
SYLLABUS AND SCHEDULE 

Weeks Chapter Topic to be covered 

Week1:  

  
 

ಪ್ರಾಚೀನ ಕನನಡ ಸರಹಿತ್ಯ : 
ಪ್ಾಭರವ & ಪ್ಾವೃತ್ತಿಗಳು  
(Paper 1) 

ಸರಹಿತ್ಯ ಎಂದರ ೀನು ? 

ಕನನಡ ಸರಹಿತ್ಯದ  ವಿಶ ೀಷತ  .  
ಕನನಡದ  ಶರಸನಗಳು , ಕವಿರರಜಮರಗಗ  

ಪ್ಂಪ್ ಯುಗದ ರೂಪ್ುರ ೀಷ ಗಳು  
ಆದಿ ಪ್ುರರಣ  

ವಿಕಾಮರಜುಗನ ವಿಜಯ  

ನರಗಚಂದಾ - ರರಮಚಂದಾ ಚರಿತ್ ಪ್ುರರಣ  

ಜನನ-- ಯಶ  ೀಧರ ಚರಿತ  & ಅನಂತ್ನರಥ ಪ್ುರರಣ  

 

TEST 

Week 2:  
ಮಧಯ ಕರಲೀನ  ಕನನಡ 
ಸರಹಿತ್ಯ - ಪ್ಾಭರವ & 

ಪ್ಾವೃತ್ತಿಗಳು  
(Paper 1) 

ಬಸವ ಯುಗದ ರೂಪ್ುರ ೀಷ ಗಳು  
ವಚನಕರರರು-- ಬಸವಣಣ  , ಅಕಕಮಹರದ ೀವಿ  

ಹರಿಹರನ ನಂಬಿಯಣಣನ ರಗಳ   
ರರಘವರಂಕನ  ಹರಿಶ್ಚಂದಾ  ಕರವಯ  
 

TEST 

 
Week 3 ಮಧಯ ಕರಲೀನ  ಕನನಡ 

ಸರಹಿತ್ಯ - ಪ್ಾಭರವ & 

ಪ್ಾವೃತ್ತಿಗಳು  
(Paper 1) 

ಕುಮರರವರಯಸ ಯುಗದ  ರೂಪ್ುರ ೀಷ ಗಳು  
ಕುಮರರವರಯಸ ಭರರತ್  

ಪ್ುರಂದರ ದರಸರ ಸರಹಿತ್ಯ 
ಕನಕದರಸರ  ಸರಹಿತ್ಯ  
ರತರನಕರವರ್ಣಗ - ಭರತ ೀಶ್  ವ ೈಭವ  

 

TEST 

Week 4 
ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಸರಹಿತ್ಯ -
ಪ್ಾಭರವ & ಪ್ಾವೃತ್ತಿಗಳು 
(Paper 1) 

ನವೀದಯ ಸರಹಿತ್ಯ 
 ಪ್ಾಗತ್ತಶೀಲ ಸರಹಿತ್ಯ  
ನವಯ ಸರಹಿತ್ಯ  
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ನವಯೀತ್ಿರ -- ದಲತ್ ಬಂಡರಯ ಸರಹಿತ್ಯ 
TEST 

Week 5  
ಸಂದಭಗ ಸರಾರಸಯ 

(Paper 2)  
 

ಪ್ಂಪ್ ಭರರತ್  

ಕುಮರರವರಯಸ ಭರರತ್  

 
TEST 

Week 6 
ಸಂದಭಗ ಸರಾರಸಯ 
(Paper 2) 

ವಚನ ಕಮಮಟ  

ನಂಬಿಯಣಣನ ರಗಳ   
ಕನಕ ಸಂಪ್ುಟ  

ಭರತ ೀಶ್  ವ ೈಭವ 

 

TEST 

Week 7 
ಕರವಯ ಮೀಮರಂಸ  & 

ಸರಹಿತ್ಯ ವಿಮಶ ಗ  

(PAPER 1) 

ಕರವಯ ಎಂದರ ೀನು? 

ಶ್ಬಧ & ಅಥಗ  

ಅಲಂಕರರ ಸಿದರಧಂತ್  

ರಿೀತ್ತ ಸಿದರಧಂತ್  

ಧವನಿ ಸಿದರಧಂತ್  

ರಸ ಸಿದರಧಂತ್  

ಔಚತ್ಯ ವಿಚರರ ಚಚ ಗ  

 

TEST 

Week 8 
ಸರಹಿತ್ಯ  ವಿಮಶ ಗ 

(Paper 1) 

ಚರರಿತ್ತಾಕ ವಿಮಶ ಗ  

ಮರಕರ್ವಗದಿ ವಿಮಶ ಗ 

ರೂಪ್ನಿಷಠ ವಿಮಶ ಗ 

ಸಿರೀವರದಿ ವಿಮಶ ಗ 

ವಸರಹತ ೂೀತ್ಿರ  ಚಂತ್ನ   
 

TEST 

Week 9 ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಸರಹಿತ್ಯ  
(Paper2) 

ಹ ೂಸಗನನಡ ಕವಿತ   
ಸಣಣ ಕಥ ಗಳು 



 

TEST 
 

Week 10 ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಸರಹಿತ್ಯ  
(Paper2) 

ಕರದಂಬರಿಗಳು- ಬ ಟಟದ ಜೀವ ,ಮರಧವಿ,ಒಡಲರಳ  

ನರಟಕಗಳು - ಶ್ ದಾ ತ್ಪ್ಸಿಾ & ತ್ುಘಲಕ್  

ವಿಚರರ ಸರಹಿತ್ಯ - ದ ೀವರು  
 

TEST 

Week 11 
ಕನನಡ ಭರಷ ಯ ಇತ್ತಹರಸ  

(Paper 1) 

ಭರಷ  ಎಂದರ ೀನು ? ಸರಮರನಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯರವುವು ? 

ದರಾವಿಡರ ಭರಷರ ಪ್ರಿವರರ & ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು .  
ಕನನಡದ ಉಪ್ಭರಷ ಗಳು (ಪ್ರಾದ ೀಶಕ & ಸರಮರಜಕ )  
ಕನನಡ ಭರಷರ ಬ ಳವರ್ಣಗ ಯ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳು / ಘಟಟಗಳು 
ಭರಷರ ಬ ಳವರ್ಣಗ ಯ ಬಗ ಗಳು (ಧವನಿ ವಯತರಯಸ & ಅಥಗ ವಯತರಯಸ ) 
ಭರಷರ ಸಿಾೀಕರಣರ  

 

TEST 
 

Week 12 
ಕನರಗಟಕದ ಸರಂಸೃತ್ತಕ 
ಇತ್ತಹರಸ  

(Paper 1) 

ಕನರಗಟಕದ ಸರಹಿತ್ಯ & ಸಂಸೃತ್ತಗ  ವಿವಿಧ ರರಜ ಮನ ತ್ನಗಳ 
ಕ ೂಡುಗ   
ಕದಂಬರು ಗಂಗರು  
ಬರದರಮ ಚರಲುಕಯರು  
ರರಷರಕೂಟರು  
ಕಲರಯರ್ಣ ಚರಲುಕಯರು  
ಹ ೂಯ್ಳರು  
ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು  
ಮೈಸೂರು ಅರಸರು  
ಕನರಗಟಕದ ಸರಹಿತ್ಯ & ಸಂಸೃತ್ತಗ  ವಿವಿಧ ಧಮಗಗಳ ಕ ೂಡುಗ   
ಬೌದಧ ಧಮಗ , ಜ ೈನ ಧಮಗ ,ವಿೀರಶ ೈವ ಧಮಗ ,ವ ೈಷಣವ ಧಮಗ 
,ಇಸರಲಂ ಧಮಗ  

ಕನರಗಟಕದ  ಏಕೀಕರಣ  & ಕನನಡ ಸರಹಿತ್ಯದ ಮೀಲ  ಅದರ 
ಪ್ಾಭರವ  



 

TEST 
Week 13 

ಜರನಪ್ದ ಸರಹಿತ್ಯ  

(Paper 2) 

ಜನಪ್ದ ಸಾರೂಪ್  

ಜನಪ್ದ ಗೀತರಂಜಲ  

ಕನನಡ ಜನಪ್ದ ಕಥ ಗಳು  
ಬಿೀದಿ ಮಕಕಳು ಬ ಳ ದ ೂೀ  
ಸರವಿರದ ಒಗಟುಗಳು 

 

TEST 
 




