ಒಂಬತಯ ತರಗ – ಪ ಥಮ ಾ ಕನಡ
ೌರಾತ

ಕ ಾಂಧವ,

ೕತುಬಂಧ ಾಯಕಮವ

ಕಾ ಸೂಚಗಳು

ಕ ರಪತಾದ!ರೂ ಈ #ಾ$ನ ೕತುಬಂಧ ನ&ೕನ 'ಾಗೂ ಸಾ$ಂದ ಕೂ*+.,ೂೕ&--19ರ ./01ಯ$2

ಕ3ದ ಎರಡು ವಷಗ5ಂದ 6ಾ1ಗಳು ಸಮಪಕಾ ನ89ಲ2ಾದ ಾರಣಈ #ಾ$ನ =ೖ ?ಕ ವಷದ ೕತುಬಂಧ ಾಯಕಮವ

ಕ@ಾದ ನಮ

ಸಾAಾ+.&BಾCDಗಳು ಆFಾ ತರಗGಯ$2 ಗ5ಸHೕಾದ #ಾಮಥCವನು0 ಗ5ಸಲು ಕಷJ#ಾಧCಾರುವದಂದ ಕ$ಾ ,ೂರK ಉಂMಾರುತN+.ಇದನು0
ಸದೂಸುವ PJನ$2 ಈ #ಾ.ತCವ ಪQರಕಾರುತN+.

ಕರು ಮೂವತುN 9ನಗಳ ೕತುಬಂಧ #ಾ.ತCದ$2ರುವ ೕ*ರುವ ಸೂಚ/ಯಂK ಚಟುವP,ಗಳನು0 ನ8T &BಾCDಗಳನು0 ಸದ ತರಗG

TದUೂ5ಸHೕಕು.

ಈ ಹಂತದ$2 HೂೕಧVಾ ಕ$ಾ ಪWXಯು ಶು ,ೕಂ9ತ, ಚಟುವP, ಆZಾತ ಮತುN ಸಂತಸBಾಯಕ ಕ$,ಒತುN ೕಡುವಂGರHೕಕು.ಇದಾ]

ಉ^ತಮ ೕGಯ$2 ಪQವ TದUK _ಾ*,ೂಳು`ವದು ಅಗತC ಮತುN ಅತCಂತ ಅಾಯಾದು! ಮb ಸೃಜನ ೕಲK ಪQಣ ಅವಾಶ&ರುತN+.
 ೕತುಬಂಧ ಾಯಕಮದ ಈ #ಾ.ತCವನು0

 ಇ$2ನಚಟುವP,ಗಳು ,ೕವಲ _ಾದಯgJ.

ಕರು

ಕರು ಓ9, ಅfೖT,ೂಳು`ವದು.

ಕರು&hನ0ಾದ ೕGಯ$2 ಸೃಜVಾತbಕಾ ಚಟುವP,ಗಳನು0 ರೂiT,ೂಳು`ವದು.

 ಒಂಬತN/ಯ ತರಗGಯ ಈ #ಾ.ತCದ$2 ಏಳು ಮತುN ಎಂಟ/ೕಯ ತರಗGಯ ಅkೕlತ ಕ$ಾಫಲ 'ಾಗೂ ಕ$ಾಂಶಗಳನು0 ಗಮT ಚಟುವP,ಗಳನು0
ರೂiಸAಾ+.

 ಈ #ಾ.ತCದ$2 ಅ/ೕಕ ಸಲ'ಾತbಕ ಚಟುವP,ಗಳನು0 ೕಡAಾದು!
ಉ5ದ ಚಟುವP,ಗಳ pಸರುಗಳನು0 _ಾತ ೕಡAಾದು!

ಕರು ವ.ಸHೕಾದ ಒಂದು ಚಟುವP,ಯ ಬn &ವರo ೕಡAಾ+.

ಕರು ತಮ ಇಷJಾದ ಚಟುವP,ಗಳನು0 pೂಂBಾ?, _ಾ*,ೂಳ`ಲು G5T+.
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ಒಂಬತಯ ತರಗ ಪ ಥಮ ಾ ಕನಡ
ಬಂಧ ಾತ

ನ
1

ಅೕತ
ಕಾಫಲಗಳು

ೕತ : ಆಸುವ ದು
ಕಾಂಶಗಳು

* ಕf ,ಕವನ,

* ಜನಪದ ೕKಯನು0

ಸಂqಾಷo,

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

ಕಥನೕK,
ರೂಪಕ,

ಆ$T

ಪಹಸನಗಳನು0
ಆ$ಸುವದೂಂ9
ಅಥ_ಾ*,ೂ

1.1 ಹ5` 'ಾಡು ,ೕಳು

ಚಟುವಗಳ ವ!ಹ#
1.1

ಕರು ಜನಪದ ೕKuಂದನು0 'ಾ*/ ಮಕ]5ಂದ 'ಾ*T/

ಧಮು9,ಯ ಸ'ಾಯ9ಂದ ,ೕ5T ಅದ,] ಸಂಬಂvTದಂK
ಪ=0ಗಳನು0 ,ೕ5 ಉತNರಪ8w.

1.2 ೂೕ ಾ/ ಪದಗಳಂತಹ #ಾಂಪBಾwಕ 'ಾಡುಗಳನು0 ,ೕ5T.

1.2 ೂೕ ಎ0ೕ…

1.3 FಾವBಾದೂಂದು Vಾಟಕದ ಧ ಮು9,ಯನು0 ,ೕ5T,
ಸಂqಾಷoಯನು0 ಅfೖT, ಅನುಕೂ$T.

1.3 ಸಂqಾಷo ,ೕಳು

ಳು`ವರು.
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ಸಲಾತಕಚಟುವಗಳು

1.4 &BಾCDಗಳ /tನ ೕKಗಳನು0 'ಾ*T qಾಾಥ ಅನುಕೂ$T.

ಉತNರ pೕಳು

* ಕಥನ ೕKuಂದನು0
ಆ$T

1.4 ,ೕ3ೂೕಣ /tನ

'ಾಡು

2.1 ೕK ,ೕಳು – ಕf pೕಳು

2.1&BಾCDಗ5 ಕಥನ ೕKuಂದನು0 ,ೕ5T ಅದನು0 ಕfಯ
ರೂಪದ$2pೕ5T. (ಕಷx ಎರಡು ೕKಗಳು)
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ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

_ಾದಕಥನೕKಗಳು:

1. pೕ5ದು!ಸುyಾ`ಗಬಹುದು…

2. ಕನ0ಡVಾ*ನ&ೕರರಮ?ಯ…

2.2 ೕK ,ೕಳು – _ೌಲC pೕಳು

2.2ಪಣC,ೂೕP ಕಥನ ೕKಯನು0 ,ೕ5T ಅದರ zಾತಗಳ ಬn

2.3 Aಾವ? ,ೕಳು – ಕf pೕಳು
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* ಸರಳ ಪದಗಳನು0,
ಾಕCಗಳನು0 ಆ$T

_ಾತVಾ*T.

2.3 ಐG'ಾTಕ Aಾವ?ಗಳನು0 ,ೕ5T ಅದನು0 ಕfಯ ರೂಪದ$2

3.1 ೕವ pೕ5ದು!, Vಾವ ,ೕ5ದು!

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

pೕ5T.

3.1&BಾCDಗಳನು0 ವೃsಾNಾರದ$2 $2T ಸರಳ ಾಕCಗುಚtಗಳನು0
ಒಂದು &BಾCD pೕ5 ಅದನು0 ಪಕ]ದ &BಾCDಯ W&ಯ$2
pೕ5T. .ೕ ಎAಾ2 &BಾCDಗಳ W&ಯ$2 ,ೕ5T ,ೂ/ಯ
&BಾCDwಂದ |ೂೕ@ಾ pೕ5Tರ. ನಂತರ }ದಲ

&BಾCDwಂದಲೂ ಾಕCಗುಚ~ವನು0 pೕ5T ಅದರ$2 ಉಂMಾರುವ
ವCsಾCಸವನು0 ಗುರುGಸಲು G5T. ಾರಣ ಚT.

_ಾದ: ,ೂಟೂJನ @ಾಜ ಮೂವರು ಮಕ]ಳು. ಅವರ$2ಇಬರು
pಣು ಮಕ]ಳು, ಒಬನು ಮಗ. ಅವರ$2 ಒಬಳು Wವ*, ಒಬಳು
3.2 pಸರು pೕ5 - ಬಹು_ಾನ $2

ಕುಂP, ಮಗ ಕುರುಡ.
3.2

ಕರು ಕನ0ಡದ ಹತNಂದ ಹ9/ೖದು ಕ&ಗಳ/ ಕೃGಗಳ pಸರನು0

ಧ ಮುದಣೂ5T ಅದನು0 &BಾCDಗ5 ,ೕ5T. ನಂತರ sಾವ

,ೕ5T,ೂಂಡ ಅಷುJ ಕ&ಗಳ / ಕೃGಗಳ pಸರನು0 pೕ5T ಒಂದನು0 ಡ+
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pೕ5ದ &BಾCD/ಗ5 ಬಹು_ಾನ ೕ*.
3.3 Vಾಣು* ,ೕಳು – ಅಥ pೕಳು

_ಾದ:ಕುಂಪ, Hೕಂ+, ವ@ಾಮ ಾರಂತರು, +ೕವನೂರು

ಮ'ಾ+ೕವ, _ಾTN ಂಕೕಶ ಅಯCಂಾ, #ಾ@ಾ ಅಬೂಬಕ],
ಎ

.ಎ. ಂಕೕಶ ಮೂG ….

3.3 Vಾಣು*ಗಳನು0 pೕ5 ಅವಗಳ ಅಥವನು0 &BಾCDಗ5ಂದ
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* ಪತ/ ಅಪತ * &ಷಯ,

4.1 T T ಚ

4.1FಾವBಾದರೂ ಪಚ$ತ &ಾರದ ಬn ಚಾ ಸ ಏಪ*T.

ಘಟ/ಗಳನು0,

4.2 ಶುಭನು*

4.2 &BಾCDಗ3ೕ ಸಂಗ.T ತಂದ ಎರಡು/ಮೂರು ಸುqಾತಗಳ

ಸ0ೕಶ ಮತುN
&ಷಯ-

&ಾರಗಳನು0ಕು
ತು ರಗಳಾ
'ಾಗೂ ಸಷJಾ
_ಾತVಾಡುವದನು0
5

ೕತ : $ಾತ%ಾಡುವ ದು

pೕ5T.

ಅತು,ೂಳು`ವರು.

&ಾರಗಳನು0 ಕುತು
ತಮb+ೕ ಆದ
ಅhzಾಯಗಳನು0
ಅhವCWNಸುsಾN.

ಉBಾ: ಆ 1ೖ

ಣ, ,ೂೕ&- - 19 ಇsಾC9

ಅಥವನು0 pೕಳಲು ಅನುಕೂ$T.

4.3 ಅರ5 ಕJ ಹರ

4.3 ತರಗG ,ೂಠ*uಳ ಅರ5 ಕJ ಾsಾವರಣವನು0 ಸೃJT
ಅದರ$2 ,ಲವ 9ಷJ &ಷಯಗಳ ಕುತು ಎರಡು ಗುಂiನ
&BಾCDಗ5ಂದ ಪರ &ೂೕಧಾ _ಾತVಾ*ಸುವದು.

* ಪತವCWN/

ವಸುNಗಳ ಬn ತಮb

ಉBಾ: H1 ಏ,, Aಾ ೌ ಸಂದಭ, ಪಾಹ ಪTG ಇsಾC9

5.1 ನನ0 ಆದಶ ವCWN

5.1&BಾCDಗ5 ತಮಷJಾದ ಆದಶ ವCWNuಬರನು0 ಕುತು
_ಾತVಾಡುವಂK ಸೂT.

ಅhzಾಯಗನು0

ಉBಾ: ಕ&ಗಳು, ಸ_ಾಜ ಸುZಾರಕರು,

&ವಸುsಾN.

pೂೕ@ಾಟಾರರು.

4

ಕರು, #ಾತಂತC

5.2 Vಾನು ೕVಾದ!

5.2 &BಾCDಗಳು sಾವ ಒಂದು ವಸುN/zಾ?/ಪl ಎಂದು qಾ&T
ಅದನು0 ಕುತು _ಾತVಾ*T.
ಉBಾ: Vಾ/ೂಂದು ಮರ

Vಾ/ೂಂದು ನ&ಲು

5.3 ಅಣಕು ಸಂದಶನ

6
*ಪದಭಂಾರವನು0

7

ptT,ೂಂಡು
ಸಷJ
ಉಾ~ರouಂ9
 ಾಕC
ಬಂಧಗಳನು0ಅಥ
_ಾ*,ೂಳು`ವರು
'ಾಗೂ ಓದುವ
#ಾಮಥCವನು0ಅh
ವೃ9Uೂ5T,ೂ
ಳು`ವರು.

5.3 ಒಬ &BಾCD ಸಂದಶನಾರVಾ, ಒಬ &BಾCD 9ಷJ

ೕತ : ಓದುವ ದು

ಕ&Fಾ qಾಗವ.ಸುವಂK ಸಂದಶನ _ಾ*T.

* Vಾಟಕದ$2ನ

6.1zಾತ /ೂೕಡು – ಸಂqಾಷo ಓದು

6.1zೌ@ಾ?ಕ Vಾಟಕಗಳ ಸಂqಾಷoಯ ಪGಗಳನು0 ೕ* zಾತಗ5

qಾವಪQಣಾ

6.3 ಓದು - ಅhನwಸು

6.2 ಐG'ಾTಕ Vಾಟಕಗಳ ಸಂqಾಷoಯ ಪGಗಳನು0 ೕ* ಓ9T.

ಸಂqಾಷoಗಳನು0
ಓದುsಾN.

6.2 ಸಂqಾಷo ಓದು – zಾತ _ಾಡು

* ಮು9ತ

7.1 .ೕೂಂದು ಪಕಟo

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN

7.2 ನಮbನೂ0 ಓ9

ಬರಹಗಳನು0 ಓ9
.

ಅನುಗುಣಾ ಓ9T.

ಉBಾ: ಸಂೂೕ5` @ಾಯಣ, ಒನ, ಓಬವ ಇsಾC9

6.3 #ಾ_ಾಕ Vಾಟಕಗಳ ಸಂqಾಷoಯ ಪGಗಳನು0 ೕ* ಓ9T.
* ಮು9ತ ಪಕಟoಯನು0 ೕ* ಓ9T.

ಉBಾ: /ೕಮಾG ಪಕಟo, ಾoFಾದವರ ಪಕಟo ಇsಾC9

* ,ಲವ ಸೂಚVಾ ಫಲಕಗಳ ಂಚುಪPJಗಳನು0 ತFಾT,ೂಂಡು
ಮಕ]5ಂದ ಓ9T.

7.3 ಸಂಗ.ಸು - ಓದು

ಉBಾ: ಮೃಾಲಯದ$2ನ ಸೂಚVಾ ಫಲಕಗಳು, +ೕಾಲಯದ ಸೂಚVಾ
ಫಲಕಗಳು, ಆಸKಯ$2ನ ಸೂಚVಾ ಫಲಕಗಳು ಇsಾC9.
7.3 ಕರಪತಗಳನು0 ಸಂಗ.T ಓ9T.
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* ,ೖಬಹದ

8

ಪತಗಳನು0ಓ9 ಅ

8.1 ನನ0 3ಯರ ಪತ

8.1 &BಾCDಗ5ಂದ1ೕ &&ಧ &ಷಯಗಳ ಕುತು ಪತವನು0 ಬwT,
ಅವಗಳನು0 ಅ+ೕ ತರಗGಯ Hೕ &BಾCDಗ5ಂದ ಓ9T.

fೖT,ೂಳು`sಾN.

ಉBಾ: ಪಾಸ ಪತ, ಪೕಾ ತFಾ ಕುತ ಪತ, ,ೂೕ&- – 19
ಕುತ ಪತ ಇsಾC9.

8.2 ,ೖ ಬಹ ಓದು

* #ಾ.ತCದ &&ಧ

9

ಪಾರಗಳನು0 ಓ9

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN
.

8.2&&ಧ ಪTದU ವCWNಗಳ,ೖಬಹದಪGಗಳನು0ಸಂಗ.T,ಓ9T.

8.3 ನ0 ಬಹ – ನನ0 ಓದು

8.3 ತರಗGಯ &&ಧ &ಷಯಗಳ Pಪ? ಪಸNಕಗಳನು0(/ೂೕ) Hೕ

9.1 ಓ9 G5

9.1 ಹಳಗನ0ಡ #ಾ.ತCದ &&ಧ ಕ&ಗಳ ಕೃGಗಳ ಆಯ! qಾಗವನು0

Hೕ &BಾCDಗ5ಂದ ಓ9T.
ಓ9T.

ಉBಾ: ಪಂಪ, ರನ0ರ ಕೃGಗಳು

9.2 ಓ9 ಕ$

9.2 ನಡುಗನ0ಡ #ಾ.ತCದ &&ಧ #ಾ.ತC ಪಾರಗಳನು0 ಓ9T.
ಉBಾ: ಷಟ9, Gಪ9, ವಚನಗಳು, Wೕತ/ಗಳು ಇsಾC9

9.3 pೂಸಗನ0ಡ #ಾ.ತCದ &&ಧ #ಾ.ತC ಪಾರಗಳನು0 ಓ9T.
9.3 ಓ9 ನ$
10

* ಸರಳಾಕC,

Pಪ?, ಸಣ

* ತಗಳನು0 /ೂೕ*

ಉBಾ: ಲ$ತ ಪಬಂಧ, ಚುಟುಕುಗಳು, ಸಣ ಕfಗಳು ಇsಾC9

ೕತ : ಬ)ಯುವ ದು

10.1 ತ /ೂೕ* ಪದ ಬ

ಅಥಪQಣ
10.2ತ /ೂೕ*
ಾಕCಗಳನು0ರಸುsಾN

10.1 ಒಂದು ಸ0ೕಶದ ತವನು0 ೕ* ಅದರ$2ರುವ
ವCWNಗಳ/ವಸುNಗಳ/zಾ?-ಪlಗಳ pಸರನು0 ಬwT.

6

ಪಬಂಧಗಳನು0
ಾCಕರಣ
+ೂೕಷ&ಲ2+
ಬಯುವದನು0

.

ಾಕC _ಾ*

10.2&&ಧ ೕGಯ ತಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳನು0 ಕುತು ಸರಳ
ಾಕCಗಳನು0 ರಸುವಂK G5T.

_ಾದ: ನ&$ನ ತ: ನ&ಲು ಅತCಂತ ಸುಂದರಾದು!, ನಮb
@ಾೕಯ ಪlFಾ+.

ಕ$ಯುವರು.

ಉBಾ: ಸೂuೕದಯದ ತ, ಪಸರದ ತ, HಟJದ ತ ಇsಾC9.
10.3 ಒಂದು ಸ0ೕಶದ ತ ೕ* ಅದ,] Pಪ? ಬwT.

10.3 ತ,ೂ]ಂದು ಅಥ
11

* ನು*ಗಟುJಗಳನು0
ಬಳT,ೂಂಡು

ಅಥಪQಣಾಕCಗಳ
ನು0ರಸುsಾN.

11.1 ಕಟುJ - ನು*ಗಟುJ

11.2 ನು*ಗಟುJ – ಾಕC ಕಟುJ
11.3 ನು*ಗಟುJ – Pಪ? ಕಟುJ

11.1 ತಮ G59ರುವ ನು*ಗಟುJಗಳನು0 ಬwT.

11.2 ಸರಳಾದ ನು*ಗಟುJಗಳ ಂಚುಪPJಗಳನು0 &BಾCDಗ5
ೕ* ಅವ ಬಂ9ರುವ ನು*ಗPJ ಸಂಬಂvTದಂK ಾಕCಗಳನು0
ಬಯಲು ಸೂT.

ಉBಾ: ತ1/ೂೕವ, ಕಣು, pೂJWಚುt ಮುಂsಾದ ಸರಳ
ನು*ಗಟುJಗಳು.
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* ಒಂದು 9ಷJ
&ಷಯ/ ವCWN/

&ಾರವನು0 ಕುತು
ಸರಳಾದ Pಪ?
ರಸುsಾN.

11.3 ನು*ಗಟುJಗಳನು0 ಬಳT ಾಕCವೃಂದವನು0 ರಸಲು G5T.

12.1ಚಸು - ಬ

12.1 ಗುಂಪಗyಾ &ಂಗ*T ಗುಂiೂಂದು ಸರಳ &ಷಯಗಳನು0 ೕ*
Pಪ? ಬwT.

ಉBಾ: 6ಾ1, ಮ/, Wೕ8ಗಳು, ಹಬಗಳುಇsಾC9

12.2 ವCWN ತಣ

12.2 ಒಬ 9ಷJ ವCWNಯನು0 ಕುತು Pಪ? ಬwT.

7

ಉBಾ: ಾ. ಅಬು! ಕAಾಂ, #ಾಲು ಮರದ Gಮbಕ] ಇsಾC9

13

* #ಾ.ತCದ

ಪಾರಗಳನು0
ಓ9
ಅfೖT,ೂಂಡು
ಅದರ
ಮುಾCಂಶಗಳನು0
$ತಾಅhವC

* ಗದC #ಾ.ತC

ಪಾರಗಳನು0 ಗ.T
ಮುಾCಂಶವನು0$
ತಾ
ಅhವCWNಸುsಾN.

12.3 ಒಂದು 9ಷJ &ಾರವನು0 ಕುತು Pಪ? ಬwT.

12.3 &ಾರ ಮಂಡ/

ಉBಾ: ,ೂೕ&- ಹರಡು&,, ಪಸರ ಸಂರ o ಇsಾC9

13.1 ಕf ಓದು –

13.1 9ಷJಸರಳ ಕಾ qಾಗದ ಒಂದು ಖಂ*,ಯನು0 ೕ* ಅದರ

ಉತNರ ಹುಡುಕು

13.2 Vಾಟಕ ಓದು – ಉತNರ ಹುಡುಕು
13.3 ಗದC ಓದು – ಉತNರ ಹುಡುಕು

ಮುಾCಂಶಗಳು pೂರ pೂಮುbವಂK ಪ=0ಗಳನು0 ೕ* ಉತNರ
ಬwT.

13.2 9ಷJ Vಾಟಕದ ಒಂದು ದೃಶCವನು0 ೕ* ಅದರ

ಮುಾCಂಶಗಳು pೂರ pೂಮುbವಂK ಪ=0ಗಳನು0 ೕ* ಉತNರ
ಬwT.

WNಸುವರು.

13.3 ಹಳಗನ0ಡ #ಾ.ತCದ 9ಷJ ಖಂ*,ಯನು0 ೕ* ಅದರ

ಮುಾCಂಶಗಳು pೂರpೂಮುbವಂK ಪ=0ಗಳನು0 ೕ* ಉತNರ
14

ಬwT.

* ಪದC #ಾ.ತC

14.1ೕK ಓದು – #ಾ@ಾಂಶ ಬ

#ಾ@ಾಂಶವನು0

14.3 Wೕತ/ ಓದು – #ಾ@ಾಂಶ ಬ

ಪಾರಗಳನು0 ಗ.T
$ತಾ

14.2 ವಚನ ಓದು – #ಾ@ಾಂಶ ಬ

ಅhವCWNಸುsಾN.

14.1 qಾವೕKಯಚರಣQಂದ,] #ಾ@ಾಂಶವನು0ಬwT.
14.2 FಾವBಾದೂಂದು ವಚನ,] #ಾ@ಾಂಶವನು0ಬwT.
14.3 FಾವBಾದೂಂದು Wೕತ/ಯ #ಾ@ಾಂಶವನು0 ಬwT.

8

15

* ತಮb ಕಲ/
ಮತುN
ಸೃಜನ ೕಲK
ಬಳT

ಸರತಪದC,

* ಸೃಜನ ೕಲ #ಾ.ತC
ರಚ/ಯ$2

15.1 ಸುಳುಹು – pೂಳಹು

15.1

ಂಚುಪPJಗಳನು0 ತFಾT,ೂಂಡು &BಾCDಗ5 ೕ* ಪQಣ

KೂಡT,ೂಳು`sಾN.

ಕfಯನು0 ರಸುವಂK pೕ5 ಕf ೕ, ೕಡಲು G5ಸುವದು.

_ಾದ: ಾಡು-@ಾಜ Tಂಹ- 9ನ,ೂ]ಂದು zಾ? ಆ'ಾರ-}ಲದ ಸರ9ತಡಾ ಬಂದ }ಲ- ಾ&ಯ$2 ಪGಂಬ-ಮೂಖ Tಂಹ-

ಕf, Vಾಟಕ

zಾಣPJತು.

ಇsಾC9ಗಳನು0
ಬಯುವರು.

16

* ೖBಾUಂGಕ

ಾCಕರಣ
ಯಮಗಳನು0
ಅತು
zಾuೕಕಾ
ಬಳಸುವರು.

ಕರು ಒಂದು ಕfಯ ಸು5ವಗಳನು0 ಆಧTದ

15.2 ,ಲವ Vಾಟಕಗಳ ಪGಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳನು0 ಓ9,ೂಂಡು

15.2 Vಾಟಕ ಕfFಾBಾಗ…

* ಾಕCಗಳ$2 ಕತೃ,
ಕಮ, WFಾಪದಗಳ
#ಾನವನು0

ಗುರುGಸುsಾN ಮತುN

ಕಾರೂಪದ$2 ಬಯಲು ಸೂT.

ಉBಾ: ಯ=ೂೕಧ Vಾಟಕ, ಲ2ಹಬ Vಾಟಕ ಇsಾC9.

15.3 9ಷJ ಸಂ+ೕಶ #ಾರುವ ತವನು0ಪದ T &BಾCDಗ5 ಆ

15.3 ತ,ೂ]ಂದು ಕ&K

ತವನು0 ಕುತು ಕ&K ಬಯುವಂK G5T.

16.1 ನಮbನು0 ಗುರುGT

16.1ಹಲವ ಾಕCಗಳನು0 ಕಪ ಹಲಯ

ೕ1 ಬದು ಅವಗಳ$2

ಕತೃ,ಕಮ,WFಾಪದಗಳನು0 ಗುರುGಸಲು ಸೂT.

16.2 ಾಕCದ$2 ಅದಲು – ಬದಲು _ಾ*ದ ಪದಗಳುಳ`

16.2 ಅದಲು – ಬದಲು

ಂಚುಪPJಗಳನು0 ಪGuಬ &BಾCD ೕ* ಅಥಪQಣ ಾಕC

ಅವಗಳನು0 ಸFಾ

_ಾಡುವಂK ಸೂಸುವದು.

ಬಳಸುsಾN.

_ಾದ: 1. ¡ಾನiೕಠ/+ೂರW+/ ೕ@ಾ_ಾಯಣ ದಶನಂ/ಕುಂಪ/
ಅವರ/ಕೃG /ಪಶTN

 ಕುಂಪ ಅವರ ೕ@ಾ_ಾಯಣ ದಶನಂ ಕೃG ¡ಾನiೕಠ

9

17

* ಸಂvಗಳನು0

ಗುರುGT ಲ ಣಗಳನು0

ಪಶTN +ೂರW+.

16.3 ಕತ - ಕಮ?

16.3 ಕತ ಾಕCಗಳನು0 ಕಮ? ಾಕCಗyಾ, ಕಮ? ಾಕCಗಳನು0

17.1 ಸಂv – ಪದ ಬಂv

17.1 ಕಪ ಹಲಯ

ಕತ ಾಕCಗyಾ ಬದ$T ಬwT.

ೕ1 ಒಂದು ವೃತNವನು0 ಬದು ಅದರ$2 ಸಂv

ಪದಗಳನು0 ಬw. &BಾCDಗಳು ಅವಗಳನು0 ಓ9,ೂಂಡು ಆ

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

ಪದಗಳು Fಾವ ಸಂv ಪಾರ,] ೕ ಎಂಬುದನು0 ಗುರುGT
ಅವಗಳನು0 *T ಬಯಲು ಸೂT.
_ಾದ:

ಮ/ಯನು0 ಮಗು&
ಊರೂರು

+ೕಾಲಯ ಮಹ

ತನbಯ Tಗನ0ಡಮ3ಾಲ ಅ!
ಬುPJ ಏ,ೖಕ ವVೌಷಧ

17.2 ಸಂv ಪದಗಳುಳ` ಗದC qಾಗQಂದನು0 ೕ* ಅದರ$2ರುವ ಸಂv
ಪದಗಳನು0 ಗುರುGT ಬದು, ಸಂv pಸಸಲು ಸೂT.

17.2 ನಮbನು0 ಹುಡುW

17.3 ಸಂv ಪದಗಳುಳ` ಂಚು ಪPJಗಳನು0 ೕ*, ಅವಗಳನು0 *T
ಬಯಲು ಸೂT, ನಂತರ ಒಂ+ೕ ಪಾರದ ಸಂv ಪದಗಳನು0 ಪ8ದ

17.3 ಗುರುGT – ಒಂBಾ ೕ

&BಾCDಗಳು ಗುಂಪ _ಾಡಲು ಸೂT.
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* Vಾಮ ಪದಗಳನು0
ಗುರುGT

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

18.1 Vಾನು Fಾರು? ೕವ pೕ5

18.2 ಅಡರು Vಾನು, ಹುಡುಕ ಬ12ಯ
ೕನು?

18.1 ರೂಢVಾಮ, ಅನಥVಾಮ, ಅಂWತVಾಮ ಪದಗ5 ಸಂಬಂvTದ

ತಗಳನು0 &BಾCDಗ5 ೕ* ಅವಗಳನು0 ಗುರುGT ಬಯುವಂK
G5T.
ಉBಾ: ೖತ, ಕುಂಪ, ನ9, ._ಾಲಯ ಪವತ, ಕ, ೖದC
ಮುಂsಾದ ತಗಳು.
18.2 Vಾಮಪದ ಪಾರಗಳ ಉBಾಹರoಯ ಪದಗಳ ಪದಬಂಧಗಳನು0
ತFಾT, &BಾCDಗಳ ಗುಂi ೕ* ಅದರ$2 ಅಡರುವ ಪದಗಳನು0
ಹುಡುಕಲು ಸೂಸುವದು.
_ಾದ:
Vಾ

ಸ

Fಾ

ಅ

pೂ Vಾ

ಲ

*

ಙ

ಮ

ಪ

$

ೖ

Hಂ

,ಂ

ಬ

ಡ

ಗ

ಣ

ತC

ಝ

ಳು

ಖ

ಯೃ ಣ
kQೕ ಟJ

18.3 ಗುರುGT - ಗುಂಪ ೕT

ಚುt Qೕ

ೕ
5

ಮ

,ೂ]
ನC

ನು

ಟJ
ಈ

ಗು
H

W

ಇ

ಪ

8ೂ

&
ಫ

ಹb

ಋ

ಾ
ಐಂ

ೕ

ೂೕ 
ಞ

ನb

ಷುJ ಶ
ಅ

ಕು

ೕ

ತ

ಟ

Bಾ

*&ಭWN

ೕ

ಸೂ ದ

ಜೂ ಮ
ಐ

18.3 ಒಂದು 9ಷJ ಗದCqಾಗದ$2 ಬರುವ Vಾಮಪದಗಳನು0
19

ನೃ

ದು

ಗುರುGT ಪPJ _ಾ*T, ಅವಗಳ ಪಾರ,] ತಕ]ಂK &ಂಗ*T ಬwT.

19.1 ಪಕೃG ಪತCಯ

ಪತCಯಗಳನು0ಗುರುG 19.2 ಪತCಯ ಹಚುt - ಾಕC ರಸು

11

19.1 &ಭWN ಪತCಯದ ಾ ೕ* ಅದರ ಸ'ಾಯ9ಂದ
VಾಮಪಕೃG ಪತCಯಗಳನು0 ಹಚtಲು ಸೂಸುವದು.

T

19.2 VಾಮಪಕೃG&ಭWN ಪತCಯಗಳನು0 ಹt ಅಥಪQಣ ಾಕC

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

ರಸಲು _ಾಗದಶನ ೕಡುವದು.

_ಾದ: ~ಹು$ಯು ನಮb @ಾೕಯ zಾ?Fಾ+.

~ಹು$ಯನು0 _ಾಂ#ಾ'ಾ zಾ? ವಗ,] ೕಸAಾ+.

~ಹು$wಂದ ಹಸುಗಳು Hದದವ.

~ಹು$ ಂ,ಯ _ಾಂಸಂದ ತುಂ ಾ ಇಷJ.

~ಹು$ಯ +wಂದ ಂ,ಗಳು pದ ಓ* pೂೕದವ.
~ಹು$ಯ ಅಂಾಲನು0 ಪಂ£ಾ ಎಂದು ಕಯುsಾN.
~ಹು$ಯ$2 6ೌಯದ ಗುಣವನು0 ಾಣಬಹುದು.

19.3 9ಷJ ಗದCqಾಗದ$2ನ Vಾಮಪದಗಳನು0 ಗುರುGT ಪPJ
_ಾ* ಅವಗಳ ಾರಾಥಗಳನು0 ಬwT.

20

* ತತಮ – ತದ¤ವ

ಪದಗಳನು0 ಗುರುGT

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

19.3 ಪKN ಹಚುt – ಅಥ G5ಸು
20.1 // – ಬ

20.1 ತಮ G59ರುವ ತತಮ – ತದ¤ವ ಪದಗಳನು0 ಪPJ _ಾಡಲು

20.2 /ೂೕ* - _ಾ*

20.2 ತತಮ ತದ¤ವ ಪದಗಳ ಂಚು ಪPJಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳನು0

G5ಸುವದು.

ತತಮ ತದ¤ವಗyಾ &ಂಗ*T ಬಯಲು ಸೂT.

20.3 ನ0ಂದ ೕನು

20.3 ತತಮ – ತದ¤ವ ಪದಗಳ ಂಚು ಪPJಗಳನು0 ತFಾT,ೂಂಡು
ಅದನು0 &BಾCDಗ5 ೕ* ತತಮ ಪದಗ5 ತದ¤ವ ಪದಗಳನು0

12

21

* ಸ_ಾಸಗಳನು0

21.1 ಬಂಧ *ಸು

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

21.2 *T - pಸT

ಗುರುGT

pೂಂ9ಸಲು ಸೂT.

21.1 ಸ_ಾಸ ಪದಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳನು0 ಸFಾದ ಕಮದ$2
&ಗಹಾಕC _ಾಡುವಂK G5ಸುವದು.
21.2 ಕಪ ಹಲಯ

ೕ1 ,ಲವ ಸ_ಾಸ ಪದಗಳನು0 ಬದು

ಅವಗಳನು0 &ಗಹ ಾಕC _ಾ* ಸ_ಾಸದ pಸರನು0 ಬಯುವಂK
ಸೂT.

21.3 ಗುರುGT - pಸT

21.3 ಸ_ಾಸಗ5ರುವ ,ಲವ ಾಕCಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳ$2ರುವ

ಸ_ಾಸ ಪದಗಳನು0 ಗುರುGT ಬದು ಅದರ ಸ_ಾಸವನು0 pಸಸಲು
ಸೂಸುವದು.

_ಾದ: ,ೂಳದ$2 ,ಂBಾವ ಹೂಗಳು ಅರ5 ಂG.
22

 ,ಂBಾವ – ,ಂzಾದ + sಾವ = ಕಮZಾಯ ಸ_ಾಸ

* WFಾ ಪದಗಳನು0

22.1 ಹುಡುW – ಪ8

22.1 ಾಕCಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳ$2 WFಾಪದಗಳನು0 ಗುರುGT ಪPJ

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

22.2 WFಾ ಮೂಲ ಹುಡುಕು

ಉBಾ: ಬಯುವಳು=ಬ+¥+ಅಳು

ಗುರುGT

_ಾ*T, *T ಬwT.

22.3 WFಾಪದ ರಸು

22.2 WFಾಪದಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳ$2ನ Zಾತುಗಳನು0 ಗುರುGT
ಬಯಲು ಸೂT.

ಉBಾ: ಬಂದನು = ಾ (Zಾತು)

22.3 ಹಲವ Zಾತುಗಳನು0 ೕ* ಅವಗ5 WFಾಪದಗಳನು0 ರಸಲು
G5T.

13

ಉBಾ: Zಾತು + ಾಲಸೂಚಕ ಪತCಯ+ ಆಾCತ ಪತCಯ =WFಾಪದ
ಮಲಗು + ಉ^N

+ ಆ3

= ಮಲಗುsಾN3

(ಸೂಚ/: $ಂಗ ಮತುN ವಚನಗ5ಗನು#ಾರಾ WFಾಪದದ ರಚ/
23

_ಾ*T)

* ಾಕC ಪಾರಗಳನು0

23.1 ಾಕC &ಂಗ*ಸು

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

23.2 ಅದಂದ ಇದ,] – ಇದಂದ ಅದ,]

ಗುರುGT

23.1 ಹಲವ ಾಕCವೃಂದಗಳನು0 ಬwT, ಅವಗಳನು0 ಾಕC

23.3 ಾಕC ರಸು

ಪಾರಗ5ಗನುಗುಣಾ &ಂಗ*T ಬwT.

23.2 #ಾ_ಾನC ಾಕCಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳನು0 ಸಂuೕತ
ಾಕCಗyಾಯೂ, ಶಾಕCಗyಾಯೂ ಬwT.

23.3 ಪGೕ ಾಕC ಪಾರಕೂ] ಹತುN ಉBಾಹರo ಾಕCಗಳನು0
24

* 1ೕಖನ p0ಗಳನು0

24.1 1ೕಖನ p0ಗಳ ಾ

ಪuೕಸುsಾN.

24.3 ನನ0 £ಾಗ Kೂೕಸು

ಗುರುGT, ಸFಾ

ರಸುವಂK ಸೂT.

24.1 1ೕಖನ p0ಗಳ ಾ ತFಾಸಲು ಸೂಸುವದು.

24.2 1ೕಖನ p0 pೂಂ9ಸು

24.2 ಂಚು ಪPJಗಳ ಸ'ಾಯ9ಂದ ಾಕC ಮತುN 1ೕಖನ
p0ಗಳನು0 pೂಂ9T ಬಯಲು G5T.

24.3 ಾಕCವೃಂದಗಳನು0 ೕ* ಸೂಕN ಸಳಗಳ$2 ಸೂಕN 1ೕಖನ
p0ಗಳನು0'ಾಕಲು ಸೂT.

14
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* ಸಕ$,ಾ

* &&ಧ

&ಶ,ೂೕಶ
ಮತುNಇತ ಆಕರ
#ಾ.ತCಗಳನು0

ಶಬU,ೂೕಶ,

ಶಬU,ೂೕಶ,

ಬಳಸುವರು.

ಸಂದಭಗಳ$2
&ಶ,ೂೕಶಗಳನು0
ಬಳಸುವ
ಅqಾCಸಮತುN
ರಸುವ

#ಾಮಥCವನು0ಗ5T
,ೂಳು`ತN/

25.1 ನನ0ನು0 /ೂೕ*, ಅಥ .*

* ಛಂದಸು,

kೕೕiT.

25.2 ನಮb+ೂಂದು ಘಂಟು

ಉBಾ: ಭೂ = ಧ, ವಸುಂಧ, ಪೃD, ಇ3, ಅvG ….
25.2 FಾವBಾದರು ಒಂದು ಪದCವನು0 ೕ* ಅದರ$2ನ

ಪದಗಳನು0ಅಾ@ಾ9Fಾ ಪPJ _ಾ* ಅವಗಳ ಅಥ ಬದು

25.3 ಕ& - ,ೂೕಶ

ಘಂಟನು0 ರಸಲು G5T.

ಅhವCWNಸುವರು.

25.3 ಎಂಟ/ೕ ತರಗG ಕ&ಗಳ ಕುತು &ಶ,ೂೕಶ ರಸಲು G5T.

* ಛಂದTನ ಪಾರಗಳ 26.1 ಪ#ಾNರ 'ಾಕು

ಅಲಂಾರಗಳ
ಲ ಣಗಳನು0 ಗುರುGT
ಮೂAಾಂಶಗಳನು0 ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.
ಗುರುGT
ಲ ಣಗಳನು0

ಹುಡುಕಲು _ಾಗದಶನ _ಾ*. ಇದೂಂ9 ಆ ಪದಗಳ

ಸಮVಾಥಕ, &ರುBಾUಥಕ, VಾVಾಥ ಪದಗಳನು0ಬಯಲು

.
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25.1ಹಲವ ಪದಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳ ಅಥವನು0 ಘಂPನ$2

26.1 ಸರಳಪದಗಳು/ ಪದCದ zಾದಗಳನು0 ೕ* ಪ#ಾNರ 'ಾಕಲು

26.2 ನನ0 ಪದC – ನನ0 ಪ#ಾNರ

26.3 ಛಂ+ೂೕಬಂಧ – Tಗುವದು ಆನಂದ
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ಸೂಸುವದು.

26.2 ತನಷJಾದ ಪದCದ ಚರಣQಂದ,] ಪ#ಾNರ 'ಾಕಲು ಸೂT.
26.2qಾಷಟ9ಯ ಒಂದು ಚರಣವನು0 ೕ* ಅದ,] ಪ#ಾNರ
'ಾWT, ಗಣ &ಂಗ*T ಅದರ ಲ ಣವನು0G5ಸುವಂK ಸೂT.

* ಅಲಂಾರಗಳ

27

ಲ ಣಗಳನು0ಗುರುGT

27.1ೂೕಸು – ಾಕC ರಸು

27.1 pೂೕ$,ಯುಳ` ,ಲವ ಪದಗಳನು0 ೕ* ಅವಗ5ಂದ
ಉಪ_ಾಲಂಾರದ ಾಕCಗಳನು0 _ಾಡಲು ಸೂಸುವದು.

ಅfೖT,ೂಳು`sಾN.

_ಾದ: ಮಗು – ಚಂದ  ಮಗು&ನ ಮುಖವ ಚಂದನಂK
pೂ3ಯುGN+.

ಉBಾ: ಹುಡು – ನ&ಲು, ಾ – Tಂಹ, }ೕಡ – ಹGN ಇsಾC9

27.2 ಅಲಂಾರ ಗುರುGT

27.2 ಅಲಂಾಕ ಾಕCಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳ$2ರುವ ಅಲಂಾರವನು0
ಗುರುGಸಲು G5T.

27.3ಸಮನಯೂ5T
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* qಾgಯನು0

ೕವನದ &&ಧ
ಸಂದಭಗಳ$2ವC
ವ'ಾಕಾ
$ತಾ
ಬಳಸುವರು.

* 9ಷJ &ಷಯ,]

ಸಂಬಂvTದಂK ತಮb
ಅನುಭವಗಳನು0 ತಮb
qಾ§ಾ =ೖ$ಯ$2
ಅhವCWNಸುsಾN.

27.3 .ಂ9ನ ತರಗGಯ ಪಠCದ$2ರುವ ಅಲಂಾರಯುಕN ಾಕCಗಳನು0
ಲ ಣ+ೂಂ9 ಸಮನಯೂ5ಸುವಂK ಸೂಸುವದು.

28.1 ಾಕC - ಬಂಧ

28.1 ಒಂದು 9ಷJ &ಷಯವನು0 ಕುತು * ಾಕCಗಳನು0 ರಸಲು
G5T, ನಂತರ ಅ+ೕ ಾಕCಗಳನು0 ಪಬಂಧ ರಚVಾ ಕಮವನು0 ಅನುಸT
ಬಯಲು G5T.

28.2 ನನ0 /tನ ಪಬಂಧ

28.2 ತನಷJಾದ &ಷಯ, &ಾರವನು0 ಕುತು ಪಬಂಧ ರಸಲು

28.3 ಬಂಧ - ಪಬಂಧ

G5ಸುವದು.

28.3 ಒಂದು 9ಷJ &ಷಯವನು0 ೕ* ಪಬಂಧ ರಚVಾ ಕಮವನು0
29

* qಾgಯನು0

ಾCವ'ಾಕಾಬಳ
ಸುವ

29.1 ಪತ ಬ – ಪ'ಾರ ಕಂಡು,ೂೕ
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ಅನುಸT ಪಬಂಧ ರಸಲು ಸೂಸುವದು.

29.1 &&ಧ &ಷಯಗ5 ಸಂಬಂvTದಂK 9ಷJ ವCWN/ಸಂ
ಪತವನು0 ಬಯುವಂK &BಾCDಗ5 ಸೂಸುವದು.

#ಾಮಥCವನು0ಗ5ಸು

ಉBಾ: ೕನ ಸಮC ಕುತು – ಾಮ ಪಂಾwG

sಾN.

ಾCಂ ಾK Kಯಲು – ಾCಂ ವCವ#ಾಪಕ &ದುC^

ಸಮC ಕುತು – &ದುC^ ಮಂಡ5 ಮುಂsಾದ ಸಂದಭಗಳು

29.2 ಪತ ಾಂಧವC

29.2 ತನ0 ಕುಟುಂಬದ Fಾ@ಾದೂಬ ವCWN/

ಬಂಧು ಾಂಧವ/0ೕ.ತ ತನಷJಾದ &ಷಯದ ಕುತು ಪ
ಬಯಲು G5T.

29.3 ವರ9 ಪತ
30

*

ಾ ಾತುಗಳನು

ಗುರು

30.1

ನನ ಧ

30.2

ನನ ಥ ೕ

29.3 6ಾ1ಯ$2 ನ8ದ FಾವBಾದೂಂದು ಸ_ಾರಂಭವನು0 ಕುತು
9ನಪG,ಗ5 ಕಳು.ಸಲು ವರ9 TದUಪ*ಸಲು G5T.



30.1

ಅಪ ಣ ಾಗಳ "ಂಚುಪ%&ಗಳನು 'ೕ( ಅವ*ಗಳನು

ಪ ಣ+ೂಸುವಂ- ಸೂ.ಸುವ*ದು.

ಅೖ ೂಳುಾ.

30.2

ಾಗಳು ಮತು ಅವ*ಗಳ ಅಥದ "ಂಚು ಪ%&ಗಳನು

ತ1ಾ2 ೂಂಡು ಒಂದು ಗುಂ4+ ಾಗಳನು , ಮ-ೂಂದು ಗುಂ4+ ಅಥಗಳ
30.3

ಾ ಾರ

"ಂಚು ಪ%&ಗಳನು 'ೕ( ಅವ*ಗಳನು ೂಂ5ಸಲು 
30.3
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.

ಹಲವ* ಾಗಳನು 'ೕ( ಅವ*ಗಳ89 ಒಂದನು ಸ2 ಬ<

.

