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ಇನ್ಸೈಟ್ಸಸ ಐಎಎಸ್(InsightsIAS), ಬ್ೆಂಗಳೂರು 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚಿ್ಛಕ ವಿಷಯದ ವ್ೇಳಾಪಟ್ಟಿ  ೨೦೨೧ - ೨೦೨೨ ರ ಸಾಲಿಗ್ 

 

 

 

 

ತ್ರಗತಿ ಚರ್್ೆಯ ವಿಷಯ 

1 ಕನ್ನಡ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ – ಪಠ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯ   
ಚಂಪೂ ಯುಗ - ಪರಿಚಯ – ವಿಶೆೇಷತೆ 
ನಾಗಚಂದ್ರ - ಕವಿ - ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ  
ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ  
ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತ ಪುರಾಣ   

3 ಜನ್ನ - ಕವಿ - ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ  
ಅನ್ಂತನಾಥ ಪುರಾಣ, ಯಶೆ ೇಧರ ಚರಿತೆ 

4 ಯಶೆ ೇಧರ ಚರಿತೆ 
5 ವ್ಡ್ಾಾರಾಧನೆ  

ಶಿವ್ಕೆ ೇಟಾಚಾಯಯ - ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ  
ವಿಶಿಷಟತೆ - ಸುಕುಮಾರ ಸ್ಾಾಮಿಯ ಕಥೆ   

  
6 ಸುಕುಮಾರ ಸ್ಾಾಮಿಯ ಕಥೆ & ವಿದ್ುಯಚೆ ೊರನ್ ಕಥೆ     
7 ವ್ಚನ್ ಚಳುವ್ಳಿ - ಪರಿಚಯ  

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ, ರಾಜಕೇಯ, ಧಾಮಿಯಕ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿಗಳ ಪರಿಚಯ    
8 ವ್ಚನ್ ಚಳುವ್ಳಿ- ಅಕಕ, ಅಲ್ಿಮಪರಭು  
9 ವ್ಚನ್ ಚಳುವ್ಳಿ- ಬಸವ್ಣಣ   
10 ವ್ಚನ್ ಚಳುವ್ಳಿ- ಬಸವ್ಣಣ, ಅಲ್ಕ್ಷಿತ ವ್ಚನ್ಕಾರರು 
  
11 ರತಾನಕರವ್ರ್ಣಯ - ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ  

ಯುಗಧಮಯ - ಸ್ಾಂಗತಯ – ವಿಶೆೇಷತೆ - ಶತಕಗಳು 
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12 ಭರತೆೇಶ ವೆೈಭವ್ 

13 ಭರತೆೇಶ ವೆೈಭವ್ 

14 ಭರತೆೇಶ ವೆೈಭವ್ ಮತುು ಸಂದೆೇಹ ಪರಿಹಾರ 
  
15 ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ - ಕವಿ - ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ 
16 ಆದಿಪುರಾಣ - ಭವಾವ್ಳಿ- ನೇಲಾಂಜನೆ ನ್ೃತಯ  

ಭರತ - ಬಾಹುಬಲ್ಲ ಪರಸಂಗ   
17 ವಿಕರಮಾಜುಯನ್ ವಿಜಯಂ - ದಾಾದ್ಶ ಆಶಾಾಸ 

18 ವಿಕರಮಾಜುಯನ್ ವಿಜಯಂ - ದಾಾದ್ಶ ಆಶಾಾಸ 

19 ವಿಕರಮಾಜುಯನ್ ವಿಜಯಂ - ದಾಾದ್ಶ ಆಶಾಾಸ 

20 ವಿಕರಮಾಜುಯನ್ ವಿಜಯಂ - ತರಯೇದ್ಶ ಆಶಾಾಸ 

  
21 ಕುಮಾರವಾಯಸ - ಕವಿ - ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ  

ಷಟ್ಪದಿ - ಕರ್ಾಯಟ್ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ    
22 ಕರ್ಾಯಟ್ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ 
23 ಕರ್ಾಯಟ್ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ 
24 ಕರ್ಾಯಟ್ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ 

25 ಕರ್ಾಯಟ್ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ - ವಿಕರಮಾಜುಯನ್ ವಿಜಯಂ: ತೌಲ್ನಕ ಚಚೆಯ   

26 ಕರ್ಾಯಟ್ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ- ವಿಕರಮಾಜುಯನ್ ವಿಜಯಂ: ತೌಲ್ನಕ ಚಚೆಯ   
  
27 ರಾಘವಾಂಕ – ಕವಿ - ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ  

ಶರಭ ಚರಿತೆ, ಸ್ೆ ೇಮೇಶಾರ ಚರಿತೆ, ಹರಿಹರ ಮಹಾತೆೆ 
28 ಹರಿಶೊಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ- ಪಾತರ ಪರಿಚಯ  

ಕಥೆ - ಸ್ಾರಾಂಶ - ಪರಶೆನ ವಿಶೆಿೇಷರ್ೆ 
29  ಹರಿಹರ – ಕವಿ - ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ  

ಕಾರಂತಿ ಕವಿ - ಗಿರಿಜಾ ಕಲಾಯಣ- ಮತಿುತರೆ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ 

ರಗಳ  ೆಎಂದ್ರೆೇನ್ು? - ವಿಶೆೇಷತೆ    
30 ನ್ಂಬಿಯಣಣನ್ ರಗಳ  ೆ

ಪಾತರ ಪರಿಚಯ - ಸಿಲ್ಗಳು - ವ್ೃದ್ಧ ಮಾಹೆೇಶಾರನ್ ಪರಸಂಗ   
31 ನ್ಂಬಿಯಣಣನ್ ರಗಳ  ೆ& 

ಇತರೆ ಪರಮುಖ ರಗಳೆಗಳ ಸ್ಾರಾಂಶ 

  
32 ದಾಸ ಸ್ಾಹಿತಯ - ಕೇತಯನೆ 

ಯುಗ - ಗುಣ - ಲ್ಕ್ಷಣ  
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ಪುರಂದ್ರದಾಸರು   
33 ಕನ್ಕದಾಸರು - ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆರ 
34 ಕನ್ಕದಾಸರು - ನ್ಳ ಚರಿತೆರ, ಮೇಹನ್ ತರಂಗಿರ್ಣ, ಹರಿಭಕು ಸ್ಾರ, ಮುಂಡಿಗೆ, ಉಗಾಭೆ ೇಗ    
35 ಹೆ ಸಗನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತಯ ಚರಿತೆರ  

ಪರಿಚಯ - ಸ ಪತಿಯ – ಯುಗ - ನ್ವೇದ್ಯ ಪೂವ್ಯ 
37 ನ್ವೇದ್ಯ – ಪೆರೇರರ್ೆ-ಧೆ ೇರರ್ೆ, ನೆಲೆ, ಇತಿ-ಮಿತಿ, ಉದಾಹರರ್ೆಗಳು 
38 ಪರಗತಿಶಿೇಲ್ – ಪೆರೇರರ್ೆ-ಧೆ ೇರರ್ೆ, ನೆಲೆ, ಇತಿ-ಮಿತಿ, ಉದಾಹರರ್ೆಗಳು 
  
39 ನ್ವ್ಯ- ನ್ವಯೇತುರ - ಪೆರೇರರ್ೆ-ಧೆ ೇರರ್ೆ, ನೆಲೆ, ಇತಿ-ಮಿತಿ, ಉದಾಹರರ್ೆಗಳು 
40 ದ್ಲ್ಲತ-ಬಂಡ್ಾಯ - ಪೆರೇರರ್ೆ-ಧೆ ೇರರ್ೆ, ನೆಲೆ, ಇತಿ-ಮಿತಿ, ಉದಾಹರರ್ೆಗಳು  
41 ಬೆಟ್ಟದ್ ಜಿೇವ್   
42 ಬೆಟ್ಟದ್ ಜಿೇವ್   
43 & 44 ತುಘಲ್ಕ್ 
45 ಶ ದ್ರತಪಸ್ಥಾ 
  

46 ಒಡಲಾಳ 

47 ಒಡಲಾಳ 
48 ಮಾಧವಿ 
49 ಹೆ ಸಗನ್ನಡ ಕವಿತೆ  
50 ಹೆ ಸಗನ್ನಡ ಕವಿತೆ   
  
51 ಜಾನ್ಪದ್ - ಗಿೇತೆ – ಕಥೆ – ಗಾದೆ – ಒಗಟ್ು 
52 ಜಾನ್ಪದ್ - ಗಿೇತೆ – ಕಥೆ – ಗಾದೆ - ಒಗಟ್ು  
53 ಜಾನ್ಪದ್ - ಗಿೇತೆ – ಕಥೆ – ಗಾದೆ – ಒಗಟ್ು 
54 ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ (ಕಲೆ, ಚ್ಛತರಕಲೆ, ವಾಸುುಶಿಲ್ಪ, ಸ್ಾಹಿತಯ, ಧಮಯಗಳ ಪರಭಾವ್):  

ಚಾಲ್ುಕಯ, ರಾಷರಕ ಟ್,  
55 ವಿಮಶೆಯ -  ಮಾಕ್ಸಯ ವಾದಿ, ವ್ಸ್ಾಹತೆ ೇತುರ, ಚಾರಿತಿರಕ  
56 ವಿಮಶೆಯ- ಸ್ಥರೇವಾದಿ, ರ ಪನಷಠ, ಅನ್ಾಯಿಕ, ಪಾರಯೇಗಿಕ, ದ್ಶಯನ್ 
57 ಕಾವ್ಯ ಮಿೇಮಾಂಸ್ೆ- ಭಾರತಿೇಯ ಪಾಶಾೊತಯ ವಿಚಾರ ನೆಲೆಗಳು 

ಭರತ - ಅರಿಸ್ಾಟಟ್ಲ್ ಚಚೆಯ - ಕವಿ, ಕಾವ್ಯ, ಪರತಿಭೆ, ಸ ಪತಿಯ. 

58 ಕಾವ್ಯ ಮಿೇಮಾಂಸ್ೆ - ಅಲ್ಂಕಾರ, ರಿೇತಿ, ವ್ಕೆ ರೇಕು 
59 ಕಾವ್ಯ ಮಿೇಮಾಂಸ್ೆ – ಧವನ, ರಸ 

60 ಕಾವ್ಯ ಮಿೇಮಾಂಸ್ೆ – ಔಚ್ಛತಯ, ಶಾಂತರಸ, ಕೆಥಾಸ್ಥಯಸ್, ಮಾನ್ಸ್ಥಕ ದ್ ರ 
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 61 ಉತುರ ರಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ವ್ೃದಿಧ ಚಚೆಯ 
62 ಉತುರ ರಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ವ್ೃದಿಧ ಚಚೆಯ  


