
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಪ್ರ ಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎ 

ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪ್ಠ್ಾ  

 

ಘಟಕ – 1 ನಾಡು - ನುಡಿ :  

1.1 ಕನನ ಡ ಪ್ದಗೊಳ್ - ಜಿ.ಪಿ ರಾಜರತ್ನ ೆಂ 

1.2 ಬಾದ್ಯಮಿ ಶಾಸ್ನ - (ಸಂ) ಕನನ ಡ ಕೈಪಿಡಿ 

1.3 ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸ್ಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು - ರಾ.ನಂ. ಚಂದರ ಶೇಖರ 

 1.4 ಆಳಲು ಬಂದ ಭಾಷೆಗಳನುನ  ಅರಗಿಸಿಕೆಂಡು ಬಳೆದ ಕನನ ಡ – ಪ್ರರ . ಬರಗೂರು 

ರಾಮಚಂದರ ಪ್ಪ  

 

ಘಟಕ II. ಪ್ರ ಕೃತಿ : 

2.1 ಶಾರ ವಣ  - ದ.ರಾ. ಬೇೆಂದ್ರರ  

2.2 ಮಾಾ ೆಂಗೊರ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು  - ಡಾ. ರಹಮತ್ ತ್ರೋಕರೆ 

2.3 ನೌರು ದ್ವ ೋಪ್ದ ದುರಂತ್ - ಕೆ.ಪಿ. ಪೂಣಣಚಂದರ  ತೇಜಸಿವ  

2.4 ಆಧುನಿಕ ಮೌಡಾ ದ ಅವಲೋಕನ  – ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ 

 

ಘಟಕ III. ಬಾಲಾ  : 

3.1 ತ್ಮಮ ನಿಗೆ – ಎಚ್ ಎಸ್ ಮುಕಾಾ ಯಕಕ  

3.2  ಬಾಲಾ ದ ನೆನಪುಗಳು - ಸಿದಧ ಲೆಂಗಯಾ  

3.3  ಬೆಂಗೂೂ ರ್ ಅತ್ತಾ ಮಮ ನ ಫಳಾರ -  ಕೇಶ್ವರೆಡಿಿ  ಹಂದ್ಯರ ಳ 

3.4 ಶಾಲೆಯ ಸೆರೆ - ಹಾ. ಮಾ. ನಾಯಕ 

 

ಘಟಕ – 4. ಸಂಕೋಣಣ / ಸೃಜನ : 

4.1 ದೇವರ ಬಂಗಾರದ ಕುದುರೆ - ಚಂದರ ಶೇಖರ ಕಂಬಾರ 

4.2 ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪ್ರ ಸಂಗ - ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ 

4.3 ನಾನು ಒಬಬ  ಏಕಲವಾ  – ಪ್ರ ಕಾಶ್ ರೈ 

4.4 ನಾನೇಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ೋನೆ - ಎಸ್.ಎಲ್. ಬೈರಪ್ಪ  



ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಪ್ರ ಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. 

ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪ್ಠ್ಾ  

 

ಘಟಕ 1. ನಾಡು - ನುಡಿ ಚೆಂತ್ನೆ : 

1.1 ಕಬಿಬ ಗರ ಕಾವ - ಆೆಂಡಯಾ  

1.2 ಕನಾಣಟಕ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ - ಡಾ. ಹಂಪ್ ನಾಗರಾಜಯಾ  

1.3 ಕನನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧ  ನನನ  ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ - ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವವ ಮಿ ಅಯಾ ೆಂಗಾರ್ 

1.4 ಓದುಪ್ಠ್ಾ : ಕನನ ಡ ಈ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಸ್ವಾಲು - ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ 

 

ಘಟಕ II. ಆಕಾಶ್: 

2.1 ಚಂದರ ನನುನ  ಕರೆಯಿರ ಭೂಮಿಗೆ - ಡಾ. ಸ್ವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ 

2.2 ಬಳುದ್ೆಂಗಳು - ವಿ. ಸಿೋತಾರಾಮಯಾ  

2.3 ನಭೋಮಂಡಲದ ದ್ಯರದ್ೋಪ್ಗಳು - ಮೂಲ: ಬಿಮಾನ್ ಬಸು. 

      ಕನನ ಡಕೆಕ : ಕಳೊ ೋಗಾಲ ಶ್ಮಣ 

2.4 ಓದು ಪ್ಠ್ಾ : ಉಲೆಕ ಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು - ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಶೈಲಜ 

 

ಘಟಕ III. ತಾರುಣಾ : 

3.1 ಮುಪುಪ ಯೌವನ - ಮೂಲ: ಶೇಕ್್ಸಪಿಯರ್, 

   ಕನನ ಡಕೆಕ : ಬಿ.ಎೆಂ.ಶ್ರ ೋ 

3.2 ಆತ್ಮ ಶ್ರ ೋಗಾಗಿ ನಿರಂಕುಶ್ಮತಿಗಳಾಗಿ - ಕುವೆಂಪು 

3.3 ಬಾಳು -ಡಾ. ಮೊಗಳಿೂ  ಗಣೇಶ್ 

3.4 ಓದು ಪ್ಠ್ಾ : ಕೆೆಂಪು ಮುಡಿಯ ಹೆಣ್ಣು  - ಮೂಲ: ಓಹಾಣನ್ ಪ್ಮುಕ್ಸ, 

      ಕನನ ಡಕೆಕ : ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವವ ಮಿ 

 

 

 

 



ಘಟಕ 4:  ಸಂಕೋಣಣ : 

4.1 ದ್ಯೆಂಪ್ತ್ಾ  - ಡಾ. ಪ್ರ ತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ 

4.2 ಮೌಸ್ ಬಿಟ್ಟಟ  ಮೊಲ ಹಿಡಿದ್ಯತ್ - ಡಿ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜು 

4.3 ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾ ಯ -ಮೂಲ: ಯನ್ಣರಫ್ ಅನ್ಣ,  

ಕನನ ಡಕೆಕ : ಅರುಣ್ 

4.4 ಓದುಪ್ಠ್ಾ : ಪೈಪ್ರೋಟಿಗೆ ಸ್ಜ್ಜಾ ಗುತಿಾ ರುವ ದೇಶ್ – ಮೂಲ: ಅಬ್ದು ಲ್ ಕಲೆಂ 

ಕನನ ಡಕೆಕ : ಜಿ.ಕೆ. ಮಧ್ಾ ಸ್ಥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಪ್ರ ಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. 

ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪ್ಠ್ಾ  

 

 

ಘಟಕ I.  ನಾಡು ನುಡಿ ಚೆಂತ್ನೆ :  

1.1 ಕನನ ಡಾೆಂಬಯ ಹಿರಮೆ - ಬನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ 

1.2 ಎಚ್ಚ ಮನಾಯಕನ ಸ್ವವ ಮಿನಿಷೆೆ  - ಓ.ಎನ್. ಲೆಂಗಣು ಯಾ  

1.3 ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಾ ವನೆನ ೋಕೆ ಕಾಯುುಕಳೂ ಬೇಕು? - ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ 

1.4 ಭಾಷೆ ಮತುಾ  ಅನುಭವ (ಓದುಪ್ಠ್ಾ ):  ಜಿ.ಎಸ್. ಜಯದೇವ 

 

ಘಟಕ II. ಆಧುನಿಕತ್ತ :  

2.1 ಹೊಸ್ ಜನುಮ - ಉದುಣ ಮೂಲ: ಖಲೋಲ್, ಮಾಮೂನ್ 

   ಅನುವಾದ: ಮಾಹೆರ್ ಮನ್ೂರ್, ಬಿ.ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾವ್  

2.2 ಎಲಿದಕ್ಕಕ  ಮೂಲದಲಿ  ತಂತ್ರ ಜ್ಜಾ ನವಿದ್ರ -  ನಾಗರಾಜ ವಸ್ವಾ ರೆ 

2.3 ಕಲಿಲೆಂಬ್ದ –  ಅನು ಬಳೊ  

2.4 ಆಧುನಿಕತ್ತ : ಮಾತು ಮತುಾ  ತ್ಕಣದ ಪಂಜರ (ಓದುಪ್ಠ್ಾ ) - ಎೆಂ. ಆರ್. ದತಾಾ ತ್ತರ  

 

 

ಘಟಕ III. ಕುಟ್ಟೆಂಬ : 

3.1 ಗಂಡ-ಹೆೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಗಂಧ್ ತಿೋಡಿದ್ಯೆಂಗ - ಸೋಮಶೇಖರ ಇಮಾರ ಪೂರ 

3.2 ಸ್ಖೋಗಿೋತ್ - ಎಚ್. ನಾಗವೇಣಿ 

3.4 ಕುಟ್ಟೆಂಬದಲಿ  ಪಾತ್ರ  ನಿರೋಕೆೆ  ಮತುಾ  ಕೌಟ್ಟೆಂಬಿಕ ಹಿೆಂಸೆ - ಡಾ. ರೇಣ್ಣಕಾ ಎಸ್. 

ಮಂದ್ರರ ಪ್ 

3.4 ನನನ  ತಾಯಿ (ಓದುಪ್ಠ್ಾ ) - ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಮೂಲ: ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದು ಲ್ ಕಲೆಂ  

ಅನುವಾದ: ಜಿ.ಕೆ. ಮಧ್ಾ ಸ್ಥ  

 

 



 

ಘಟಕ 4 : ಸಂಕೋಣಣ / ಸೃಜನ : 

4.1 ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿ - ಜನಪ್ದ ಕಥೆ 

4.2 ಕೆ.ಕೆ. ಹೆಬಾಬ ರ - ಎೆಂ. ಮರಶಾಮಾಚಾರ್ 

4.3 ನಿೋವು ಬರಹಗಾರರಾಗಬೇಕೇ? - ವೈ.ಜಿ. ಮುರಳಿೋಧ್ರ 

4.4 ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಪ್ರ ಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾೆಂ. 

ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪ್ಠ್ಾ  

 

 ಘಟಕ I. ನಾಡು - ನುಡಿ : 

1.1 ಕಟ್ಟಟ ವವು ನಾವು - ಎೆಂ. ಗೊೋಪಾಲಕೃಷು  ಅಡಿಗ 

1.2 ಏರುತಿಹುದು ಹಾರುತಿಹುದು ನೋಡು ನಮಮ  ಬಾವುಟ - ಕೇಶ್ವರೆಡಿಿ  ಹಂದ್ಯರ ಳ 

1.3 ಒಳಮನೆಯ ಕನನ ಡಕೆಕ  ಪಾರ ಣವಾಯು ಬೇಕು - ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ 

1.4 ಓದುಪ್ಠ್ಾ  : ಕನನ ಡ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ ಮತುಾ  ಸ್ವವ ಯತ್ಾ ತ್ತ - ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದರ ಪ್ಪ  

 

 ಘಟಕ II. ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ : 

2.1 ಹುಸೇನಬಿಯ ಕೋಳಿ - ಬಿ.ಟಿ.ದೇಸ್ವಯಿ  

2.2 ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲಿ   - ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ 

2.3 ವಚ್ನಗಳು - ಬಸ್ವಣು , ಅಲಿಮಪ್ರ ಭು, ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿ 

2.4 ಓದುಪ್ಠ್ಾ  : ಕನಾಣಟಕ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ ಒೆಂದು ಚತ್ರ : ರಹಮತ್ ತ್ರೋಕರೆ 

 

ಘಟಕ III: ಜ್ಜಗತಿೋಕರಣ : 

3.1 ಗಿಡುಗ ಮತುಾ  ಎರೆಹುಳ - ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದಧ ರಾಮಯಾ  

3.2 ಕಣಮ ರೆಯಾದ ಕಾಡು  - ಜಯಂತ್ ಕಾಯಿಕ ಣಿ 

33 ಜ್ಜಗತಿೋಕರಣ : ಪ್ಯಾಣಯ ಸ್ವಧ್ಾ ತ್ತಗಳು  - ಸಿ. ಮುರಾರ ಬಲಿಳ 

3.4 ಓದುಪ್ಠ್ಾ  : ಆ ಹಕಕ  ಬೇಕಾದರೆ  - ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ 

 

 ಘಟಕ -4  ಸೃಜನ : 

 4.1 ಮಣಿಮಂಜರ (ಜನಪ್ದ ಕತ್ತ) -  ಸಂ: ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ 

47 ಶ್ಕ್ಷ್ಣಾಡಳಿತ್ದಲಿ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಣ ಪಾತ್ರ  - ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವವ ಮಿ 

 4.3 ಜೆಸ್ಿ  ಓವನ್್ -ಶ್ತ್ಮಾನದ ಆಟಗಾರ - ಕೆ.ಪುಟಟ ಸ್ವವ ಮಿ 

 4.4 ಅಕ್ಷ್ರದ ಬನನ ತಿಾ  ಅರವ ಹುಡುಕುತಾಾ  -  ಅಪ್ಪ ಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ 

 



ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಪ್ರ ಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸ್ಿ . 

ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪ್ಠ್ಾ  

 

 ಘಟಕ I. ನಾಡು - ನುಡಿ ಚೆಂತ್ನೆ : 

 1.1 ನಾಡಸಿರ  - ನಂಜುೆಂಡ ಕವಿ 

 1.2 ಕನನ ಡ ಮಾತು ತ್ಲೆ ಎತುಾ ವ ಬಗೆ – ಬಿ.ಎೆಂ. ಶ್ರ ೋ 

 1.3 ನನನ  ಕನನ ಡ ಜಗತುಾ  - ಕೆ.ವಿ. ಸುಬಬ ಣು  

 1.4 ಓದು ಪ್ಠ್ಾ : ಕನಾಣಟಕ ಏಕೋಕರಣ (ಸಂ) 

 

ಘಟಕ II. ಭೂಮಿ : 

2.1 ಚಗರಗಂಗಳ ಚೆಲುವಿ - ದ.ರಾ. ಬೇೆಂದ್ರರ  

2.2 ಭೂಮಿ ಕಥೆ - ಮೊಗಳಿೂ  ಗಣೇಶ್ 

2.3 ಭೂರಮೆಯ ಗಂಟಲಗೆ ಕಾೆಂಕರ ೋಟ್ಗೊೋಲಗಳು - ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ 

2.4 ಓದು ಪ್ಠ್ಾ : ಚೋಮನ ದುಡಿ (ಆಯು  ಭಾಗ) - ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತ್ 

 

 ಘಟಕ III  ವೈಜ್ಜಾ ನಿಕ ಮನೋಧ್ಮಣ: 

 3.1 ಒಮೆಮ  ಹೆಣಾು ಗು ಪ್ರ ಭುವೇ – ಬಾನು ಮುಷಾಾ ಕ್ಸ 

 3.2 ಗೊೋರ ಮತುಾ  ದೇಗುಲಗಳು  - ಚಂದರ ಕಾೆಂತ್ ಪ್ರೋಕಳೆ 

 3.3 ಏರೋಪಿ್ೋನ್ ಚಟ್ಟಟ  ಮತುಾ  ಇತ್ರ ಕಥೆಗಳು - ಪೂಣಣಚಂದರ  ತೇಜಸಿವ  

 3.4 ಓದು ಪ್ಠ್ಾ : ವೈಚಾರಕ ಪ್ರ ಜೆಾ ಗೆ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳು - ಎಚ್. ನರಸಿೆಂಹಯಾ  

 

 ಘಟಕ IV  ಸೃಜನಶ್ೋಲತ್ತ : 

 4.1 ಬಳೂ ಕಕ  ಹಿೆಂಡು ಬದರಾವು  - ಜ್ಜನಪ್ದ 

 4.2 ಕಥೆ ಕಟ್ಟಟ ವ ಬಿಕಕ ಟ್ಟಟ ಗಳು  -ಅಮರೇಶ್ ನುಗಡೋಣಿ 

 4.3 ಲೇಖಕಯ ತ್ಲಿಣಗಳು  - ಡಾ. ಕೆ.ಆರ್. ಸಂಧ್ಯಾ ರೆಡಿಿ  

 4.4 ಓದು ಪ್ಠ್ಾ : ಬಿಚಚ ದ ಜೋಳಿಗೆ - ಡಾ|| ಸ್.ಜ. ನಾಗಲೋಟಿಮಠ್ 

  



 



ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎ 

ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  

೧. ರಾಷ್ಟಟ ರ ೀಯತೆ 

 ಆಶ್ಯ : ಪೆಂಚಜನಾ  (ಆಯದ ಭಾಗ) - ಕುವೆಂಪು 

೧.೧ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿಗೆ ಕನನ ಡದ್ಯರತಿ - ಚೆನನ ವಿೀರ ಕಣವಿ 

 ೧.೨ ಬಲಿದ್ಯನ - ಕುವೆಂಪು 

 ೧.೩ ಮತಿೀಯವಾದಿ ರಾಷ್ಟಟ ರ ೀಯತೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳು -  ಡಾ. ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ 

 ಓದು ಪಠ್ಾ  : ರಾಷ್ಟಟ ರ ೀಯತೆಯ ಪರಕಲಪ ನೆ : ಕೆಲವು ಟಿಪಪ ಣಿಗಳು - ಡಾ. ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ 

 

೨. ಕೃಷ್ಟ 

 ಆಶ್ಯ : ಇಬಬ ರು ರೈತರು (ಆಯದ ಭಾಗ) - ಸು.ರಂ. ಎಕುಕ ೆಂಡಿ 

೨.೧ ಇಳೆಯೆಂಡ ಗುಡಿಮಾರನ ರಗಳೆ - ಹರಹರ 

೨.೨ ಸ್ಹಜ ಕೃಷ್ಟ - ಪೂಣಣಚಂದ್ರ  ತೇಜಸ್ವವ  

 ೨.೩ ಬಯಲು ಆಲಯದೆಡೆಗೆ - ಅಮರೇಶ್ ನುಗುಡೀಣಿ 

 ಓದು ಪಠ್ಾ  : ಸುಗಿ್ಗಯ ಸಂಪರ ದ್ಯಯ - ಡಾ. ಬಿ.ಎನ್. ಗದ್ದ ಗ್ಗಮಠ್ 

 

 

 ೩. ಆಟ 

ಆಶ್ಯ : ಜೀಕಾಲಿ ಆಡೀಣ ಬನ್ನನ ರೀ - ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರ ಪಪ  

೩.೧ ದೂತದ್ ಪರ ಸಂಗ - ಕುಮಾರವಾಾ ಸ್ 

೩.೨ ಮಿೀಯುವ ಆಟ - ಡಾ. ಎಚ್. ನಾಗವೇಣಿ 

೩.೩ ಪೆಲೆ - ಸಾಕರ್ ಆಗಸ್ದ್ ಧ್ರರ ವತಾರೆ - ಡಾ. ಕೆ. ಪುಟಟ ಸಾವ ಮಿ 

 ಓದು ಪಠ್ಾ  : ಕರಡಿಯ ಕುಣಿತ : ದ್.ರಾ. ಬೆಂದೆರ  

 

 

 

 



೪. ಸಂಕೀಣಣ 

 ಆಶ್ಯ : ಪೆರಯರ್ ಸ್ಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ನಯ ಮಾತುಗಳು. 

    ತಮಿಳು ಮೂಲ : ಡಾ. ಎನ್. ವೇಲುಸಾಮಿ 

ಕನನ ಡಕೆಕ  : ಡಾ. ಶಿರ ೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅತಿಣಕಜೆ 

೪.೧ ಕೀಕೀ ಕೀಲ - ಆಶಿೀಸ್ ನಂದಿ 

೪.೨ ರೇಡಿಯಂ ಮಹಾಮಾತೆ : ಮೇರಕ್ಯಾ ರ -  ಡಾ. ನೇಮಿಚಂದ್ರ  

 ೪.೩ ಒಥೆಲೀ ಮತುು  ಅಮೃತಮತಿ - ಲಕ್ ಮ ೀಪತಿ ಕೀಲಾರ 

 ಓದು ಪಠ್ಾ  : ಪತಿರ ಕೆಗಳು - ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಕೆ - ಡಾ. ಎಚ್. ನರಸ್ವೆಂಹಯಾ  

 

 ಮಾದ್ರ ಪರ ಶ್ನನ ಪತಿರ ಕೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಕಾೆಂ 

ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  

ಘಟಕ - ೧: ಸ್ವನೆಮಾ/ ಮನೀರಂಜನೆ 

ಆಶ್ಯ: 

೧. ಉತು ರ ಕುಮಾರ (ಕಾವಾ ) - ಕುಮಾರವಾಾ ಸ್ 

 ೨. ನಂಬಿ ಕೆಟಟ ವರಲಲ ವೀ ಮಣಣ ನುನ ... (ಬಳಿ್ಳತೊರೆ) – ಚ.ಹ. ರಘುನಾಥ್ 

 ೩. ನಾನು ಗಾೆಂಧಿ ಚಿತರ  ನೀಡಿದೆ - ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ 

೪. ರಾಶೀಮಾನ್ - ಕೆ.ಪುಟಟ ಸಾವ ಮಿ ( ಓದು ಪಠ್ಾ ) 

 

 ಘಟಕ - ೨: ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  

 ಆಶ್ಯ: 

1. ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  (ಕಾವಾ ) - ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪರ ಕಾಶ್  

2. ವನ್ನಸ್ವನ ವತಣಕ - ಷೇಕ್್ಸಪಿಯರ್ – ಅನು : ಭಗವಾನ್ 

3. ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಮೈದ್ಯನವೂ, ಕರ ಕೆಟ್ ಎೆಂಬ ಕರ ೀಡೆಯೂ - ನಾ.ದಿವಾಕರ 

 4. ಧೃತಿಗೆಡದ್ ಹೆಜೆೆ ಗಳು - ಶೀಭಾರಾವ್ ( ಓದು ಪಠ್ಾ ) 

 

ಘಟಕ - ೩: ಲಿೆಂಗಸ್ಮಾನತೆ 

1. ಸ್ವು ರ ೀ ಎೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ೀ ಸಾಕೆ? (ಕಾವಾ ) - ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರ ಪಪ  

 2, ತಾಯಿ ಎೆಂಬ ಹೆಣ್ಣಣ  – ವಿನಯ (ಕಥೆ)  

3. ಹೆಣು ನದ್ ಹಸ್ವವು ಗೆದ್ದ ವಳು - ಮಿೀನಾಕ್  ಬಾಳ್ಳ 

 4. ಮಾತಿನಮಲಿಲ  ಮೂಕಜೆಿ  - ಗಾಯತಿರ  ನಾವಡ ( ಓದು ಪಠ್ಾ ) 

 

 ಘಟಕ - ೪: ಸಂಕೀಣಣ 

1. ಬರಗೊಡಗಳ್ಳಗೆ ಸ್ಮಾಧಾನ -  ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸ್ವೆಂಹಸಾವ ಮಿ 

2. ದೇವರುಗಳ ರಾಜಾ ದ್ಲಿಲ  - ಬೀಳುವಾರು ಮಹಮಮ ದ್ ಕುೆಂಞ  

3. ಗಾದೆಗಳಲಿಲ  ನಾಯಿ – ಸ್ವೆಂಪಿ ಲಿೆಂಗಣಣ  

 4. ಜ್ಞಗತಿೀಕರಣ: ಗಾೆಂಧಿಯ ಪರ ಸುು ತತೆ - ಸ್ವ.ನಾಗಣಣ  ( ಓದು ಪಠ್ಾ ) 



 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎ 

ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  

 

ಘಟಕ 1. ಸ್ಮಾಜ : 

 1. ನಲವತೆು ೀಳರ ಸಾವ ತಂತರ ಾ  – ಡಾ. ಸ್ವದ್ಧ ಲಿೆಂಗಯಾ  

 2. ಪೂರ್ಣಣಹುತಿ - ವಸುಧೆಂದ್ರ  

 3. ನಮೂಮ ರ ನಾಯಕರು - ಮಿಜಿಣ ಅರ್ಣಣ ರಾಯ 

 4. (ಓದುಪಠ್ಾ ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧ ತೆ - ಗುರುರಾಜ ಕಜಣಗ್ಗ  

 

 ಘಟಕ 2. ವೈಚಾರಕತೆ : 

1. ಭಗವದಿಿೀತೆ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಮತುು  ಶಿಕ್ೆ  - ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾೆಂ 

2. ಯವ ಕಾಲದ್ ಶಾಸ್ು ರ ವೇನು ಹೇಳ್ಳದ್ರೇನು? - ಕುವೆಂಪು  

3. ಬೆಂಕ ಮಳೆ – ಬಾನು ಮುಷಾು ಕ್ಸ  

4. (ಓದುಪಠ್ಾ ) ದೇವರು ಬಡ, ಮಾನವಿೀಯತೆ ಬಕು - ವಸುದೇವ ಭೂಪಲಂ 

 

 ಘಟಕ 3. ಜಿೀವನ ಮತುು  ಕಲೆ : 

 I. ಬಿಡುಗಡೆ - ವಿೀರ್ಣಶಾೆಂತೇಶ್ವ ರ 

2. ಬಳಗಾಗ ನಾನೆದುದ  – ಜ್ಞನಪದ್ 

3. ಮಸಾಲೆ ದೀಸೆ - ಪು.ತಿ.ನ. 

4. (ಓದುಪಠ್ಾ ) ಮುತುು ಗಳನಾನ ಯುದ ಕಡಲೇ? – ಶಾೆಂತರಸ್    

 

 ಘಟಕ 4. ಸಂಕೀಣಣ : 

1. ವಾ ವಹಾರ ಮತುು  ನೈತಿಕತೆ - ಡಾ. ಜಿ. ಎನ್. ಮಲಿಲ ಕಾರ್ಜಣನಪಪ  

 2. ಕತೆು  ಆದ್ಳು ಅತೆು  - ಜ್ಞನಪದ್ 

3. ವಿಕಕ ಪಿೀಡಿಯ ಎೆಂದ್ರೇನು? - ಯು. ಬಿ. ಪವನಜ 

4. (ಓದುಪಠ್ಾ ) ಅಯ್ಾ ೀ ಗಣೇಶ್ - ಎಚ್. ನರಸ್ವೆಂಹಯಾ  

 



ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಸ್ವ.ಎ 

ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  

1. ದೈನಂದಿನ ಲಯ 

 1.1 ಏಳುತಲೆ ಎದುದ  - ಜನಪದ್ 

 1.2 ಊಟದ್ ಶಿಸುು  ಮತುು  ಆರೀಗಾ  - ಕಳಿೆಗಾಲ ಶ್ಮಣ 

 1.3 ನಮಮ  ಎಮ್ಮಮ ಗೆ ಮಾತು ತಿಳ್ಳಯುವುದೇ  - ಗೊರೂರು ರಾಮಸಾವ ಮಿ ಅಯಾ ೆಂಗಾರ್ 

1.4 (ಓದುಪಠ್ಾ ) ನಾನು ಬಡವಿ ಆತ ಬಡವ  - ದ್.ರಾ. ಬೆಂದೆರ  

 

 2. ಸಾವ ತಂತರ ಾ  

 2.1 ಸಾವ ತಂತರ ಾ ದ್ ಹಣತೆ  - ಕೆ.ಎಸ್.ನ್ನಸಾರ್ ಅಹಮದ್ 

 2.2 ನಮಮ  ಲೀಕದ್ ಗ್ಗೀತೆ - ವೈದೇಹಿ 

2.3 ಪರ ಜ್ಞಪರ ಭುತವ  ಮತುು  ಮೂರು ಮಂಗಗಳು  - ಬಸ್ಗರಹಳಿ್ಳ  ರಾಮಣಣ  

 2.4 (ಓದುಪಠ್ಾ ) ನನೂನ ರಗೆ ಮನುಷ್ಾ ರನುನ  ಹುಟಿಟ ಸ್ವ ಕಳ್ಳಸ್ವ  - ಫಾತಿಮಾ ರಲಿಯ 

 

 3. ಸೌಹಾದ್ಣ 

 3.1 ನೂರಯವ ರಾವಲಲ ವೇ? - ಪಂಪ 

 3.2 ಕುಸ್ವಯುತಿು ರುವ ಸಾೆಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ನೆಲೆಗಳು - ರಂಜ್ಞನ್ ದ್ಗಣ 

 3.3 ಅಲಿ ಅನ್ನಲ್ - ತಿರ ವೇಣಿ 

 3.4 (ಓದುಪಠ್ಾ )ಸಾವ ಮಿ ಸಂಧಾನ - ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸಾವ ಮಿ 

 

 4. ಸಂಕೀಣಣ 

 4.1 ಹದಿಹರೆಯ ಸ್ವಿಸ್ಮಯ - ಡಾ. ವಸುೆಂಧರಾ ಭೂಪತಿ 

 4.2 ಈಗ ಸ್ಕಲವೂ ಸಾಮ ಟ್ಣ  - ಟಿ.ಜಿ. ಶಿರ ೀನ್ನಧಿ 

 4.3 ಕುಲಕುಲ ಎೆಂದು ನಾಶ್ವಾದ್ ಕುಲಗೇಡಿಗಳು  - ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ 

 4.4 (ಓದುಪಠ್ಾ ) ನಾನು,ಹುಡುಗ ಮತುು  ಕಾಲ  - ಪರ ತಿಭಾನಂದ್ಕುಮಾರ್ 

 

 



ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಬಿ.ಎಸ್್ವ  

ಕನನ ಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಾ  

 

ಘಟಕ:1 - ಮಾನವಿೀಯತೆ 

 ಆಶ್ಯ:  

01. ಕಪೆಪ  ಅರಭಟಟ ನ ಶಾಸ್ನ (ಬಾದ್ಯಮಿ ಶಾಸ್ನ ಕರ .ಶ್. ಸುಮಾರು 700) 

02. ದೇವರ ಹೆಣ-ಕುೆಂ. ವಿೀರಭದ್ರ ಪಪ  

03. ನೆಲ್ ನ್ ಮಂಡೇಲ -ರಂಜ್ಞನ್ ದ್ಗಾಣ 

 04. ಓದು ಪಠ್ಾ  : ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತೆ ಎೆಂದ್ರೆ ವಣಣಭೇದ್ದ್ ಮುತಾು ತ - ದೇವನೂರು ಮಹದೇವ 

 

 ಘಟಕ: 2 - ಪರ ವಾಸ್ 

ಆಶ್ಯ:  

 01. ಗಾೆಂಧಿೀಜಿಯವರ ಯುರೀಪ್ ಕರು ಪರ ವಾಸ್ - ಡಿ.ಎಸ್. ನಾಗಭೂಷ್ಣ 

 02. ಮೂಕವಾಗ್ಗದೆ ಮಾತು - ಜಿ.ಎನ್. ಮೀಹನ್ 

 03. ಹಮಿಣಟೇಜ್ ಮೂಾ ಸ್ವಯ -ಡಾ. ಲತಾಗುತಿು  

04. ಓದು ಪಠ್ಾ : ಪಂಪಯತೆರ  -ವಿ. ಸ್ವೀತಾರಾಮಯಾ  

 

 ಘಟಕ: 3 - ವಿಚಾರ ಕಾರ ೆಂತಿ 

ಆಶ್ಯ:  

ಜ್ಞತಿವಿನಾಶ್ -ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬಡಕ ರ್ 

ಕನನ ಡಕೆಕ : ರಾಹು 

02. ವಾ ಕು  ಬಳೆದ್ರೆ ಮಾತರ   -ಶಿವರಾಮ ಕಾರಾೆಂತ 

03. ಹರಕೆಗಳು (ಪರ ಬಂಧ) - ಎ.ಎನ್. ಮೂತಿಣರಾವ್ 

 04. ಓದು ಪಠ್ಾ : ವಾಲಿಮ ೀಕ ತೂಕಡಿಸ್ವದ್ಯಗ - ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯಿಕ ಣಿ 

 

 

 



ಘಟಕ: 4 – ಸಂಕೀಣಣ 

ಆಶ್ಯ: 

 01. ಸ್ವಾಲನುನ  ಎದುರಸುವ ಛಲ - ಜಿ.ಟಿ. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ 

02. ಮಂಗಳನ ಅೆಂಗಳಕೆಕ  ಭಾರತದ್ ಭವಾ  ಪರ ವೇಶ್ - ಬಿ.ಆರ್. ಗುರುಪರ ಸಾದ್ 

03. ಗೆಲಿಲಿಯ್ೀ - ಬರ್ೀಣಲ್್  ಬರ ಸ್ಟ  

ಕನನ ಡಕೆಕ  : ರಾಮಚಂದ್ರ  ಮೂತಿಣ ಮತುು  ಜಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ 

04. ಓದು ಪಠ್ಾ  : ಆಕಾಶ್ವಾಣಿ - ಬಸ್ವರಾಜ ಸಾದ್ರ 


