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 2020 -21                      ವಿದದ್ಯಾರರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರರ:     
               ವಚನಗಳ ಭವಸಕೇಂಗಮ    ಜಶ್ರೀಡರ ದಸಿಮಯದ್ಯಾ  ಮತರತ      ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯದ್ಯಾ  ನವರ 
ವಚನಗಳನರನ   ಓದಿ ಅರರರ್ಥಿಸಿಕಕೊಳಳ ಬಶ್ರೀಕರ. ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರರ್ಥಿಗಳನರನ  ಪಟ ೧೦೬ರಲ್ಲಿ ಕಕೊಟಟ್ಟಿದ.                      
.  I ಬಿಟಟ್ಟಿ ಸಸ ಳಗಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನರನ  ತರಕೇಂಬಿರಿ.                                             

1) ಜಶ್ರೀಡರ ದಸಿಮಯದ್ಯಾ ನವರ ಅಕೇಂಕಿನಾಮ  .....................
2)  ಪಶರಮ ವಚನಕಾರನಕೇಂದಶ್ರೀ ಮಾನದ್ಯಾ  ಪಡೆದ ಶವಶರಣ    ........................ 
3) ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯದ್ಯಾ ನವರ ಊರರ  ..................                                   
4) ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯದ್ಯಾ ನವರ ವಚನಾಕೇಂಕಿತನಾಮ   ................... 
5)  'ತಿರಿ' ಪದದ ಅರರ್ಥಿ  ........................ 

.  II ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.      
6) ಹರನರ ತನನ  ಭಕತರನರನ  ಹೆಶ್ರೀಗೆ ಪರಿಶ್ರೀಕ್ಷಿಸರತತನ ?     
            
7) ಶವನ ಮಶ್ರೀಲಿನ ಭಕಿತ ಯಾವುದರಿಕೇಂದ ಪಶಭೆಯಾಯಿತರ?   
 

8) ಶವಾಚಾರದ ಪರವನರನ  ತಕೊಶ್ರೀರಿಸಲರ ಏನರ ಮಾಡಬಶ್ರೀಕರ? 

  
9) ನಶ್ರೀನರ ತಿಳದರಕಕೊಕೇಂಡ ಒಕೇಂದರ ವಚನವನರನ  ಬರೆ. 

10) ಹನನಶ್ರೀರಡೆನಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರರವ ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರರಗಳನರನ  ಪಟಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. 

) III ಕಳಗಿನ  ಅರರ್ಥಿ ಬರೆದರ, ನಕೇಂತರ ನಮಮ   ಸಸ ಕೇಂತ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.      
 11) ಅರೆದರ  :      
 12) ಏಡಿಸಲರ  :     
 13) ಕರ :              
14) ಪಶಭೆ   : 



.15) IV ಕಳಗಿನ   ಪದ ಬಕೇಂಧ ಮಾಡಿ. 
  ೧)    ವದ್ಯಾ ಕಿತಗಳಗೆ/ಸಸ ಳಗಳಗೆ ಇಟಟ್ಟಿ  ಹೆಸರರ 
 ೨)  ಕಿಣಿಕಿಣಿಯಕೇಂಬ ಶಬಬ   
  ೩) ದಿಕಿಕ ಲಳ ದವನರ    
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)16)  V ಕಳಗಿನ ಕರಯನರನ  ಓದಿ ಅರರರ್ಥಿಸಿಕಕೊಕೇಂಡರ, ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ  ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.  
 ಅಯೋಧದ್ಯಾ ಪಟಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶನಕೇಂಬ ಮಹಾರಾಜ ಇದಬ ನರ. ಇವನರ ದರವಭಕತ, ಸತದ್ಯಾ ವಕೇಂತ. ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶನಗೆ 
ಚಕೇಂದಶಮತಿಯಕೇಂಬ ರಾಣಿಯಕೊ ಲಕೊಶ್ರೀಹಿತಶಸ ನಕೇಂಬ ಮಗನಕೊ ಇದಬ ರರ. ಒಕೇಂದರ ದಿನ ವಸಿಷಷ  ಹಾಗಕೊ ವಿಶಸಮಿತ ತರೆಕೇಂಬ
ಮರನಗಳಗೆ ವಾದ ಹತಿತತರ. 
'ಭಕೊಲಕೊಶ್ರೀಕದಲ್ಲಿ ಸತದ್ಯಾ ವನರನ  ಪಾಲಿಸರವ ರಾಜರೆಶ್ರೀ ಇಲಳ ' ಎಕೇಂದರರ ವಿಶಸಮಿತ ತ. 
'ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶ ತನನ  ಸವರ್ಥಿಸಸ  ಹೆಕೊಶ್ರೀದರಕೊ ಸತದ್ಯಾ  ಬಿಡರವುದಿಲಳ ' ಎಕೇಂದರ ವಾದಿಸಿದರರ ವಸಿಷಷ . 
'ಅದನರನ  ಪರಿಶ್ರೀಕ್ಷಿಸರತತಶ್ರೀಶ್ರೀನ' ಎಕೇಂದರ ವಿಶಸಮಿತ ತ ಅಯೋಧದ್ಯಾಯ ಬಳಯ ತಪಶ್ರೀವನವನರನ  ಹೆಕೊಕಕ ರರ. ಅಲ್ಲಿ 
ಮಾತಕೇಂಗಿಯರೆಕೇಂಬ ಚಕೇಂಡಾಲ ಕನದ್ಯಾಯರನರನ  ಸಕೃಷಟ್ಟಿಸಿ, ಕಾಡಿಗೆ ಬಕೇಂದ ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶನ ಮರಕೇಂದ ಅವರರ ನತಿರ್ಥಿಸರವಕೇಂತ 
ಮಾಡಿದ. ನಾಟದ್ಯಾ ಕಕ ಮಚಶ: 'ನಮಗೆಶ್ರೀನರ ಬಶ್ರೀಕರ ಕಶ್ರೀಳ. ಕಕೊಡರತತಶ್ರೀನ' ಎಕೇಂದ ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶ. 
'ನಶ್ರೀನರ ನಮಮ ನರನ  ಮದರವೆಯಾಗಬಶ್ರೀಕರ' ಎಕೇಂದರರ ಮಾತಕೇಂಗಿ ಕನದ್ಯಾಯರರ. ಏಕಪತಿನಶ್ರೀವತತಸಸ ನಾದ ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶ 
ಅದಕಕೊಕಪಪ್ಪ ಲಿಲಳ . ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಕೇಂದ ವಿಶಸಮಿತ ತ: 'ನಶ್ರೀನರ ಮಾತಿಗೆ ತಪಪ್ಪ ವ ಹಾಗಿಲಳ . ಆ ಕನದ್ಯಾಯರನರನ  ಮದರವೆ 
ಆಗದಿದಬ ರೆ, ಒಕೇಂಟೆಯ ಮಶ್ರೀಲ ನಕೇಂತರ ನಾಣದ್ಯಾ ವಕೇಂದನರನ  ಎಸೆದರೆ ಅದರ ಎಷರಟ್ಟಿ  ದಕೊರ ಹೆಕೊಶ್ರೀಗರವುದಕೊಶ್ರೀ ಅಷರಟ್ಟಿ  
ಹಣವನರನ  ಕಕೊಡಬಶ್ರೀಕರ. ಕಕೊಡರತಿತಶ್ರೀಯಾ?' ಎಕೇಂದರ ಕಶ್ರೀಳದ. 
ಸತದ್ಯಾ ವಕೇಂತ ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶ ಅದಕಕ ಒಪಪ್ಪದ. ತನನ  ರಾಜದ್ಯಾ ವನನಲಳ  ವಿಶಸಮಿತ ತನಗೆ ದನ ಮಾಡಿದ. ಆದರಕೊ ಹಣ ಸಾಲಲಿಲಳ . 
'ನಲವತತಕೇಂಟರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನರನ  ಸಕೇಂಪಾದಿಸಿ ಕಕೊಡರತತಶ್ರೀನ' ಎಕೇಂದರ ಪತಿನ ಪತ ತರೆಕೊಡನ ಕಾಶಗೆ ಹೆಕೊರಟ. 
ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶನಕೇಂದ ಹಣ ವಸಕೊಲಿ ಮಾಡಿಕಕೊಕೇಂಡರ ಬರಲರ ನಕ್ಷ ತಿಶಕನಕೇಂಬರವವನನರನ  ಅವನ ಜಕೊತಗೆ ವಿಶಸಮಿತ ತ 
ಕಳರಹಿಸಿದರರ. 
ರಾಜವಕೇಂಶದಲ್ಲಿ ಹರಟಟ್ಟಿದ ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶ, ಚಕೇಂದಶಮತಿ ದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಬಾರದ ಕಷಟ್ಟಿ ಗಳನರನ  ಅನರಭವಿಸಿದರರ. ಆದರೆ 
ಅವರರ ತರಟಯರಡರ ಮಾಡಲಿಲಳ . ಕಾಶ ಪಟಟ್ಟಿ ಣ ತಲರಪದಕೊಡನ ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶ 'ನನನ  ಹೆಕೇಂಡತಿ ಮಕಕ ಳನರನ  ಯಾರಾದರಕೊ
ಖರಿಶ್ರೀದಿಸಿ ಹಣಕಕೊಡಿ' ಎಕೇಂದರ ಪಶ್ರೀಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕೇಂತರ ಕಕೊಗಿದ. ಬಾಶಹಮ ಣನಕೊಬಬ  ಚಕೇಂದಶಮತಿಯನಕೊನ  ಲಕೊಶ್ರೀಹಿತಶಸ ನನಕೊನ  
ಖರಿಶ್ರೀದಿಸಿದರರ. ಅನಕೇಂತರ ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶ ತನನ ನರನ  ಸಮ ಶನದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿಶ್ರೀರಬಾಹರವಿಗೆ ಮಾರಿಕಕೊಕೇಂಡರ ಹಣವನರನ  ನಕ್ಷ
ತಿಶಕನಗೆ ಕಕೊಟಟ್ಟಿ . 
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ಇತತ ಚಕೇಂದಶಮತಿ ಬಾಶಹಮ ಣನ ಮನಯಲ್ಲಿ ಕಕೊಲಿಗಾಗಿ  ದರಡಿದಳರ. ಒಕೇಂದರ ದಿನ ಲಕೊಶ್ರೀಹಿತಶಸ  ಬಾಶಹಮ ಣನ 
ಮಕಕ ಳಕೊಕೇಂದಿಗೆ ಪೂಜಗೆ ಹಕೊವು ತರಲರ ಹೆಕೊರಟರ 'ಅಮಮ , ಬಶ್ರೀಗ ಬರರತತಶ್ರೀನ' ಎಕೇಂದರ ಹೆಶ್ರೀಳ ಹೆಕೊಶ್ರೀದ. ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಸಪರ್ಥಿ ಕಚಶ ಲಕೊಶ್ರೀಹಿತಶಸ  ಮರಣ ಹೆಕೊಕೇಂದಿದ. ಅವನ ಸೆನ ಶ್ರೀಹಿತರರ ಓಡಿ ಬಕೇಂದರ ಚಕೇಂದಶಮತಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಸಿದರರ. ಆ 
ತಯಿ ಅಳರತತ ಸತತ ಮಗನನರನ  ಎತಿತಕಕೊಕೇಂಡರ ಸಮ ಶನಕಕ ಹೆಕೊಶ್ರೀದಳರ. ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶ ಕಾವಲರಗಾರನಾಗಿದಬ . ಅವನಗೆ 
ಚಕೇಂದಶಮತಿಯ ಗರರರತರ ಸಿಗಲಿಲಳ . 
'ಮಗರವಿನ ಅಕೇಂತದ್ಯಾ ಕಿ ಶಯ ಮಾಡಬಶ್ರೀಕಾದರೆ ಹಣ ಕಕೊಡಬಶ್ರೀಕರ' ಎಕೇಂದ ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶ.                                          

  1)  ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶನರ  ಮಹಾರಾಜ ನರ ಅಯೋಧದ್ಯಾ ಪಟಟ್ಟಿ ಣ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಶ್ರೀತಿ ಇದಬ ನರ? 

2)  ವಿಶಸಮಿತ ತರರ ವಶಷಟ್ಟಿ ರಿಗೆ ಹೆಶ್ರೀಳದ ಮಾತಶ್ರೀನರ ?

3)ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶನರ  ಮಾತಕೇಂಗಿ ಕನದ್ಯಾಯರನರನ  ಮದರವೆಯಾವುದಿಲಳ  ಎಕೇಂದಗ, ವಿಶಸ ಮಿತ ತ ಹೆಶ್ರೀಳದ ಮಾತರ ಏನರ ? 

4) ಲಕೊಶ್ರೀಹಿತಶಸ  ಹೆಶ್ರೀಗೆ ಮರಣ ಹೆಕೊಕೇಂದಿದನರ ? 

5) ಹರಿಶಶ ಕೇಂದಶನರ ತನನ  ಹೆಕೇಂಡತಿ ಮತರತ  ಮಗರವನರನ  ಕಾಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏಕ ಮಾರಿದನರ? 

6) ಈ ಕರಯಲ್ಲಿ ಬರರವ  ಲಕೊಶ್ರೀಪ ಮತರತ  ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ ಪದಗಳನರನ  ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
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