸುಟಸುಟ   ಮತಸುತ್ತಿ  ಮಕೊಡಸು ಇವು .   ....................... ಪದಗಳಸು. 

೨)  ಅಮಮ  ಹಸಿವಿನಕೇಂದ ಇರಸುವುದಸು ಮಶ್ರೀನಸು ಪಾಪುವಿಗೆ ....................ನಸುನ ಕೇಂತಸು ಮಾಡಸುತಿತ್ತಿತಸುತ್ತಿ .  

೩) ರಕೊಢನಾಮಕಕ ಒಕೇಂದಸು ನದರರ್ಥಿನ    .................... 

೪) ನಾಡನಸುನ   ಈ ಪದವನಸುನ  ಬಿಡಸಿ  ಬರೆದಗ  ...................... 

೫) ಆಗಮ ಸಕೇಂಧಿಗೆ ಒಕೇಂದಸು ನದರರ್ಥಿನ .................................. 

೬) ಸಕೊಯರ್ಥಿ ಉದಯಿಸಸುದಸು ಕಾಣಬಶ್ರೀಕಾದರೆ ಆಕಾರಕಕ ಪರದೆ ಕಟಟರಸುವ  ........................ಕರಗಬಶ್ರೀಕಸು. 

 ) II ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತ್ತಿರಗಳನಸುನ  ಬರೆಯಿರ. 

೭) ಪುತಲಿಬಾಯಿಯವರಸು ಗಕೇಂಧಿಶ್ರೀಜಿಯವರನಸುನ  ಏನಕೇಂದಸು ಕಾರೆಯಸುತಿತ್ತಿದದ ರಸು.  

೮) ರಕೊಢನಾಮ ಎಕೇಂದರೆಶ್ರೀನಸು ? 

 ೯) ಪು ಶತಲಿಬಾಯಿಯವರಸು ಚಾತಸುಮಾರ್ಥಿಸದಲ್ಲಿ ಯಾವರಶ್ರೀತಿಯ ಉಪವಾಸವನಸುನ  ಆಚರಸಸುತಿತ್ತಿದದ ರಸು? ವಿವರಸಿ. 

೧೦)ನಶ್ರೀನಸು ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಹಶ್ರೀಳ ಕಲಸ ಮಾಡಕಕೊಕೇಂಡ ಘಟನಯನಸುನ  ಬರೆ. 

೧೧) ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಹಶ್ರೀಳಬಾರರಸು ಪಾಠವನಸುನ  ಬರೆದ ಕವಿ ಪರಚಯವನಸುನ  ಬರೆ. 



).  IV ಕಳಗಿನ ಪದಗಳ ಅರರ್ಥಿ ಬರೆದಸು, ನಕೇಂತರ ಆ ಪದಗಳನಸುನ  ಉಪಯೊಗಿಸಿಕಕೊಕೇಂಡಸು ನಮಮ  ಸಸ ಕೇಂತ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬರೆಯಿರ. 
೧೧) ಕಷಾಯ =
೧೨) ಕಕೇಂಬಣಷ  = 
೧೩) ದಿನನ = 
೧೪)  ಪಶಶ್ಚಾತತ್ತಿಪ = 

) V ಪಠದ್ಯಾ  ಪುಸತ್ತಿಕದಲ್ಲಿರಸುವ ಪುಟ ೨೫ರ ಚಿತ ತವನಸುನ  ನಕೊಶ್ರೀಡ ಐದಸು ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳನಸುನ  ಬರೆ.

ವದ್ಯಾ ಕತ್ತಿ, ವಸಸುತ್ತಿ , ಮತಸುತ್ತಿ  ಪಾಶಣಿಗಳ ಹಸರಸುಗಳನಸುನ  ಸಕೊಚಿಸಸುವ ಪದಗಳಗೆ ನಾಮಪದ ಎನಸುನ ವರಸು. 

ವಸಸುತ್ತಿ ವಾಚಕ ನಾಮಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮಸುಖದ್ಯಾ ವಾಗಿ ಮಕೊರಸು ವಿಧಗಳವ. 

ರಕೊಢನಾಮ ಅಕೇಂಕತನಾಮ ಅನಸ ರರ್ಥಿಕನಾಮ 
೧) ರಕೊಢನಾಮ : ರಕೊಢಿಯಿಕೇಂದ ಬಕೇಂದ ಪದಗಳಗೆ ರಕೊಢನಾಮ ಎನಸುನ ವರಸು. 
ಉದಹರಣೆ :  ನದಿ, ಅಪಪ , ಬಟಟ , ದೆಶ್ರೀರ, 

೨) ಅಕೇಂಕತನಾಮ : ಗಸುರಸುತಿಗಗಿ ಹಾಗಕೊ ವದ್ಯಾ ವಹಾರದ ಉಪಯೋಗಕಾಕಗಿ ಇಟಸುಟ ಕಕೊಕೇಂಡ ಹಸರಸುಗಳೆಲಲ  
ಅಕೇಂಕತನಾಮಗಳಸು. 
ಉದಹರಣೆ : ಗಕೇಂಗ, ಮಹಾದೆಶ್ರೀವ, ಭರತ, ಕನಾರ್ಥಿಟಕ. 



೩) ಅನಸ ರರ್ಥಿಕನಾಮ : ರಕೊಪ, ಗಸುಣ, ವದ್ಯಾ ಕತ್ತಿ, ಸಸ ಭವಾದಿ ವಿಶಶ್ರೀಷವಾದ ಅರರ್ಥಿಕಕ ಅನಸುಗಸುಣವಾಗಿ ಇಟಟ  ಹಸರಸುಗಳೆಲಲ  
ಅನಸ ರರ್ಥಿನಾಮಗಳಸು. 
ಉದಹರಣೆ : ವಾದ್ಯಾಪಾರ, ಕಸುಕೇಂಟ, ಬಳೆಗರ, ಪೂಜಾರ, ವಿದದ್ಯಾರರ್ಥಿ. 

) VII ಕಳಗಿನ ಪದಗಳನಸುನ  ರಕೊಢನಾಮ, ಅನಸ ರರ್ಥಿಕನಾಮ  ಮತಸುತ್ತಿ  ಅಕೇಂಕತನಾಮಗಳಾಗಿ ವಿಕೇಂಗಡಸಿ ಬರೆಯಿರ. 
( ನಾವು, ಹಕೊಲ, ಶಲ,ಕಸುಕೇಂಟ,  ಮನ, ಮಹದೆಶ್ರೀವ, ಕವುಡ ,  ರೆರತ, ಹಕೊವಾಡಗ,  ರಾಮ, ಬಳೆಗರ, ಬಡಗ, 
ವಾದ್ಯಾಪಾರ,  ಮಶ್ರೀನಸು, ಅಕೇಂಬಿಕಾ, ಕಲಸುಲ , ಮಣಸುಷ ,  ದೆಶ್ರೀವಸಸ್ಥಾನ,  ಬಕಸುಕ , ಅವನಸು,  ಸಹನ, ಶಕ್ಷಕ,  ಹಸಸು, ಮರ ,ಚಾಲಕ,
ನಾಯಿ, ಭವನ, ರೆಕೊಶ್ರೀಗಿ,   ಕಕೊಶ್ರೀಳ,  ರವಿ, ಪಲಲ ವಿ,  ಗಗನ,  ವರದದ್ಯಾ ತ್ತಿ,  ) 

೨) ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ 
೩) ಆದೆಶ್ರೀರಸಕೇಂಧಿ 

೨) ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ :  ಸಕೇಂಧಿಕಾಯರ್ಥಿ ಮಾಡದಗ ಯಾವ ಲಕೊಶ್ರೀಪವಾಗದೆ ಒಕೇಂದಸು ಅಕ್ಷರವು ಹಕೊಸದಗಿ 
ಬಕೇಂದಸು ಸಶ್ರೀರ ಸಕೇಂಧಿಯಾಗಸುವುದನಸುನ  ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ ಎನಸುನ ತತ್ತಿಶ್ರೀವ. ( ಯ ಮತಸುತ್ತಿ  ವ ಅಕ್ಷರಗಳಸು 
ಆಗಮವಾಗಸುತತ್ತಿವ) 
ಉದಹರಣೆ : ಕರೆಯಲ್ಲಿ = ಕರೆ + ಅಲ್ಲಿ = ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ 
       ಎ+ ಅ  ( ಅ ಸಸ ರದ ಬದಲಾಗಿ "ಯ "ಕಾರ ಆಗಮವಾಗಿದೆ) 

                  ಗಸುರಸುವನಸುನ  = ಗಸುರಸು +ಅನಸುನ  = ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ 
      ಉ+ಅ    ( ಅ ಸಸ ರದ ಬದಲಾಗಿ "ವ "ಕಾರ ಆಗಮವಾಗಿದೆ) 

೩) ಆದೆಶ್ರೀರಸಕೇಂಧಿ : ಸಕೇಂಧಿಕಾಯರ್ಥಿ ನಡೆಯಸುವಾಗ ಉತತ್ತಿರ ಪದದ ಮದಲ ಅಕ್ಷರ ಹಕೊಶ್ರೀಗಿ ಅದೆಶ್ರೀ ಸಸ್ಥಾ ಳಕಕ 
ಹಕೊಸದಗಿ ಮತಕೊತ್ತಿಕೇಂದಸು ಅಕ್ಷರ ಬಕೇಂದಸು ಸಶ್ರೀರ ಸಕೇಂಧಿಯಾದರೆ ಅದಸು ಆದೆಶ್ರೀರಸಕೇಂಧಿಯಾಗಸುತತ್ತಿದೆ. 
( ವಗರ್ಥಿದ ಪಶರಮ ಅಕ್ಷರಗಳಗೆ ಅದೆಶ್ರೀ ವಗರ್ಥಿದ ತಕೃತಿಶ್ರೀಯ ಅಕ್ಷರ ಆದೆಶ್ರೀರವಾಗಿ ಬರಸುತತ್ತಿದೆ.) 
( ಕ ತ ಪ ಗ  ಳಗೆ ಕ ತಮವಾಗಿ ಗ  ದ  ಬ ಗಳಸು ಆದೆಶ್ರೀರವಾಗಿ ಬರಸುತತ್ತಿವ )  
ಉದಹರಣೆ :      ಕಸುಡಸುಗೆಕೊಶ್ರೀಲಸು = ಕಸುಡಸು + ಕಕೊಶ್ರೀಲಸು = ಆದೆಶ್ರೀರಸಕೇಂಧಿ 

   ( ಕ  ದ ಬದಲಸು  ಗ  ಬಕೇಂದಿದೆ) 



ಬಟಟ ದವರೆ= ಬಟಟ  + ತವರೆ = ಆದೆಶ್ರೀರಸಕೇಂಧಿ 
                            ( ತ  ದ ಬದಲಸು  ದ   ಬಕೇಂದಿದೆ) 
ಕಕೇಂಬನ = ಕಣ್ +ಪನ = ಆದೆಶ್ರೀರಸಕೇಂಧಿ 
                    ( ಪ ದ ಬದಲಸು  ಬ   ಬಕೇಂದಿದೆ) 

) VI ಕರ ಪುಸತ್ತಿಕಗಳಲ್ಲಿ, ಪತಿಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತಸುತ್ತಿ  ಪಠದ್ಯಾ  ಪುಸತ್ತಿಕಗಳಲ್ಲಿ  ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ ಮತಸುತ್ತಿ  ಆದೆಶ್ರೀರಸಕೇಂಧಿ  ಪದಗಳನಸುನ  
ಹಸುಡಸುಕ ಬಿಡಸಿ ಬರೆಯಿರ. 

*************************************************************************


