
ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 1 

[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 1 ಸಮಾಸ 1 "ಗ್ರ ಂಥ ಲಕ್ಷಣ" ದ ಬಗೆ್ಗ  ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ 1. ಕಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ (ಓವಿ) ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳಲಿ್ಲನ ಬಿಟಿ್  ಜಾಗ್ ತಂಬಿಸಿರಿ 
 

 1. ನಾನಾ________  _______ ಸಮ್ಮ ತ್ರ.  ___________ವೇದಾಂತ್ ಶೃತ್ರ ಮ್ತತ  

ಮುಖ್ಯ _________.. ಶಾಸ್ತ್ತ ಾಧಾರಿತ್. 

 2. ನಾನಾ ಆಪ್ತ್ರತ ಗ್ಳು_________ . ನಾನಾ ಚಂತೆ_________ . 

ನಾನಾ_________ಸಂಸ್ತ್ರದ. ಶರ ವಣವು ಇಲಿ . 

 3. __________ದೈವಿೋಯೋಗ್, ನಿಶಚ ಯವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯುವರು. ಹೋಗ್ಗ ಇದೆ________ಈ 

ಗ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ . 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ವಿಧಾನಗ್ಳು ಸರಿಯೋ ತ್ಪ್ಪ ೋ ಹೇಳಿ. ತ್ಪ್ಪಪ ದದ ರೆ ವಿಧಾನಗ್ಳನೆ್ನ   

       ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
  

 ಅ) ದಾಸಬೋಧ ಗ್ರ ಂಥಕೆೆ  ಕೇವಲ ಭಗ್ವದೆ್ೋತೆಯ ಆಧಾರವಿದೆ. 

 ಆ) ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಜಾಾ ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಥಥರು ದಾಸಬೋಧವನೆ್ನ  ಬರೆದರ 

 ಇ) ವಾಚಕನಿಗ್ಗ ಗ್ರ ಂಥವನೆ್ನ  ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಓದ್ದ ಬಳಿಕವೇ ಆ ಗ್ರ ಂಥದ ಬಗೆ್ಗ  ಟ್ಟೋಕೆ ಮಾಡುವ      

                  ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತ ದೆ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ದಾಸಬೋಧದ ಫಲಪ್ರರ ಪ್ಪತ ಯನೆ್ನ  ಸೂಚಸುವ ಹತತ  ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನೆ್ನ  ಬರೆದು  

       ಅವುಗ್ಳ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಸಪ ಷಿ್ ೋಕರಿಸಿ. 
  

 1) ಅಮೃತ್ವನೆ್ನ  ಸೇವಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ಧನಯ ನಾದೆ.  ಮೃತಯ ವು ಬದ್ಗಿರಲ್ಲ. 

 2) ಭಾವಾಥಥ ಹೇಗೋ, ಹಾಗ್ಗಯೆ ಅದರ ಲಾಭ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ದಾಸಬೋಧವನೆ್ನ  ಈ ಮೊದಲು ಓದ್ರುವಿರಾ?  ಇದನೆ್ನ  ಓದುವ ಸಂಕಲಪ ವನೆ್ನ  ಏಕೆ   

       ಮಾಡಿದ್ರಿ; ಈ ಬಗೆ್ಗ  10 ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಿ. 

                    ಅಥವಾ 

   ಈ ಮೊದಲು ದಾಸಬೋಧೆಯನೆ್ನ  ಓದ್ದಾಗ್, ಯಾವ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಅನ್ನಭವವನೆ್ನ   

      ಪ್ಡೆದ್ರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ 10ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಿ. 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 12 ಸಮಾಸ 1 "ವಿಮ್ಲ ಲಕ್ಷಣ" ದ ಬಗೆ್ಗ  ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಮಾನವನಿಗ್ಗ ಪ್ರ ಪಂಚವನೆ್ನ  ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಥಥವನೆ್ನ  ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ 

 ವಿಪ್ತತ ಗ್ಳು ಯಾವುವು? ಕೇವಲ ಪ್ರ ಪಂಚವನೆ್ನ  ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ವಿಪ್ತತ ಗ್ಳು ಯಾವುವು  

      ಎಂದು ಸಮ್ಥಥರು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಪ್ರ ಪಂಚ ಮ್ತತ  ಪ್ರಮಾಥಥ, ಎರಡರಲಿ್ಲ  ಯಶಸಿಿಯಾಗ್ಲು ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಗುಣವನೆ್ನ  

              ಇಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ? 



 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಈ ಇಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಉ ಶಬದ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಸಮ್ಥಥರು ಬಳಿಸಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್  ಅವತ್ರಣಿಕೆಗ್ಳನೆ್ನ  5 ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷಿ್ ೋಕರಿಸಿ. 
   

  1) "ಜೋವ ಸೃಷಿ್  ವಿವೇಕದ್ಂದ ನಡೆಯುತ್ತ ದೆ" 

  2)  ಪ್ರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ಅಪ್ರರ ಮಾಣಿಕನಾದವನ್ನ ಪ್ರಮಾಥಥದಲಿ್ಲ  ಅಯೋಗ್ಯ . 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಬಿಟಿ್  ಜಾಗ್ಗ್ಳನೆ್ನ  ಭತ್ರ್  ಿ ಮಾಡಿರಿ. 
 

  1) ಸುಖ್ವಾಗಿರುವವನ್ನ _____________ದುುಃಖಿ ಆಗುವನ್ನ. 

  2) ಸಂಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ  ಇರುವಾಗ್ ________ ಅವನನೆ್ ೋ ತ್ರಳಿಯಬೇಕು___________ 

  3) _______ಧನಯ ನವನ ಮ್ಹಮೆ ಜನಕನ್ನ ಕಾಯುವನ್ನ___________ಅವನೇ ಒಬಬ . 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 12 ಸಮಾಸ 3 "ಪ್ರ ತ್ಯ ಯ ನಿರೂಪ್ಣೆ" ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಹಂದ್ಸಿ ಬರೆಯಿರಿ   

 

 

                         

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2.  ಸರಿಯೋ ತ್ಪ್ಪ ೋ ಹೇಳಿ. ತ್ಪ್ಪಪ ದದ ರೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

  1) ಜಗ್ತ್ರತ ನಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಸುಖಿಯಾದರೆ ಮ್ತ್ತತ ಬಬ  ದುುಃಖಿಯಾಗಿರುತ್ತತ ನ್.  ಇದಕೆೆ  ಅವನ 

ಪ್ರರ ರಬಧ ವೇ ಕಾರಣ! 
 

  2) ಜನರು ತ್ಮ್ಗ್ಗ ಸಜಜ ನನ್ಂದು ಹೇಳಲು ಜನರ ಉಪ್ದರ ವವನೆ್ನ  ಸಹಸಬೇಕಗುತ್ತ ದೆ. 

3) ಮ್ನ್ನಷಯ ನ ಸದೆುಣಗ್ಳು ನಿದಶಥನಕೆೆ  ಬಂದರೂ ಜಗ್ತ್ರತ ನ ಅಂತಃಕರಣೆ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ  ತ್ರಳಿಯಾಗ್ದು 

   

4) ಬೇರೆಯವರಿಗ್ಗ ಟ್ಟೋಕಿಸುವುದು ಮ್ತತ  ತ್ಮ್ಮ ನೆ್ನ  ಹಗ್ಳಿ ಕೊಳಳ ವುದು, ಇದು ಸ್ತ್ಮಾನಯ  ಜನರ ಲಕ್ಷಣ 
   

5) ಮ್ನ್ನಷಯ ನ ಮಾತ್ರನ ಧಾಟ್ಟಯಿಂದ ಅವನ ಮ್ನಃಸಿಿ ತ್ರಯನೆ್ನ , ದಕ್ಷಮ್ನ್ನಷಯ ನ್ನ ತ್ರಳಿಯಲು ಸ್ತ್ಧಯ  
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಅ) ಸವಥಸ್ತ್ಮಾನಯ ನ ಇಚೆ್ಛ ಗ್ಳು ಮ್ತತ  ಕಲಪ ನ್ಗ್ಳು ಯಾವ ಸಿರೂಪ್ದಾದ ಗಿರುತ್ತ ದೆ? 

       ಆ) ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ ದೃಷಿ್ ಯಲಿ್ಲ  ಮಾನವನ ಅಪ್ಜಯಕೆೆ  ಮುಖ್ಯ  ಕಾರಣವೇನ್ನ? 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಬಿಟಿ್  ಜಾಗ್ ತಂಬಿಸಿ 

ಅ ಆ 

1.ಸರಿಯಾದ ಪ್ರ ಯತೆ್  ಮಾಡಲಾಗ್ಲ್ಲಲಿ  ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ ಸುಗಂಧವು ಬರುವುದ್ಲ 

2. ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ ಚಂದನವು ತೇಯಲಪ ಡುವುದ್ಲಿ  ಅಂತ್ರಪ್ರಿೋಕೆೆ  ಮಾಡುವರು   

 

3. ಬಿತ್ತ ದುದ  ಬೆಳೆಯುವುದು ಆತ್ನಿಗ್ಗ ಕಿರಿಯ-ಹರಿಯರೆಲಿರೂ ಮ್ನೆಿ ಸುವರು 

 

4.  ತ್ಮ್ಗ್ಗ ಮ್ರಣವಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದುದ  ದಕೆಲ್ಲಲಿ  

5.ಜನರು ನಾನಾ ತ್ರಹದ ಪ್ರಿೋಕೆೆಯನೆ್ನ  ಬಲಿರು  ಹಾಗಾಗಿ ಓಳೆಳ ಯತ್ನವನೆ್ನ  ಕಾಪ್ರಡಿ 

6. ಆಡುವುದು ಸತ್ಯ  ಮಾಡುವುದು ಸತ್ಯ   ಕಡ ಕೊಡುವುದು ತೆಗ್ಗದುಕೊಳಳ ವುದು 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ 
 

 



1) ಯಾರು ತ್ಮ್ಮ ವನ್ನ_________ಓಯುಯ ವನ್ನ.  ಅವನ್ನ ಏನ್ನ 

ತ್ರಳಿದ್ರುವನ್ನ________ಬಿಟಿ್ ರೆ  ದೈನಯ ವಾಗುವುದು___________ಜನರಲಿ್ಲ  

 

2)__________ಯಾವುದನೆ್ನ  ಓಪ್ಪಪ ವುದ್ಲಿ . ಅಲಿ್ಲ __________ ಇರಲು ಯಾರಿಗೂ 

ಸ್ತ್ಧಯ ವಿಲಿ .  

   

3)__________ಇದೆ ಮ್ರಣ.  ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು_________ಕಷಿ ವಿದೆ__________  
________ 

  

     

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. (ದಾ12-2) ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲನ ಮೂರು ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ   ದೊಡಡ ದಾಗಿ ಮ್ನ್ಯಲಿ್ಲ  ತೂಗು  

       ಹಾಕುವುದ್ದೆ ಎಂಬ ಇಚೆ್ಛ  ಇದದ ರೆ ಯಾವ 3 ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ನಿೋವು ಆಯುದ ಕೊಳುಳ ವಿರಿ? 
 

 

            

   ######################### 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 2 ಸಮಾಸ 2 "ಉತ್ತ ಮ್ ಲಕ್ಷಣ" ಆಧಾರಿತ್ ]  
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಅ) ಮುಂದ್ನ ವಾಕಯ ಗ್ಳ ಅಥಥವಿರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 1. ಸತ್ಯ ದ ದಾರಿಯನೆ್ನ  ವಿವೇಕದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಗ್ಟಿ್ಟ  ಹಡಿದ್ಡಬೇಕು. 
 

 2. ಧೂಮ್ರ ಪ್ರನ ಮ್ತತ  ಮಾದಕ ಪ್ದಾಥಥಗ್ಳನೆ್ನ  ಸೇವಿಸಿಬಾರದು 

   

 3. ಪ್ರಸಿತ ಾೋಯನೆ್ನ  ಪ್ರಪ್ಪ ದೃಷಿ್ ಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು 

 

 4. ವಿದೆಯ ಯ ಪ್ರರ ಪ್ಪತ  ಮ್ತತ  ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗಯನೆ್ನ ,  ಎಂದೂ ಬಿಡಬಾರದು. 
 

 5. ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಕಷಿ ಪ್ಡುವ ಹತತ  ಬಂದರೂ ತ್ತಂದರೆ ಎಂದು ಕೊಳಳ ಬಾರದು 

 

 ಆ) ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ವಕಾತ ರನ್ನ ಮ್ತತ  ಶ್ರ ೋತೃವು ಯಾವ ನಿಯಮ್ಗ್ಳನೆ್ನ   

     ಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕು, ಎಂದು ಯಾವ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2.  ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಚರಣಗ್ಳ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಸಪ ಷಿ್ ಕರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

  1. ಪ್ಪರ ೋತ್ರಯಿಲಿದೆ ಕೊೋಪ್ಪಸಬಾರದು, ಕಳಳ ನಿಗ್ಗ ಅವನ ಪ್ರಿಚಯ ಕೇಳಬಾರದು. 
 

2. ಆಡಿದ ಮಾತ್ನೆ್ನ  ಮ್ರೆಯಬಾರದು.  ಪ್ರ ಸಂಗ್ಕೆೆ  ತ್ಕೆಂತೆ ತ್ಮ್ಮ  ಸ್ತ್ಮ್ಥರ ಯ ವನೆ್ನ    

ತ್ಪ್ಪ ಬಾರದು. 
 

  3. ಶರಣು ಬಂದ ವೈರಿಗ್ಳನೆ್ನ  ದಂಡಿಸಬಾರದು. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ವಿಚಾರಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರ ಉಪ್ದೇಶವನೆ್ನ  ಒಂದು ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಿರಿ. 

  1.) ತ್ಮ್ಮ  ಆಹಾರ ಮ್ತತ  ನಿದೆರ     3.) ತ್ಮ್ಮ  ಮಾತ 

  2.) ತ್ಮ್ಮ  ವಸತ ಾ     4.) ತ್ಮ್ಮ  ದರ ವಾಯ ಜಥನ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರ ಉಪ್ದೇಶ ''ಐಹಕ ಮ್ತತ  ಪ್ರರಮಾಥರ್  ಿಕ ಎರಡೂ  

  ಸಿ ರೂಪ್ದಾದ ಗಿದೆ' ಇದನೆ್ನ  ಹತತ  ವಾಕಯ ಗ್ಖ್ಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಿ. 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 11 ಸಮಾಸ 3 "ಕಲ್ಲಕೆಯ ನಿರೂಪ್ಣೆ" ಆಧಾರಿತ್ ]  
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಬಿಟಿ್  ಜಾಗ್ದಲಿ್ಲ  ಶಬದ ಗ್ಳನೆ್ನ  ತಂಬುಸಿ. 
 

1. ಒಂದು _________ ಲಕ್ಷಣ. ________ಕ್ಷಣವನೆ್ನ  

ದಂಡಮಾಡಬಾರದು_________ಜಾಾ ನ, ಸೂಕತ ವಾಗುವುದು. 
 

 2. ಯಾರು ಯಾರನವನೋ__________.  ಅಲೆ್ಲ  ಇರಬೇಕು__________ 
  

3. ಆ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ________.  __________ಮ್ನಸಿಿ ರಬೇಕು. ಆದರು ನಂತ್ರ _______ 

ಭೋಜನ.  ಸಿಹ__________ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಅ) ಸವಥಸ್ತ್ಮಾನಯ  ಮ್ನ್ನಷಯ ನ ಜೋವನ ಚತ್ರ ಣವನೆ್ನ ಈ ಸಮಾಸದ 1,3,4,5,6 ಈ 

ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರು ಹೇಗ್ಗ ಚತ್ರರ ಸಿದಾದ ರೆ? 

ಇಂತ್ಹ ಮ್ನ್ನಷಯ ನಿಗ್ಗ 7ನೇಯ ಕಾವಯ  ವೃತ್ತ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ವಿಶೇಷಣೆಉನೆ್ನ  ಕೊಟಿ್ಟದಾದ ರೆ? 
 

 ಆ) ಆಲಸಯ  - ಈ ದುಗ್ರ್ಿ ಣವನೆ್ನ  ಸಮ್ಥಥರು ಹೇಗ್ಗ ನಿಂದ್ಸಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಅ) ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಅಥಥ ಯಾವ ಕಾವಯ  ವೃತ್ತ ದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಯಾವ ಚರಣದಲಿ್ಲದೆ, ಆ  

ಕಾವಯ  ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

1) ಇರುವುದೆಲಿ  ಭಗ್ವಂತ್ನದು, ಎಂದು ನಿಶಚ ಯ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇಟಿ್ಟ  ನಡೆದರೆ, ಮಾನವನ   

       ಉದಿೆ ೋಗ್ವು ಬೇರು ಸಮೇತ್ ನಷಿ ವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 2.) ಊಟ್ದ ರುಚ ತ್ರಳಿಯಲು ಮ್ನಸಿಿ ನ ಏಕಾಗ್ರ ತೆ(ಶಾಂತ್ತೆ) ಇರಬೇಕು. 

3.) ಇನೆ್ನ  ಮುಂದಾದರು ವಿವೇಕದ್ಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಮ್ತತ  ಇಹ-ಪ್ರಲೋಕವನೆ್ನ    

         ಸಿದ್ಧ ಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. 
 

 ಆ) ಪ್ರ ಪಂಚ ಮ್ತತ  ಪ್ರಮಾಥಥ ಎರಡರಲಿ್ಲ  ತ್ಮ್ಮ  ಶ್ಷಯ ರಿಗ್ಗ ಒಳೆಳ ಯ ಯಶಸಿು  ಸಿಗ್ಬೇಕೆಂಬುದೇ 

ಸಮ್ಥಥರ ದೃಷಿ್ ಕೊೋನವಾಗಿತತ . ಇದನೆ್ನ  ಧೃಡಿಕರಿಸುವ ಮ್ಹತಿ್ ದ ಸಮಾಸವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ನಿಮ್ಗ್ಗ 

ಅನಿಸುತ್ತ ದೆಯೆ? ಅಂದಾಜು 10 ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ನಿಮ್ಮ  ಅನಿಸಿಕೆಯನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. 300 ವಷಥಗ್ಳ ಹಂದೆ ಆಗಿನ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಸಮ್ಥಥರು ಒಂದು ಆದಶಥವಾದ ದ್ನಕರ ಮ್ವನೆ್ನ   

ರಚಸಿದರು. ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಭಾಗ್ವು ಈಗ್ಲ್ಲ  ಅನಿಯಿಸುತ್ತ ದೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ನಮ್ಗ್ಗ ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ತ್ಮ್ಮ  ಅಭಾಯ ಸ ಕರ ಮ್ವನೆ್ನ  ತ್ರಳಿದು ಕೊಳುಳ ವ  

  ಕುತಹಲವಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹತ್ರಯನೆ್ನ  ಕೊಡಿ.  
 

1. ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಬರೆಯುತ್ರತ ೋರೊ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆ್ನ  ಓದ್, ಪ್ಪನಃ ಪ್ಪನಃ     

ಸಮಾಸವನೆ್ನ  ಓದ್ ಉತ್ತ ರಿಸುತ್ರತ ರೊ? 

2. ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗೆ್ಗ  ಮ್ನನಮಾಡಲು ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ ಂದು ಪ್ಪಸತ ಕದಲಿ್ಲ   

ಮ್ಹತಿ್ ದ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆದ್ಡುತ್ರತ ೋರಾ? 

3. ಕಾವಯ  ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  ಓದ್ದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅದರ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಓದುತ್ರತ ೋರೊ ಅಥವಾ ಸಮಾಸವನೆ್ನ    

ಪೂಣಥ ಓದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಓದುತ್ರತ ೋರೊ? 

 4. ನಿೋವು ಬರೆದ ಪ್ರ ಶೆ್ ೋತ್ತ ರಗ್ಳನೆ್ನ  ಯಾರಿಗಾದರು ಓದ್ ತ್ತೋರಿಸುತ್ರತ ೋರಾ?  

 5. ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರೆದ ಉತ್ತ ರ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯನೆ್ನ  ಸಿ ಂತ್ಕೆೆ  ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲ್ಲಲಿವಂದು  



    ಮ್ತ್ತತ ಮೆಮ  ಬರೆಯುತ್ರತ ೋರಾ? 
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 [ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 4 ಸಮಾಸ 3 "ನಾಮ್ಸಮ ರಣಾ ಭಕಿತ " ಆಧಾರಿತ್ ]  
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಸಂದಭಥ ಸಹತ್ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಸಪ ಷಿ್ ಕರಿಸಿ. (ಏದು ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ ) 

  ಅ) ನಾಮ್ದ್ಂದ ಪ್ರಷಾಣವು ಉದಧ ರಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ ತ 

  ಆ) ಹಾಲಾಹಲದ್ಂದ ಚಂದರ ಮೌಳಿಯು ಮುಕತ ನಾದ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಅ ಮ್ತತ  ಆ ದ್ಂದ ಹಂದ್ಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

   ಅ    

1 ನಾಮ್ದ ಮ್ಹಮೆಯನೆ್ನ  ಜನರಿಗ್ಗ ತ್ರಳಿಸುವ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ 
 

 2ತ್ರರಿವು ಮುರುವು ನಾಮ್ವನೆ್ನ  ಹೇಳುವವರು 
       

ಅಜಾಮೆಳ 
 

3 ನಾನಾ ತ್ರಹದ ಆಘಾತ್ದ್ಂದ ಪ್ರರಾದವರು ವಿಶಿ್ನ ೋಶಿ ರ 

4 ನಾಮ್ದ್ಂದ ಪ್ರವನರಾದವರು ಪ್ರ ಹಿಾದ 
 

 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಸ್ತ್ಮಾನಯ  ಮ್ನ್ನಷಯ ನಿಗ್ಗ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ವಿಷಯವನೆ್ನ  ಮ್ನದಟಿ್ಟ  ಮಾಡಿಕೊಡಲು 

ವಿಸ್ತ್ತ ರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಮ್ಥಥರ ಪ್ದಧ ತ್ರಯನೆ್ನ   ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು? 

ಉದಾಹರಣೆಯಂದ್ಗ್ಗ ವಿವರಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ನಾಮ್ಸಮ ರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರರ ಪ್ತ ವಾಗುವ ಫಲಸಿರೂಪ್ದ ಐದು ಸಂಗ್ತ್ರಗ್ಳನೆ್ನ  ಉಲಿೆೋಖಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಅ. ಖಾಲ್ಲ ಜಾಗ್ ತಂಬಿಸಿ. 

 1) _________ನಾಮ್ದಲಿ್ಲ  _______ಒಂದು. ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವುದು_________ 

  ನಾಮ್ ಸಮ ರಣೆಯಿಂದ__________ತ್ತನಾಗಿಯೆ ಆಗುವುದು. 

 2 ________ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಸಮ ರಿಸಿದರೆ ಅದನೆ್ನ  ತ್ರಳಿಯಬೇಕು ____________. 

  ಮ್ಹಾದೊೋಷಗ್ಳ ____________.  ___________ 
 

 3) _________ಸಂಕಟ್ದಲಿ್ಲ  ___________.  ___________ವಿಘೆ್ ___________ 

  __________ನಾಮ್ಸಮ ರಣೆ_________  ___________ 
 

ಆ. ತ್ಮ್ಮ  ಜೋವನದ ಉದದ ಕೆ್ಕ  ರಾಮ್ಸಮ ರಣೆಯ ಪ್ರ ಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಒಬಬ  

ಸಂತ್ರನೆ್ನ  ಹೆಸರಿಸಿ. ಅವರ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ದೇಶದ ಯಾವ ಗ್ರ ಂಥವನೆ್ನ  ನಿೋವು 

ಓದ್ರುವಿರಿ? 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 12 ಸಮಾಸ 9 "ಯತೆ್  ಕಲ್ಲಕೆ" ಆಧಾರಿತ್ ]  
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1.ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಹಂದ್ದ ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲರುವ ಕಾವಯ  ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 1.) ಪ್ರ ತ್ರಯಬಬ  ಮ್ನ್ನಷಯ ನ್ನ ನ್ನಪ್ಪನಲಿ್ಲಡಬೇಕಾದದುದ , ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ, ಅದು  

         ಸಣಣ ದ್ರಲ್ಲ, ದೊಡಡ ದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಆಗುವುದ್ಲಿ  

 2.) ಭಕಿತ , ಜಾಾ ನ, ವೈರಾಗ್ಯ , ಯೋಗ್ದ್ಂದ ಮ್ತತ  ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸ್ತ್ಧನ್ಗ್ಳಿಂದ  

    ಭವರೊೋಗ್ವು ನಾಶವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 3.) ಬುದ್ಧಮಾಂದಯ  ಮ್ನ್ನಷಯ ನಲಿ್ಲ  ಎಲಿ  ಅಸಪ ಷಿ ತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ ದೆ. ಬುದ್ಧ ವಂತ್ರಕೆಯನೆ್ನ   

        ಬಿಟಿ್ಟ  ಇತ್ರೆ ಯಾವುದಕೆ್ಕ  ಮ್ಹತಿ್ ವಿಲಿ . 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಬಿಟಿ್  ಜಾಗ್ಗ್ಳನೆ್ನ  ತಂಬಿ ಕಾವಯ  ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

  1.) ಅಂತ್ರಂಗ್ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ __________. ಯತೆ್ __________ಆಗಿ  

   __________ವಾತ್ರ್  ಿ.  ಅಲಿ್ಲ  ಹೇಗ್ಗ ಇರುವುದು. 
 

  2.) ಹೇಗ್ಗ_______ ಆಡಬೇಕು. ಹಾಗ್ಗಯೆ__________ 

   ನಂತ್ರ______ ಸಿ ಭಾವವೇ. ಮೈ ರೂಢಿಸುವುದು. 
 

  3.) ಇಲಿ್ಲ __________ಪೂತ್ರ್  ಿಗಂಡಿತ.  ಬುದ್ಧ ಯ ಯತೆ್ ದ್ಂದ ________   

    __________ಬೆಳೆಯಿತ______. 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರು ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಮ್ಹತಿ್ ದ ಸಂದೇಶವನೆ್ನ  ನಿಮ್ಮ  ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ   

ಸಂಕೆಿಪ್ತ ವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮ್ಹಂತ್ರಿಗ್ಗ ಇರುವ ಅವಶಯ ಕವಾದ ಐದು ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನೆ್ನ  

ಬರೆಯಿರಿ. 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 12 ಸಮಾಸ 10 'ಉತ್ತ ಮ್ ಪ್ಪರುಷ ನಿರೂಪ್ಣೆ" ಆಧಾರಿತ್ ]  
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಅ) ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರ ತ್ರಜ್ಞಾ ಯ ಕಾವಯ  ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  

ಬರೆಯಿರಿ. 
 

    ಆ) ಕಿೋತ್ರ್  ಿವಂತ್ನಾಗಿರಲು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಂದಭಥದ ಎರಡು ಕಾವಯ  ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  

ಬರೆಯಿರಿ 
 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ನಮ್ಮ  ಮಾತ ಕತೆ ಏಕೆ ಸವಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ  ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರು 

ಯಾವ ವಿಚಾರಗ್ಳನೆ್ನ  ವಯ ಕತ   ಪ್ಡಿಸಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಚರಣಗ್ಳನೆ್ನ  ಸಂಕೆಿಪ್ತ ವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

  ಅ) ಮುಳುಗುತ್ರತ ರುವನಿಗ್ಗ ತ್ಡೆಯಬೇಕು.  

  ಆ) ಸುಖ್ವಂದು ನೋಡಿದರೆ ಎಷಿ್ಟ  ಇಲಿ . 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ಹೇಳಿದ ಲೋಕಪ್ಪರ ಯನಾಯಕನಿಗ್ಗ ಇರ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ  ಗುಣಗ್ಳು ಯಾವುವು? 



 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಈ ಅಥಥವಿರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಪೂತ್ರ್  ಿ ಮಾಡಿ 

  1. ಜನರ ನಾನಾ ತ್ರಹದ ಪ್ರಿೋಕೆೆ  ಮಾಡುತ್ರತ ರಬೇಕು. 

  2. ಅನೆ ವನೆ್ನ  ದಂಡ ಮಾಡುವುದು ಅಧಮ್ಥ. 

  3. ಬೇರೆಯವರಿಗ್ಗ ದುುಃಖ್ವನೆ್ನ ಂಟ್ಟ ಮಾಡುವುದು, ರಾಕ್ಷಸಿ ಕಿರ ಯೆಯೆ ಆಗಿದೆ. 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 18 ಸಮಾಸ 6 'ಉತ್ತ ಮ್ ಪ್ಪರುಷ ಲಕ್ಷಣ " ಆಧಾರಿತ್ ]  
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಅಥಥಗ್ಳ ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

 1) ಯಾವ ಯೋಗ್ದ್ಂದ ಇಹಪ್ರಲೋಕವನೆ್ನ  ಪ್ರರುಗಾಣಬಹುದು ಅಂತ್ಹ ವಿವೇಕ ಮ್ತತ   

ಯೋಜನ್ ಇವಲಿವು ಎಲಿ  ಗುಣಗ್ಳಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. 

 2) ಧಮ್ಥ ಸಂಸಿ್ತ್ಪ್ನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಪರುಷರು ಈಶಿ ರನ ಅವತ್ತರವ ಆಗಿರುತ್ತತ ರೆ. ಅವರು ಹಂದೆ  

                 ಇದದ ರು, ಇಂದು ಇದಾದ ರೆ, ಮುಂದೆಯು ಇರುತ್ತತ ರೆ 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ವಿಧಾನಗ್ಳು ಸರಿಯೋ ತ್ಪ್ಪ ೋ ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲಯ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ 

ಆಧಾರದ  ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ 

  1) ಕೇವಲ ವಸ್ತ್ತ ಾಲಂಕಾರಗ್ಳಿಂದ ಮಾತ್ರ  ಮ್ನ್ನಷಯ ನ್ನ ಸುಶ್ೋಭಿಸುತ್ತತ ನ್. 

  2) ಕಾಲ ಮ್ತತ  ಪ್ರ ಸಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದ್ಲಿ  ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ನಿಯಮ್  

   ಎಲಿದಕೆ್ಕ  ಅನಿ ಯಿಸುವುದ್ಲಿ . 

  3) ತಳಜಾಭವಾನಿಯ ಕೃಪೆಯಿದದ ವರು ವಿಚಾರಪೂವಥಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ  

ಅವಶಯ ಕತೆಯಿಲಿ . 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ರಾಕ್ಷಸಿವೃತ್ರತ ಯ ಮ್ನ್ನಷಯ ನ ಲಕ್ಷಣಗ್ಳು ಯಾವುವು?  

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರು ಒಬಬ  ಉತ್ತ ಮ್ ಪ್ಪರುಷನ ಶಬದ  ಚತ್ರ ಣವು ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು 

ನಿಮ್ಗ್ಗ ತ್ತೋರುತ್ತ ದೆಯೆ? ಆ ಪ್ಪರುಷನ್ನ  ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಪೂತ್ರ್  ಿ ಮಾಡಿ. 
 

 1) ___________ನಿಂದ ಸ್ತ್ವಧಾನ _______ಕಿರ ಯಾ ___________ಸೂಚನ್ 

 2) ಅತ್ರ________ತ್ಯ ಜಸಬೇಕು__________ನೋಡಿ____________ 

  __________ಬಿೋಳಬಾರದು. __________ಪ್ಪರುಷನಿಗ್ಗ. 

3) ಎಲಿರಿಗಾಗಿ___________ಅದನೆ್ನ ________ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿ.  ___________ಪ್ಪರುಷನ 

______ _______________ತ್ರಳಿದ್ರುವನ್ನ. 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 19 ಸಮಾಸ 10 "ವಿವೇಕ ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ" ಆಧಾರಿತ್ ]  
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರಾಮ್ದಾಸರ ವಯ ಕಿತ  ಚತ್ರ ಣವು ಕಂಡು ಬರುವ 3 ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  

ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ   2. ದಶಕ 12 ಸಮಾಸ 10ರಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಒಂದು ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ಮೊದಲನ್ಯ ಸ್ತ್ಲು ಬಹಳಷಿ್ಟ   



ಜನರಿಗ್ಗ ಅನಿಯಿಸುತ್ತ ದೆ. ಆ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ   ಯಾವುದು? 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಸಮ್ಥಥರ ಮ್ಠದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತ್ರತ ದದ  ದ್ನಚರಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ವಣಥನ್ಯಿದೆ. ಅದರ  

ಬಗೆ್ಗ  ಏದು ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಸಂಕೆಿಪ್ತ ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ 

  ಅ) ಆದಷಿ್ಟ  ಶಕಿತ ವಂತ್ನಿಗ್ಗ ಅನೇಕ ತ್ರಹದ ವಿಚಾರಗ್ಳನೆ್ನ  ಹೇಳುವುದು ಸೂಕತ ವ? 

  ಆ) ಮ್ಹಂತ್ರು ತ್ಮ್ಮ  ಕಾಯಥವನೆ್ನ  ವಿಸತ ರಿಸುವಾಗ್ ಯಾವ ದಕ್ಷತೆಯನೆ್ನ  ವಹಸಬೇಕು? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಅ) ನಿಷ್ೆ ಾಯತೆಯನೆ್ನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ಭಕಿತ  ಮಾಗ್ಥದ ಪ್ರ ಚಾರವನೆ್ನ  ಮಾಡಲು ಹೇಳುವ ಎರಡು  

       ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 ಆ) ದಾಸಬೋಧದ ಪ್ರ ಚಾರವಾಗ್ಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಗ್ಗ ಅನಿಸುತ್ತ ದೆಯೇ? 

 

            

   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 14  ಸಮಾಸ 6 'ಚಾತಯಥ ಲಕ್ಷಣ" ಆಧಾರಿತ್ ]   
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಚರಣಾಥಥವುಳಳ  ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಸಂಪೂಣಥಗಳಿಸಿ. 
 

  1) ಅನಾಯ ಯಿಯು ದ್ೋನನಾದವನ್ನ. 

  2) ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸುಖಿಯಾಗ್ಬೇಕು. 

  3) ಪ್ತ್ರತ್ನಿಗ್ಗ ಪ್ರವನ ಮಾಡಬೇಕು. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಕೆಳಗ್ಗ ಸೂಚಸಿರುವ ವಿಧಾನಗ್ಳ ಸಪ ಷಿ್ ಕರಣೆಯನೆ್ನ  ಈ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ  

  ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೊಡಿ. 
 

  1) ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತ ಮ್ ಗುಣಗ್ಳು ಬರುವವು. 

  2) ತ್ನ್ನ ಮ್ನ ಶರ ಮಿಸಿ, ಭಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳಿಳ . 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. 1) ಭಾಗ್ಯ ವಂತ್ ಮ್ತತ  ದುರಾದೃಷಿ ವಂತ್ ಪ್ಪರುಷನ ಉಲಿೆೋಖ್ವು ಒಂದೇ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ   

ಮ್ತತ  ಹೇಗ್ಗ ಬಂದ್ದೆ? 

  2) ಲೋಕಸಂಗ್ರ ಹವನೆ್ನ  ಏಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು? ಮ್ತತ  ಹೇಗ್ಗ ಬೆಳೆಸಬೇಕು? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ವಾಕಯ ಗ್ಳು ಸರಿಯ ತ್ಪ್ಪ ೋ ಈ ಸಮಾಸದ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  

ಹೇಳಿ 

  1) ಕೆಲಸದ ವಾಯ ಪ್ಪತ ಯನೆ್ನ  ಬೆಳೆಸಿದರೆ ವೈಭವವು ಹೆಚ್ಚಚ ತ್ತ ದೆ. 
 

    2) ಬಾಹಯ ರೂಪ್ ಚ್ಛನೆಾ ಗಿದದ ರೆ ಅಂತ್ರಂಗ್ ಕೆಟಿ್ ದಾಗಿದದ ರೂ ನಡೆಯುತ್ತ ದೆ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. 1) ವಿದಾಯ ಥರ್  ಿಗ್ಳಾದ ನಿಮ್ಗ್ಗ ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲು ಏನಾದರು ಬುತ್ರತ ಗಂಟ್ಟ ಈ  

ಉಪ್ಕರ ಮ್ದ್ಂದ ದೊರೆಯಿತೆ? 

 2) ಅಭಾಯ ಸ್ತ್ಯ ಥರ್  ಿಗ್ಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮ್ಮ  ಪ್ರ ಯತೆ್ ವೇನ್ನ? ಅದರಲಿ್ಲ  ಉಂಟಾಗುವ 

 ತ್ತಂದರೆಗ್ಳು ಯಾವುವು? 

 3) ಸಜಜ ನಗ್ಡದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ಅಭಾಯ ಸ್ತ್ಯ ಥರ್ಿ ಗ್ಳ ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗ್ಳನೆ್ನ   

ಚಚರ್  ಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ  ಅಭಿಪ್ರರ ಯ? 

 

          $ 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 20 ಸಮಾಸ 10 'ವಿಮ್ಲ ಬರ ಹಮ  ನಿರೂಪ್ಣೆ" ಆಧಾರಿತ್ ] 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಈ ಅಥಥವಿರುವ,ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ   ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 1.) ಕಾಣುವ ದೃಶಯ ದ ಒಳಹರಗ್ಗ ಇರುವ ಹಾಗ್ಗ ಬರ ಹಾಮ ಂಡದಲಿ್ಲ  ತಂಬಿರುವುದು, ಆ ಶುದಧ   

ಬರ ಹಮ ನ ವಚಥಸಿು  ಯಾರಿಗ್ಗ ತ್ತನ್ ಬರಲು ಸ್ತ್ಧಯ . 

 2.) ಪ್ಪಂಡ ಬರ ಹಾಮ ಂಡಗ್ಳ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಬರ ಹಮ ವೇ ನಿರಾಭಾಸವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಹಾಗು ಪ್ಪಂಡ  

ಬರ ಹಾಮ ಂಡಗ್ಳ ವಿಸ್ತ್ತ ರವು ಶೂನಯ ವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 3.) ಬರ ಹಮ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಶಬದ ಗ್ಳು ನಿರಥಥಕವಾಗುತ್ತ ವ. 

ಕಲಪ ನ್ಯನೆ್ನ  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಲಿ .  

ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತ್ಹ ಕಲಪ ನಾತ್ರೋತ್ ಬರ ಹಾಮ ಂಡವನೆ್ನ    ತ್ರಳಿಯಬೇಕಾದರೆ 'ವಿವೇಕ', 

ಇದೊಂದೆ ಸ್ತ್ಧನವಾಗುತ್ತ ದೆ.    
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ದಾಸಬೋಧದಂತ್ಹ ಮ್ಹಾಕಾವಯ  ರಚಸಿದ ಶ್ನರ ೋಯಸಿ ನೆ್ನ  ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ತ್ತವು 

      ತೆಗ್ಗದುಕೊಳಿಲ್ಲಲಿ .  ಈ ಸಂದಭಥದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಯಾವ  ಪ್ರ ತ್ರಕಿರ ಯೆಯನೆ್ನ  ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಬಗೆ್ಗ  

           ವಿಸ್ತ್ತ ರವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಅ ಮ್ತತ  ಆ  ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥಕೆೆ  ಸಮ್ನಾಗಿ ಹಂದ್ಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

 

   ಅ      ಆ 

1ಸ್ತ್ಧನ್ಯ ಫಲವು ಸಿಕೆಿತ      ದಾಶರಥನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದನ್ನ 

2ಎಲಿರ ಮ್ಸತ ಕದಲಿ್ಲಯು ಇರುವುದು    ಎಲಿವೂ ತಂಬಿ ಕ್ಕಡಿತ 

3ಆಕಾಶವನೆ್ ಲಿಾ  ತಂಬಿತ     ಮ್ಧಾಯ ಹೆ ದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ರ್ಿ ಿಂಡನಂತೆ 

4ಬರ ಹಮ ನಿಗ್ಗ ಶಬದ ವೇ ಬೇಡ     ಸಂಸ್ತ್ರವಾಯಿತ ಸಫಲ 

5ಕಲಪ ನ್ಯನೆ್ನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುವುದ್ಲಿ     ಎಂದ್ಗೂ ಉಕೆಿ  ಬರುವುದ್ಲಿ  

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗ್ಳಿಗ್ಗ ಸಂಕೆಿಪ್ತ ವಾಗಿ ಉತ್ತ ರಿಸಿ. 
 

  1) 'ಪ್ತ್ರ ಮುಖೇನ ದಾಸಬೋಧ' ಈ ಉಪ್ಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ತವು ಇನೆ್ನ  ಮುಂದೆಯೂ  

ಭಾಗಿಯಾಗುವಿರಾ? 

2) ಸಿ್ತ್ಧಾಯ ಯವನೆ್ನ  ಬರೆಯಲು ಸಮಾಸವನೆ್ನ  ನಿಮ್ಗ್ಗ ಎಷಿ್ಟ  ಬಾರಿ ಓದುವುದು  

   ಅವಶಯ ಕವೇನಿಸಿತ? ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ಬರೆಯಲು ಎಷಿ್ಟ  ಸಮ್ಯ ಬೇಕಾಯಿತ? 

  3) ದಾಸಬೋಧದ ಗ್ರ ಂಥವಿಲಿದೆಯೆ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಬಲಿ್ಲರಾ? 

  4) ನಿಮ್ಮ  ಎಲಿಾ  ಸಿ್ತ್ ಧಾಯ ಯಗ್ಳು (12 ಸಿ್ತ್ ಧಾಯ ಯ) ಪೂಣಥವಾಗಿದೆಯೆ? 

 

 

 

            

    #################### 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 18 ಸಮಾಸ 4 'ದೇಹ ದರ್ಿ ಲಭ ನಿರೂಪ್ಣೆ" ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಅಥಥದ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಸಮಾಸದ್ಂದ ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

  1) ಮಾನವನ್ನ ಶರಿೋರವನೆ್ನ  ಪ್ಡೆದ್ರುವುದರಿಂದ ಗ್ರ ಂಥ ಲೇಖ್ನ, ಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಿಚಯ 

ಇತ್ತಯ ದ್ ಮಾಡಲು ಸ್ತ್ಧಯ . 
 

 



  2) ದೇಹದ ಆಧಾರದ್ಂದಲೇ ಶರ ವಣ, ಮ್ನನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾತ್ಮ ನನೆ್ನ  

        ನಮ್ಮ ದಾಗಿಸಬಹುದು. 
 

  3) ಬರ ಹಾಮ ಂಡದ ಅತ್ರ ವಿಕಸಿತ್ ಫಲವೇ ಈ ನಮ್ಮ  ದೇಹ. 
 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ  ಪಂಕಿತ ಗ್ಳ ಕಲಪ ನ್ಯ ವಿಸ್ತ್ತ ರವನೆ್ನ  ಸುಮಾರು ಐದು ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  

  ವಣಥಸಿ. 
 

  1)  ದೇಹಕೆಾ ಗಿ ಆಗುವುದು ವಯ ಥಥ ಹಾಗು ಧನಯ  

  2)  ದೇಹವ ಪ್ರಲೋಕಕೆೆ  ದಾರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. "ಜನರೆ ಜನಾಧಥನ ' ಎಂದು ನೋಡಲು ಹೇಳುವ ಸಮ್ಥಥರು ವಯ ವಹಾರವಾದವನೆ್ನ  ಯೋಗ್ಯ    

  ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಿದಾದ ರೆ. ಅದನೆ್ನ  ಸೂಚಸುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

            

                ########################### 

 

ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 2 

[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 3 ಸಿ ಗುಣ ಪ್ರಿೋಕೆೆ  2(ಅ) 3(ಆ) 4(ಇ) 5(ಈ) ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಒಬಬ  ದರ್ಿ ದೈವಿ ಬಡವನ ಜೋವನ ವೃತ್ತತ ಂತ್ವನೆ್ನ  ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಸಮಾಸಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಕಥನ 

 ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅದನೆ್ನ  15 ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ   ಬರೆಯುರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಮ್ನ್ನಷಯ ನಿಗ್ಗ ತ್ತಯಿಯ ಮ್ಮ್ತೆ ಈಶಿ ರನ ಕೃಪೆಯ ಸಮ ರಣೆ ಯಾವಾಗ್ ಆಗುತ್ತ ದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ಲನ 

 ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ತ್ತೋರಿಸಿದಾದ ರೆ. ಕೇವಲ ಆ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. 'ಬಾಲಕನ ಮ್ನಃ ಶಾಸತ ಾ' ಸಮ್ಥಥರಿಗ್ಗ ತ್ರಳಿದ್ತತ  ಎಂದು ಈ ಸಮಾಸಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ   

ಕಾಣಬರುತ್ತ ದೆ? ಆ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಚರಣಗ್ಳು ಇರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಸಂಪೂಣಥಗಳಿಸಿ. 
 

  1) ಜನಮ ದ ಬಗೆ್ಗ  ಸಿ್ತ್ ಥಥತೆ ಮಾಡಿದೆ 

  2) ಹಾಗಾಗಿ ಧನಯ ಧನಯ ರು ಆ ಪ್ರರ ಪಂಚಕರು 

  3) ಮ್ಕೆಳಾದವು ಮ್ನ್ ತಂಬಾ. 
 

            

   ####################### 

 

 

ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 3 

[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 2 ಸಮಾಸ 1 'ಮುಖ್ಥ ಲಕ್ಷಣ  ಮ್ತತ   ' ದಶಕ 2 ಸಮಾಶ 10 ಪ್ಠಿತ್ ಮುಖ್ಥ 

ಲಕ್ಷಣೆ" ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

 ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಹಂದ್ದ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 1) ಅಹಂಕಾರದ್ಂದ ಯಾರು ಎಲಿರಿಗೂ ದೂಷ್ಸುತ್ತತ ನ, ಅವನ್ನ ಒಬಬ  ಪ್ಠಿತ್ 

        ಮೂಖ್ಥನಾಗಿರುತ್ತತ ನ್. 

2)  ಅನಾವಶಯ ಕವಾಗಿ ನಗುವನ್ನ; ಯೋಗ್ಯ  ಸಲಹೆಯನೆ್ನ  ನಿರಾಕರಿಸುವವನ್ನ ಒಬಬ  ಮೂಖ್ಥನ್   

    ಆಗಿರುತ್ತತ ನ್. 

3)  ತ್ತನ್ನ ಬಹು ಶೃತ್ನಾಗಿ ವಾಚಾಳಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೊಬಬ ರ ಮಾತ್ರಗ್ಗ ಬೆಲೆ   

    ಕೊಡುವುದ್ಲಿ . 



   ಅವನ್ನ ಒಬಬ  ಪ್ಠಿತ್ ಮೂಖ್ಥನೇ ಸರಿ. 

4) ಮ್ಗ್, ಪ್ತೆ್ರ , ಇವರ ಆಧಾರವನೆ್ನ  ನಂಬಿ ಈಶಿ ರನನೆ್ನ  ಮ್ರೆತ್ವನ್ನ, ಅವನಬಬ  

   ಮೂಖ್ಥ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಕೆಳಗಿನ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥವನೆ್ನ  ವಿವರಿಸಿ. 

  1) ಶರ ವಣವು ನಡೆದಾಗ್ ದೇಹಕೆೆ  ಬಂದ್ತ ಉದಾಸಿೋನತೆ. 

    ಕೊರ ೋಧದ್ಂದ ಆಕೊರ ೋಶ ಮಾಡುವವನ್ನ ಒಬಬ  ಪ್ಠಿತ್ ಮೂಖ್ಥ 

  2) ಕೈಕಟಿ್ಟ  ಕ್ಕರುವನ್ನ_ದುಂಬಿಯಂತೆ ಮುದುಡಿ ಮೃತ್ಯ ವನ್ನ ಪ್ಡೆಯುವನ್ನ. ಹೋಗ್ಗ  

                             ಯಾರು ಪ್ರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗುವನ ಅವನ್ನ ಒಬಬ  ಪ್ಠಿತ್ ಮೂಖ್ಥ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಮೂಖ್ಥರಲಿ್ಲ  ಎರಡು ವಿಧಗ್ಳನೆ್ನ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ,  ಆ ಎರಡರಲಿ್ಲರುವ ವಯ ತ್ತಯ ಸವೇನ್ನ? 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ವಿದಾಯ ಥರ್ಿ ಗ್ಳಿಗ್ಗ ಬೋಧನ್ ಮಾಡುವಾಗ್ 'ಮೂಖ್ಥ ಲಕ್ಷಣ' ಸಮಾಸದಲಿ್ಲಯ ಯಾವ  

       ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿಗ್ಳನೆ್ನ  ಮಾಡಲು  ನಿೋವು ಬಯಸುವಿರಿ. 
 

 

            

   ########################### 

 

 

ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 4 

[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 2 ಸಮಾಸ 5 'ರಜೋಗುಣ ಲಕ್ಷಣ, 6 ತ್ಮೊೋಗುಣ ಲಕ್ಷಣ 7ಸತಿ್  ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ" 

ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ತ್ರರ ಗುಣ ಸಂದಭಥದಲಿ್ಲಮ್ನ್ನಷಯ ನಿಗ್ಗ ಯಾವ ಪ್ರ ಮುಖ್ ವಗ್ರ್  ಿಕರಣಕೆೆ  ಸೇರಿಸ ಬಹುದು? 

  ತ್ರರ ಗುಣ ನಿಶ್ಚ ತ್ ಫಲ ಹೇಳುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ವಿರುದಧ  ಅಥಥದ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ  'ಸತಿ್ ಗುಣ' ಸಮಾಸದ್ಂದ ಹುಡುಕಿ  

       ಬರೆಯಿರಿ. 
 

  1) ಜಗ್ಳ ಹಚಚ  ತ್ತನ್ನ ಸಿಯಂ ಉತಿ ಕತೆಯಿಂದ ನೋಡುವುದು. 

  2) ಪ್ರಪ್ಪೋಡೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂತ್ತೋಷ .  ನಿಷ್ಟು ರ ಗುಣಗ್ಳ ಆಯೆೆ  , ಸಂಸ್ತ್ರದ ತ್ತಂದರೆ  

ಪ್ಡದ್ರುವುದು ಅದು ತ್ಮೊೋಗುಣ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3.   ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವಂತೆ ನೋಡಿ ಅದಕೆು ಗುಣವಾದ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ
   

   

  ಕಿರ ಯಾ         ಯಾವ ಗುಣ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ಆಧಾರ 

1) ಸಂತ್ರ ಪ್ಲಿಕೆಿ  ಬರುತ್ರತ ದದ ಂತೆ ದಶಥನಕೆೆ  ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು ಸತಿ್  ಗುಣ 2 - 3 -33 

2) ಹರಿಭಜನ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಉತಿ ಕನಾಗಿರುವುದು  _______ ________ 

3) ಮ್ನಸಿನಂತೆ ಆಗ್ದ್ದಾದ ಗ್ ಆತ್ಮ ಹತೆಯ  ಮಾಡುವುದು  ------- ______  

4) ದೇವಾಲಯದ ಜೋಣರ್  ಿ ೋದಾಧ ರಕೆೆ  ಶರ ಮಿಸುವುದು  ________ ________ 

5) ಹಣುಣ  ಬಿಡುವ ಮ್ರಗ್ಳನೆ್ನ  ಕಡಿಯುವುದು 

    ದೇವಾಲಯಗ್ಳನೆ್ನ  ನಷಿ  ಮಾಡುವುದು        ________ ________ 

6) ಪ್ರರ ತಃಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಸೆ್ತ್ ನ ಮಾಡುವ ಇಚೆ್ಛ  ಇರುವುದು  ________ ________ 

7) 'ನಾನ್ನ ಚತರ, ನಾನ್ನ ಶಕಿತ ವಂತ್" ಈ ರಿೋತ್ರ ಹಗ್ಳಿಕೊಳುಳ ವುದು ______ ________ 

8) ಹರಕೆ ಫಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿವಂದು ದೇವರ ವಿಗ್ರ ಹವನೆ್ ೋ ಒಡೆಯುವುದು   ________ _______ 

9) ಸಿ ಂತ್ ಜೋವನವನೆ್ನ  ಸಂಕಟ್ಕೆೆ  ಹಾಕಿ ಇತ್ರರ ಪ್ರರ ಣವನೆ್ನ  ಉಳಿಸುವುದು  ________ ________ 

10) ಈ ಸಂಸ್ತ್ರದ ಕೊನ್ ಹೇಗಾಗ್ಬಹುದು ಎಂದು ಚಂತ್ರಸುತ್ತತ  ಕ್ಕರುವುದು___________ 

    



ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4 ಪ್ರ ಪಂಚದ ವಾಸನ್ಯನೆ್ನ  ಹೆಚಚ ಸುವ ರಜೋಗುಣದ್ಂದ ಮುಕಿತ  ಪ್ಡೆಯಲು ಸಮ್ಥಥರು     

ಹೇಳಿರುವ ಉಪ್ರಯವಿರುವ 3ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5 'ಯುದಧ  ಮಾಡುವುದು ' ಈ ಕೃತ್ರ ತ್ತಮ್ಸಿಯಾದರೂ ಶ್ರ ೋರಾಮ್ ಅಥವಾ ಶ್ರ ೋಕೃಷಣ  ಇವರ ಕೃತ್ರಯ 

ಬಗೆ್ಗ  ತ್ಮೊೋಗುಣವಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದ್ಲಿ , ಕಾರಣವೇನ್ನ? 

            

                 ###################### 

 

 

ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 5 

[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 2 ಸಮಾಸ 8 'ಸದಿ್ ಧಾ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಮ್ತತ  9 ವಿರಕತ  ಲಕ್ಷಣ, ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆದು ಸಂದಭಥ ಸಹತ್ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
   1) 2 -8 - 31  2) 2 - 8 - 13  3)  2 - 9 - 26 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಸ್ತ್ಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸದೆುಣಗ್ಳು ಜೋಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣುವುದ್ಲಿ  ಎಂದು ಸಮ್ಥಥರಿಗ್ಗ ಕಂಡು ಬಂದ್ದೆ 

            ಅಂತ್ಹ 15 ಜೋಡಿಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. 2 - 8- 16 ರಿಂದ 2-8 - 23ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ್ನ್ನಷಯ ನ ಸದಿ್ ದೆದ ಯ  

      ಅಂತ್ಥಬಾಹಯ  ವಣಥನ್ ಮಾಡಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಸಮ್ಥಥರ ವಿರಕತ ನ್ನ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ನಿಷ್ಟು ರನಾಗಿ ಏಕಾಂತ್ ವಿಚಾರದವನಾಗಿರದೆ,  

       ಲೋಕಸಂಗ್ರ ಹ ನೇತ್ತರನಾಗಿರುತ್ತತ ನ್.  ಈ ವಿಧಾನದ  ಸತ್ಯ ತೆಯನೆ್ನ  ಸಪ ಷಿ್ ಕರಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. 1) ನಿಮ್ಗ್ಗ ದ್ನಚರಿ ಬರೆಯುವ ರೂಢಿ ಇದೆಯೆ?   

   2) ದ್ನದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ಒಳೆಳ ಯ - ಕೆಟಿ್  ಘ್ಟ್ನ್ಗ್ಳನೆ್ನ  ನಿೋವು ಬರೆಯುತ್ರತ ೋರೊ, 

          ಅದರೊಡನ್ ಆತ್ಮ  ಚಂತ್ನ್ ಸೇರಿರುತ್ತ ದೆಯೆ? 

 

 

            

     ###################   

 

ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 6 

[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 11 ಸಮಾಸ 10 'ನಿಸಪ ೃಹ ನಡುವಳಿಕೆ ಮ್ತತ  ದಶಕ 15 ಸಮಾಸ 2 ನಿಸಪ ೃಹ 

ವಯ ವಹಾರ ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. "ಮ್ಹಂತ್ನ್ನ ಅಂತ್ರಾತ್ಮ ನಂತೆ ಇರಬೇಕು" (ದಶಕ11-18) ಇದರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಣೆ  

       ಯಾವ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲದೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. (ದಶಕ11-10) ರಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರ ಆತ್ಮ ಚರಿತೆರ ಯು ಅಡಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತ ದೆ,  ಅಂತ್ಹ  

       ಐದು ವಿಶ್ಷು  ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಸಮ್ಥಥ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದ ಪ್ರ ಚಾರದ ಬಾಬುತ  ಯಾವ ವಿಚಾರವು (ದಶಕ 11-10) ರಲಿ್ಲ  ನಮ್ಗ್ಗ  

       ಸಿಗುತ್ತ ದೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಮ್ಹಾರಾಷಿ ಾದಲಿ್ಲಯ ಆಗಿನ ಜನರ ಸಿಿ ತ್ರಯ ವಣಥನ್ (ದಶಕ15-2) ರಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರು ಹೇಗ್ಗ  

       ಮಾಡಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಅ) ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

  1) 15-2- 14  2) 15-2- 28  3) 15-2-6 

    



 ಆ) ಸಮ್ಥಥರು ವಾಸವಾಗಿದದ  ಗುಹೆಯಿರುವ ಜಾಗ್ದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಪ್ರ ತ್ರಮೆಯ ಕೆಳಗ್ಗ ಒಂದು  

        ಕಾವಯ ವೃತ್ತ  ಬರೆಯುವುದ್ದೆ, ಈ ತ್ರಹದ    ಕಲಪ ನ್ ಸೂಚಸಿ (ದಶಕ 15-2)ರಲಿ್ಲಯ ಯಾವ   

        ಒಂದು ಕಾವಯ ವೃತ್ತ  ನಿೋವು ಆರಿಸುವಿರಿ, ಅದನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 

            

     ################# 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 3 ಸಮಾಸ 6 ಆಧಾಯ ತ್ರಮ ಕ ತ್ತಪ್ ಆದ್ಭೌತ್ರಕ ತ್ತಪ್ ಮ್ತತ  8 ಆದ್ದೈವಿಕ ತ್ತಪ್ 

ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಮೂರು ವಿಧದ ತ್ತಪ್ಗ್ಳನೆ್ನ  ಹೆಸರಿಸಿ.  ಅವುಗ್ಳ ಬಗೆ್ಗ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ  ಹೇಳುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  

ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಪ್ಟ್ವನೆ್ನ  ಪೂತ್ರ್  ಿ ಮಾಡಿ. 

  1 ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟ ದೆ 
 

    ವಿಧಾನ       

 ತ್ತಪ್ದ ಬಗ್ಗ     ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ಸಂಖ್ಯಯ  

 1. ಅಜಜ ನ ಕನೆ ಡಕ ಕಳೆಯಿತ       ಆದ್ ಭೌತ್ರಕ 
    

 2. ಕಬಿಬ ನ ತ್ತೋಟ್ಕೆೆ  ಸ್ತ್ಲಗಾರನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹಚಚ ದನ್ನ 

 3. ಯಾತ್ರರ ಕನ ಹಣವನೆ್ನ  ಕಳಳ ನ್ನ ದೊೋಚದನ್ನ 

 4. ಮಾಧವರಾವ ಪೇಶಿ್ನ  ತ್ತರುಣಯ ದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಯದ್ಂದ ರೊೋಗ್ಗ್ರ ಸತ ನಾದ 

 5. ಸಿ್ತ್ತಂತ್ರ  ವಿೋರ ಸ್ತ್ವರಕರ ಇವರಿಗ್ಗ ಜೈಲುವಾಸ ಅನ್ನಭವಿಸ ಬೇಕಾಯಿತ 

 6. ವೃದಾಧ ಪ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿರಿಗೂ ಈ ತ್ತಪ್ವಿರುತ್ತ ದೆ 

 7. ಜನಾಮ ಂಧನಾಗುವುದು 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಸಮ್ಥಥರ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯ ರಾಜಕಿೋಯ ತ್ತಂದರೆಗ್ಳು, ಅಪ್ಘಾತ್ಗ್ಳು ಮ್ತತ  ಅತೆತ  ಮ್ನ್ಯ 

              ತ್ತಂದರೆಗ್ಳ ಬಗೆ್ಗ  ಸೂಚಸುವ  ಒಂದೊಂದು ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಸಂದಭಥ ಸಹತ್ ಅಥಥವನೆ್ನ  ವಿವರಿಸಿ. 

  ಹೋಗ್ಗ ಮ್ಯರ್ಿ ದೆ ನಿೋಡಿದರು ದೇವರು 

  ಹಾಗಾಗಿ ನಿೋತ್ರ ಮಾಗ್ಥದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಬೇಕು 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಕಳೆದ 10 ವಷಥಗ್ಳಲಿ್ಲ  ನಿಮ್ಗ್ಗ ಉದಿೆ ೋಗ್ವಾಗುವ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಸಿ್ತ್ ನ್ನಭವವಿದದ ಲಿ್ಲ   

       ಸಂಕೆಿಪ್ತ ವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 [ವಿ.ಸೂ. ತ್ತಪ್ ಈ ಶಬದ ದ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಸಮಾಸದ ತ್ತತ್ಪ ಯಥಕೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಬಳಿಸಿ.] 
 

 

            

     #################  
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 4 ಸಮಾಸ 4 ಪ್ರದ ಸೇವಾ ಭಕಿತ  5 ಅಚಥನಾ ಭಕಿತ  ಮ್ತತ  6 ವಂದನ ಭಕಿತ  ಆಧಾರಿತ್ 

] 
 

 



ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ  ಚರಣಗ್ಳು ಇರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಪೂತ್ರ್  ಿಯಾಗಿ  

       ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 1) ಸ್ತ್ಧಕನ್ನ ಶರ ದಾಧ ಪೂವಥಕವಾಗಿ ಅಭಿವಾದನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ ಅವನ ಹತ್ಚಂತ್ನ್ಯು  

              ಸ್ತ್ಧುವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

2) ಪೂಜಾ ಸ್ತ್ಹತ್ಯ  ನಮ್ಮ  ಬಳಿಯಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಳಿದು ಅದನೆ್ನ  ಭಗ್ವಂತ್ನ ಪ್ರದಕೆೆ   

   ಅಪ್ರ್  ಿಸಬೇಕು. 

3) ಶಾಸತ ಾ, ಗುರು ಮ್ತತ  ಆತ್ಮ ಪ್ರ ಚೋತ್ರಯ ಬಗೆ್ಗ  ಅನೇಕ ವಿಧದ ಪ್ರಿೋಕೆೆಗಳಗಾಗಿ ಆ ಬರ ಹಮ ತಿ್ ವೇ 

         ಆಗ್ಬೇಕು. 

4) ವನ, ಉದಾಯ ನವನಗ್ಳನೆ್ನ , ತ್ಪ್ಸಿಿ  ಜನರಿಗ್ಗ ಪ್ಣಥ ಕುಟ್ಟೋರ ನಿಮ್ರ್  ಿಸುವುದು, 

   ಜಗ್ನೆಾಯಕನ ಪೂಜ್ಞಗ್ಗ ಅಪ್ರ್  ಿಸಬೇಕು. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ವಂದನ ಭಕಿತ  ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಹಂದೂ ಧಮ್ಥದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಷ್ಟಣ ವೃತ್ರತ , ಅದರ ಕಲ್ಲಕೆ, 

 ಯಾವ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲದೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಸದೆುರುಗ್ಳ ಪ್ರದದ ಬಗೆ್ಗ  ಅನನಯ  ಭಾವವಿರಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತತ ಯವನೆ್ನ  ಸಮ್ಥಥರು  

 ಪ್ರ ತ್ರಪ್ರದ್ಸಿದಾದ ರೆ, ಏಕೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. `ನಮ್ಸೆ್ತ್ ರದ ಮ್ಹತಿ್ ' ಸಂದಭಥದಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರು ಏನನೆ್ನ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ವಿಧಾನಗ್ಳು ಸರಿಯೋ ತ್ಪ್ಪ ೋ, ಸಪ ಷಿ್ ೋಕರಿಸಿ. 

1) ನಮ್ಸೆ್ತ್ ರ ಮ್ತತ  ಸ್ತ್ಷಿಾ ಂಗ್ ನಮ್ಸೆ್ತ್ ರ ಇದರಲಿ್ಲಯ ವಯ ತ್ತಯ ಸವನೆ್ನ   

2) ಗ್ಮ್ನದಲಿ್ಲಡಬೇಕು. 

  2) ಅಚಥನ ಭಕಿತ ಯೆಂದರೆ ಪೂಜಾ ಸ್ತ್ಹತ್ಯ  ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. 

  3) ತ್ಮ್ಮ ದೇ ಆದ ವಿಶ್ಷು  ದೇವರಿದಾದ ಗ್ ಯಾವುದೊ ದೇವರಿಗ್ಗ ನಮ್ಸೆ್ತ್ ರ ಮಾಡುವುದು  

ಡಂಭಿಕತ್ನವೇ ಆಗಿದೆ. 
 

 

            

    #################### 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 8 ಸಮಾಸ 6 ದುಶ್ಚ ತ್ತ  ನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1.  ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಅಥಥದ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಪೂತ್ರ್  ಿ ಮಾಡಿ. 
 

 1) ದುಶ್ಚ ತ್ತ ನಾಗಿ ಜತೆಗ್ಗ ಆಲಸಯ ವು ಇದದ ರೆ ಮ್ನ್ನಷಯ ನ ನಿದಾರ ವಿಲಾಸಕೆೆ  ಏನ್ನ ಕೊರತೆ? 

 2) ದುಶ್ಚ ತ್ತ ನ ಸಂಸ್ತ್ರವು ಹುಚಚ ರ ಸಂಸ್ತ್ರದಂತೆ ಅಥವಾ ಕುರುಡ, ಮೂಕ ಅಥವಾ  

ಕಿವುಡನಂತೆ ಆಗುತ್ತ ದೆ 

 3) ಯಾರು ಸ್ತ್ವಧಾನವಾಗಿ, ಪ್ರ ಯತೆ್ ಶ್ೋಲರಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತತ ರೊ ಅವರಿಗ್ಗ ಮೊೋಕ್ಷವು  

ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರರ ಪ್ತ ವಾಗುತ್ತ ದೆ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2.ದುಶ್ಚ ತ್ತ ದ ಪ್ರ ಭಾವದ್ಂದ ಪ್ರ ಪಂಚ ಮ್ತತ  ಪ್ರಮಾಥಥ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಆಗುವ  

ಹಾನಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ನಿಮ್ಮ  ದೃಷಿ್ ಯಿಂದ 4  ಕಾರಣಗ್ಳನೆ್ನ  ಮಂಡಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಸಂದಭಥ ಸಹತ್ ಸಪ ಷಿ್ ಕರಿಸಿ. 

  1) ಕಬಿಬ ಣವು ತ್ತಿ್ ಜಾಾ ನಿಗ್ಳ ಕಲಿ್ಲಗ್ಗ ತ್ತಗಿತ. ಹನಿಯು ಸ್ತ್ಗ್ರ ಸೇರಿತ. 

  2) ದುಶ್ಚ ತ್ತ ನ್ನ ಕುಳಿತ್ರರುವಂತೆ ತ್ತೋರುವನ್ನ. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಅಲಿ್ಲ  ಇರುವುದೇ ಇಲಿ . 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಆಲಸಯ ಕೆೆ  ಪ್ಪರುಸೊತ್ರತ ಲಿ  ಎಂಬುದು ವಿರೊೋಧಭಾಸವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಸತ್ಯ ತೆಯನೆ್ನ  ಹೇಗ್ಗ ಎತ್ರತ   

ತ್ತೋರಿಸಿದಾದ ರೆ? 



 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಅಥರ್ಿ ಿಂತ್ರವನೆ್ನ  ನೋಡದೆ ಕೇವಲ ಶರ ವಣ ಮಾಡುವರ ಬಗೆ್ಗ  ಸಮ್ಥಥರು ಯಾವ 

 ಉಪ್ಮೆಯನೆ್ನ  ಕೊಟಿ್ಟದಾದ ರೆ? ಆ ಉಪ್ಮೆಯನೆ್ನ  ಅಲಪ ವೇ ಎಂದು ಸಮ್ಥಥರು ಹೇಗ್ಗ  

ತ್ತೋರಿಸಿದಾದ ರೆ? 
 

     ###################### 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 11 ಸಮಾಸ 5 ರಾಜಕಾರಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಮ್ತತ  ದ. 19 ಸ 9ರಾಜಕಾರಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ 

ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1 ಸಮ್ಥಥರ ಜೋವನದ ನಾಲೆು  ಸೂತ್ರ ದ ರಾಜಕಾರಣ ಕರ ಮ್ವನೆ್ನ  ಹೇಳುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ   

ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ದಾಸಬೋಧದ ಆಧಾರದಂತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮ್ತತ  ಹೇಗಿರ ಬಹುದು ಎಂದು  

ಸಪ ಷಿ್ ೋಕರಿಸಿ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಸಮುದಾಯದ ಹವಾಯ ಸಕೆಾ ಗಿ ಏಕಾಂತ್ತೆ ಅವಶಯ ಕವಾದುದು ಎಂಬ ಅಂಶವನೆ್ನ  ಸಮ್ಥಥರು 

 ಹೇಗ್ಗ ಮಂಡಿಸಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಒಬಬ  ಮಿೋರಾಳಿಗ್ಗ ಸ್ತ್ಧಿಸಿತ. ಒಬಬ ನ್ನ ಸ್ತ್ಧಾ ಹಾಡಬಹುದು. ವಾಯ ಪ್ಕತೆಯು ಇಷಿ್ ದೆ.  ಈ  

ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಏದು ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಸಮ್ಥಥರು ಕೇವಲ ಭಕಿತ  ಪಂಥದವರಾಗಿದದ ರೊ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮ್ಹಂತ್ರಾಗಿದದ ರೊ? ಈ  

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ನಿಮ್ಮ  ಅನಸಿಕೆಗ್ಳನೆ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 

            

    @@@@@@@@@@@@@@@@ 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 18 ಸಮಾಸ 7 ಜನ ಸಿ ಭಾವ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಮ್ತತ  ದ 18 ಸ 8 ಅಂತ್ಥದೇವ ಆಧಾರಿತ್ 

] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
  1) 18-7- 6   2) 18-7 -20  3) 18-8-16   4) 18-8-30 

   

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. `ದಶಕ 18-7 ರಲಿ್ಲ  ಮ್ನ್ನಷಯ ನ ಪ್ರಲೋಕದಷಿ್ ೋ ಐಹಕ ಕಲಾಯ ಣಕೆಾ ಗಿಯೂ ಪ್ರ ಭಾವಿತ್ವಾಗಿ  

ಮಂಡಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇದರ  ಸತ್ಯ ತೆಯನೆ್ನ  10 ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷಿ್ ಕರಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ತ್ರೋಥಥಯಾತೆರ ಗಿಂತ್ ಸತಿ್ ಂಗ್ದ ಮ್ಹತಿ್ ವು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ದಶಕ 18 ಸ 8 ರಲಿ್ಲ  ಯಾವ  

ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಿದಾದ ರೆ. (10 ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಿರಿ) 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4.``ನಿಜವಾದ ದೇವನ್ನ ಯಾರು?"" ಈ ಬಗೆ್ಗ  18-8 ರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ವಯ ಕತ  ಪ್ಡಿಸಿದ  

  ವಿಚಾರಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
   

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಯಾವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಪ್ಟ್ವನೆ್ನ  ಮಾಡಿ ಹಾಕಬಹುದು? ಈ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳು ಏಕೆ ನಿಮ್ಗ್ಗ 

  ಇಷಿ ವಾದವು ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 

            

   ####################### 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 9 ಸಮಾಸ 4 `ತ್ರಳುವಳಿಕೆಯ ನಿರೂಪ್ಣೆ' ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಹಂದ್ದ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳು ಈ ಮೇಲೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ  

ಸಮಾಸದಲಿ್ಲದೆಯೆ ನೋಡಿ. 
 

1) ಪ್ರ ಪಂಚವಿರಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಥಥವಿರಲ್ಲ, ತ್ರಳುವಳಿಕೆಯುಳಳ  ಮ್ನ್ನಷಯ ನ್ನ ಅದರ ಯಶಸಿಿ ಗ್ಗ  

  ಪ್ರತ್ರ ನಾಗುತ್ತತ ನ್. ಇಲಿದವನ್ನ ವಯ ಥಥ ಜೋವನವನೆ್ನ  ನಡೆಸುತ್ತತ ನ್. 
 

 2) ಉತ್ತ ಮ್ಗುಣ ಇದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿದೆ.  ಈ ಲಕ್ಷಣವಿಲಿದವನ್ನ ಅವಲಕ್ಷಣದವನೇ  

                   ಎಂದು ಗತ್ರತ ದೆದ . 
   

 3) ಜಾಾ ನವನೆ್ನ  ಪ್ಡೆಯದೆ ಕೊೋಟ್ಟಗ್ಟಿ್ ಲೆ ಸ್ತ್ಧನ್ಯನೆ್ನ  ಪ್ರಿಪ್ರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮ್ನ್ನಷಯ ನ್ನ

       ಮೊೋಕ್ಷಕೆೆ  ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಲು ಸ್ತ್ಧಯ ವಿಲಿ . 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2.  1) ಕೆಲವರು ಸಂಪ್ನೆ ರಾದರೆ ಕೆಲವರು ದುಬಥಲರು, ಕೆಲವರು ಸಿ ಚೆವಂತ್ರಾದರೆ ಕೆಲವರು 

   ಕೊಳಕರು.  ಈ ಭೇದ ಸಮ್ಥಥರ ಚಂತ್ನ್ಯಲಿ್ಲ  ಏಕೆ ತ್ತೋರುತ್ತ ದೆ? 

   2) ಮ್ನ್ನಷಯ ನ್ನ  ಭಾಗ್ಯ ಹೋನನಾಗುವ ಬಗೆ್ಗ  ಸಮ್ಥಥರು ಮಾಡಿರುವ ಮಿಮಾಂಸ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. `ವಾಯ ಸವಿದದ ಷಿ್ಟ  ಸಂತ್ತಪ್" ಈ ಗಾದೆ ಸಮ್ಥಥರಿಗ್ಗ ಮಾನಯ ವಿದೆಯೆ? ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  ಆಧರಿಸಿ 

  ಉತ್ತ ರಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಅಜಾಾ ನದ್ಂದ ಮ್ನ್ನಷಯ ನಿಗಾಗುವ ಹಾನಿ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ಕರ ಮಾಂಕ 20 ರಿಂದ 23 ಕೊನ್ಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ  

ವಣರ್  ಿಸಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಅ) ದ್ನದಲಿ್ಲ  ದಾಸಬೋಧ ವಾಚನಕೆೆ  ಎಷಿ್ಟ  ಹತತ  ಕೊಡುವಿರಿ? ಸಿ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ನಿೋವು ಇದರ  

ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ ಬರೆಯುತ್ರತ ರಾ? 

 

 ಆ) ನಿಮ್ಮ  ಸಿ ಭಾವ ಮ್ತತ  ವತ್ಥನ್ ಇವುಗ್ಳಲಿ್ಲ  ದಾಸಬೋಧದ ವಿಚಾರದ್ಂದ ಏನಾದರು 

     ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತ ದೆ ಎಂದು ತ್ತೋರುತ್ತ ದೆಯೆ? 

ಇ) `ಪ್ತ್ರ  ಮುಖೇನ ದಾಸಬೋಧ ಅಭಾಯ ಸ' ಈ ಕರ ಮ್ದ್ಂದ ಸಮ್ಥಥರ ವಿಚಾರಗ್ಳನೆ್ನ  

ತ್ರಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತೆ?  ಈ) ನಮ್ಮ  ಈ ಉಪ್ಕರ ಮ್ದ ಮ್ತತ  ದಾಸಬೋಧದ ಪ್ರ ಸ್ತ್ರ 

ಹೆಚಚ ಸಲು ನಿೋವು ಸಿ ತಃ ಯಾವ  ಪ್ರ ಯತೆ್  ಮಾಡಬಹುದು? 

 

 ಉ) ಸಮ್ಥಥರ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆೆೋತ್ರ ಗ್ಳಿಗ್ಗ ನಿೋವು ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ್ದ ರಿ? 
   

 ಊ) ದಾಸಬೋಧ ಅಭಾಯ ಸದ ವಗ್ಥದಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಪ್ರಲೆಂಡಿದ್ದ ೋರಾ? 

 

 ಎ) ನಿಮ್ಮ  ಎಲಿಾ  ಸಿ್ತ್ಧಾಯ ಯ (12) ಪೂಣಥವಾಯಿತೆ? ದಾಸಬೋಧದ ಮುಂದ್ನ  

        ಪ್ಠಯ ಕರ ಮ್ವನೆ್ನ  ಪೂಣಥಗಳಿಸುತ್ರತ ೋರಾ? 

 

    ಜಯ ಜಯ ರಘುವಿೋರ ಸಮ್ಥಥ 
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[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 1 ಸಮಾಸ 1 `ಗ್ರ ಂಥಾರಂಭ ಲಕ್ಷಣ' ಮ್ತತ  ದಶಕ20-10 `ವಿಮ್ಲ ಬರ ಹಮ  

ನಿರೂಪ್ಣೆ' ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಅ) ದಾಸಬೋಧದ ಸ್ತ್ರವನೆ್ನ  ಹೇಳಿರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 



 ಆ) ದಶಕ1-1 ರಲಿ್ಲ  ನಿುಃಸಂಕೊೋಚದ್ಂದ ಸಮ್ಥಥರು ವಣಥನ್ ಮಾಡಿರುವ   

     ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಕೆು ದರ ವೃತ್ರತ ಯ ಟ್ಟೋಕಾಕಾರರ ಭೂಮಿಕೆಯು ಹೇಗಿರುತ್ತ ದೆ? ಈ ಭೂಮಿಕೆಯಿಂದ ವಾಚಕರು 

               ಗ್ರ ಂಥವನೆ್ನ  ಓದಬಾರದು.  ಇದನೆ್ನ  ಯಾವ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಧೃಡಿಕರಿಸಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. `ದಶಕ 20-10 ರಲಿ್ಲ  ದಾಸಬೋಧದ ತ್ತಿ್ ಜಾಾ ನದ ಸ್ತ್ರಾಂಶವನೆ್ನ  ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ' ಈ  

       ಸತ್ಯ ತೆಯನೆ್ನ  ವಿವರಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

  1) ಈಗ್ ಶರ ವಣ ಮಾಡಿದ ಫಲ (1-1-8) 

  2) ಸ್ತ್ಧನ್ಯ ಫಲವು ದೊರೆಯಿತ. (20-10-26) 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಅ) ದಾಸಬೋಧದ ಶ್ಕ್ಷಣವನೆ್ನ  ಹೇಗ್ಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದಶಕ20-10-32 ಮ್ತತ  32ರ  

          ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳಲಿ್ಲ   ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ಯಾವ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮಾಗ್ಥದಶಥನ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ? 
 

       ಆ) ಮ್ನಾಚ್ಛ ಶಿ್ೋಕ, ಕರುಣಾಷಿ ಕ, ದಾಸಬೋಧ ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಭಾಗ್ಗ್ಳನೆ್ನ  ಅಥವಾ 

                   ಶಿ್ೋಕಗ್ಳನೆ್ನ     ದೈನಂದ್ನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ರತ ೋರಾ?       

    ###################### 

 

ದಾಸಬೋಧ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 2  

[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 11- ಸಮಾಸ 6 `ದುರಂತ್ ಲಕ್ಷಣ' ಮ್ತತ  ದಶಕ14-1 `ನಿಸಪ ೃಹ ಲಕ್ಷಣ' 18-3 

ನಿಸಪ ೃಹ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. 1) ಮ್ಹಂತ್ರ ಅಕ್ಷರ (ಬರವಣಿಗ್ಗ) ಮಾತ, ನಡುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಯ ದ್ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವ 

         ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ   2) ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರು ತ್ಮ್ಮ  ಸಿ ಂತ್ದ ಮಾತ್ರನ ಬಗೆ್ಗ  ಅವರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯವನೆ್ನ  ಬರೆದ್ರುವರು.  ಆ  

         ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

 3) ಮ್ನ್ನಷಯ ನ ದೇಹ ದುಲಥಭವಾದದುದ , ಹಾಗಾಗಿ ಅದನೆ್ನ  ವಿವೇಕದ್ಂದ  

                   ಸ್ತ್ಥಥಕಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕೆಂಬ ಅಥಥವುಳಳ   ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2.  ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ಪ್ರ ಭು ರಾಮ್ಚಂದರ ನ ಯಾವ ಗುಣವನೆ್ನ  ದಶಕ11-6 ರಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಿಸಿದಾದ ರೆ? 

        ಅದು ಯಾವ ಸಂದಭಥದಲಿ್ಲದೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಜನಾಭಿಪ್ರರ ಯವನೆ್ನ  ಕಾಪ್ರಡಲು ನಿಸಪ ೃಹನಿಗ್ಗ ಅನೇಕ ಬಂಧನಗ್ಳನೆ್ನ  ಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. 

        ಏಕಾಂತ್ವಾಸ ಬೇಡವಂದು ಹೇಳುವ  ಐದು ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ನಿಸಪ ೃಹತೆಯ ಕಲ್ಲಕೆಯ (18-3)ರಲಿ್ಲರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ  ಕರ ಮಾಂಕ 12ರಿಂದ 20 ರ ಅಥಥದ 

              ಸ್ತ್ರಾಂಶವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಸಮ್ಥಥರ ಸ್ತ್ನಿಧಯ ದಲಿ್ಲದದ  ಐದು ಮ್ಹಂತ್ರರನೆ್ನ  ಹೆಸರಿಸಿ. ಅವರ ಮ್ಠಗ್ಳು ಇರುವ 

               ಊರುಗ್ಳು ಯಾವುವು? 

 ( ಮ್ಹಳಾ ಮ್ಹಂತ್ರುಗ್ಳನೆ್ನ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಹೆಸರಿಸಿ. 
 

 

            

   ######################### 

 

 

 

 



 

ದಾಸಬೋಧ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 3.  

[ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 14 ಸಮಾಸ 6 `ಚಾತಯಥ ಲಕ್ಷಣ' ಮ್ತತ  ದಶಕ 15-1 `ಚಾತಯಥ ಲಕ್ಷಣ'  

15-6ಚಾತ್ಯಥ ವಿವರಣೆ  ಆಧಾರಿತ್) 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಕೆಳಗಿನ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

  1) ಪ್ಪೋತ್(ದ್ೋಪ್)ದ್ಂದ ಕಪ್ಪಪ (ಮ್ಸಿ)ಹುಟಿ್ ತ. 15- 6- 1 

  2) ಇದನೆ್ನ  (ಅರಿದು)ತ್ದಿ ತ್ ವತ್ರ್  ಿಸುವುದು  14-6-25 

  3) ಮ್ತೆತ  ಮ್ತೆತ  ಕ್ಕಡಿ ಸನಾಮ ಗ್ಥ ತ್ತೋರುವುದು 15- 1-35 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಕಲಪ ನ್ಯ ವಿಸ್ತ್ತ ರ ಮಾಡಿ. 
  1) 14-6-23  2) 15-1-21 3) 15-6-8 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಲೇಖ್ನ ಕಿರ ಯೆಯ ಮ್ಹತಿ್ ವನೆ್ನ  ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರು ಪ್ರರ ರಂಭದ ದಶಕ 15-6 ಐದು  

ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಹೇಗ್ಗ ಹೇಳಿದಾಧ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

 1) ರೇಖ್ಯ ಮಾತ್ರ  ಅಳಸಿ ಹೋಗುತ್ತ ದೆ. ಮ್ಗ್ಚ್ಛಕಾಯಿಯಿಂದ  ಮ್ಗುಚಬೇಕು. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ದ್ಗಿಿ ಜಯವನೆ್ನ  ಮ್ನ್ನಷಯ ನ್ನ ಚಾತಯಥದ್ಂದ ಸಂಪ್ರದನ್ ಮಾಡಬೇಕು'' ಹೋಗ್ಗ ಹೇಳುವ  

       ಸಮ್ಥಥರು ಯಾವ ಪ್ಥಯ ವನೆ್ನ   ಸೂಚಸಿದಾದ ರೆ ಮ್ತತ  ಯಾವ ಮಾಗ್ಥವನೆ್ನ  ತ್ತೋರಿಸಿದಾದ ರೆ? 
 

 

  

            

   ########################## 

 

ದಾಸಬೋಧ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 4.  

[ದಾಸಬೋಧ ಶರ ವಣ ಮ್ಹಾತೆಮ : ದಶಕ 7-8 ಶರ ವಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ ದಶಕ 7-9 ಶರ ವಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ 17-3 

ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ದಶಕ12-3ರಲಿ್ಲ  ಮೊದಲನ್ಯ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದಲಿ್ಲ  ಗ್ರ ಂಥವನೆ್ನ  ಬಿಡಲು ಯಾವ ತ್ಯಾರಿಯನೆ್ನ  

               ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಮ್ಥಥರು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಶರ ವಣದ್ಂದ ಯಾವ ಲಾಭವಾಗುತ್ತ ದೆ?  ಹತತ  ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. (ದ7-8) 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಜಾಾ ನಿ ಸ್ತ್ಧಕನಿಗ್ಗ ಅದಿೆ ೈತ್ ಗ್ರ ಂಥದ ಶರ ವಣ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದು ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ದಶಕ 7-9 ರಲಿ್ಲ   

      ಮುರು ನಾಲೆು  ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಿದಾದ ರೆ. ಆ ಕಾವಯ  ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಏಕಾಂತ್ವಾಸ  ನಾಜೂಕಿನ ಕಾರುಬಾರು ಅಲಿ್ಲ   ತ್ತ್ಪ ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅವನ ಕೊೋಟ್ಟ  

       ವಿಚಾರಗ್ಳು ಅಧಾಯ ತ್ಮ  ಗ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ . ಈ  ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ 7-8 ಸ್ತ್ಲ್ಲನ ಸಪ ಷಿ್ ಕರಣೆ ಮಾಡಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. 1) ನಿೋವು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ ಕೇಳಿರುವ ಐದು ಪ್ರ ಭಾವಪೂರಿತ್ ಪ್ರ ವಚನಕಾರರನೆ್ನ  ಹೆಸರಿಸಿ.  

  2) ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ವಚನದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ವಿಶ್ಷು  ವಿಚಾರದ ಪ್ರ ಭಾವ ನಿಮ್ಮ  ಮೇಲಾಯಿತ? 

  3) ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ ವಿಚಾರದಂತೆ ಒಳೆಳ ಯ ಗ್ರ ಂಥಗ್ಳ ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನೆ್ನ  ತ್ರಳಿಸಿ. 
 

            

   ############################# 
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[ದಾಸಬೋಧ  ದಶಕ 16-9 ನಾನಾ ಉಪ್ರಸನಾ ನಿರೂಪ್ಣೆ ದಶಕ 16-10 ಗುಣಭೂತ್ ನಿರೂಪ್ಣೆ 17-5 

ಅಜಪ್ರ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್) 
 

ಪೃಶೆ್ನ  1. ಜಗ್ತ್ರತ ನಲಿ್ಲ  ನಾನಾ ತ್ರಹದ ಜನರು, ನಾನಾ ವಿಧದ ದೇವತೆಗ್ಳ ಉಪ್ರಸನ್ ಮಾಡುತ್ತತ ರೆ, 

       ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂತ್ರಾತ್ಮ ನಿಗ್ಗ ಲಭಿಸುತ್ತ ದೆ.  ಇದನೆ್ನ  ಸಮ್ಥಥರು ಹೇಗ್ಗ ಸಿದಧ   

       ಮಾಡಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಅಂತ್ರಾತ್ಮ  (ಅಥವಾ ಆತ್ತಮ ರಾಮ್) ರೂಪ್ಪ ಜಗ್ದ್ೋಶನ ಮ್ಹಾತೆಮ  ದ. 16-10 ರಲಿ್ಲ  ಯಾವ  

       ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ವಣರ್  ಿಸಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. `ಅಜಪ್ರನಿರೂಪ್ಣೆ" ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಸ್ತ್ಧನಾಕರ ಮ್ವನೆ್ನ  ಸಮ್ಥಥರು ಸೂಚಸಿದಾದ ರೆ; ಅವು  

        ಯಾವುವು? 

 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. 1) ಮುಂದ್ನ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಸಂದಭಥ ಸಹತ್ ಸಪ ಷಿ್ ಕರಿಸಿ. 

ಲಕೆಿ ಮ ಯಲಿ್ಲ  ಬಡವ, ದರಿದರ ನ್ನ ನ್ಲೆಸುವನ್ನ. ಅವನ ದಾರಿದಾರ ಯ  ಅಧಿಕವಾಗುವುದು. 

ಪ್ರಮ್ಪ್ಪರುಷರಲಿ್ಲ  ಪ್ರಮಾನಂದದ  ಅದುು ತ್ವಾಯಿತ.    

  2) ನಾಯ ಯ ಮ್ತತ  ಅನಾಯ ಯ ಆಗುವುದು, ಆಗ್ದ್ರುವುದು ವಿವೇಕವಿಲಿದೆ ಏನ್ನ ಬಂತ 

     ತ್ರಳಿಯಬೇಕು. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. 1) ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ ಕೈಗ್ಗ ಬಂದ ಕ್ಕಡಲೆ ಎರಡು ವಾರದಲಿ್ಲ  ತ್ಮ್ಮ  ಸಿ್ತ್ಧಾಯ ಯ ಕಳುಹಸುವ 

                     ಸಂಕಲಪ ವಿರುತ್ತ ದೆಯೆ? ಸಮ್ಯದ  ಆಯೋಜನ್ ಮಾಡುತ್ರತ ೋರಾ? 

   2) ಪ್ರ ಬೋಧ ಮ್ಟಿ್ ದ ಅನಯ  ಅಭಯ ಥರ್  ಿಗ್ಳು ನಿಮ್ಗ್ಗ ಪ್ರಿಚತ್ರೆ? ಇದದ ರೆ ಅವರೊಡನ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  

           ಪ್ತ್ರರ ಕೆ ಬಗೆ್ಗ  ಚಚರ್  ಿಸುತ್ರತ ೋರಾ? 

   3) ನಿಮ್ಮ  ಊರಿನಲಿ್ಲ  `ದಾಸಬೋಧ ಅಭಾಯ ಸ ಮಂಡಳ' ಇದೆಯೆ? ಇದದ ರೆ ಅದರ 

           ಕಾಯಥಗ್ಳು ಹೇಗ್ಗ ನಡೆಯುತ್ತ ದೆ? 
 

            

   ############################# 
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[ದಾಸಬೋಧ  ದಶಕ 5-7 ಬದಧ  ಲಕ್ಷಣ, 5-8 ಮುಮುಕೆು  ಲಕ್ಷಣ ಮ್ತತ  5 - 9 ಸ್ತ್ಧಕ ಲಕ್ಷಣ 

ನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1 ದಶಕ 5- 7 ರಲಿ್ಲ  ಮ್ನ್ನಷಯ ರ ಯಾವ 4 ವಗ್ಥಗ್ಳನೆ್ನ  ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ?  
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2 ಬದಧ ನ್ನ ಮುಮುಕೆು  ಆಗುವ ಪ್ರಿವತ್ಥನ್ಯು ಯಾವ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗ್ಳಿಂದ ಆಗ್ಬಹುದು? ಈ  

ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ನಿಮ್ಮ  ನಿರಿೋಕೆೆ  ಏನ್ನ? `ಮುಮುಕೆು  ಲಕ್ಷಣ' ಸಮಾಸದ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ  ಕರ ಮಾಂಕ 

6, 20 ಮ್ತತ  41ರ ಅಥಥವನೆ್ನ  ವಿವರಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3 ದಶಕ 5- 7 ಬದಧ ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  35-40ರವರೆಗ್ಗ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನೆ್ನ   

ವಣರ್  ಿಸಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4 ಸ್ತ್ಧಕನ ಅವಸಿ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಅವಸಿ್ಯ  ದಶಕ 5- 9 ರಲಿ್ಲ  ಹೇಗ್ಗ ನಿರೂಪ್ಪಸಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5 ಯಾವುದಾದರು ಒಬಬ  ವಿೋರಪ್ಪರುಷರ ಪ್ರಾಕರ ಮ್ದಂತೆ ಸ್ತ್ಧಕನ ವಣಥನ್ ಇದೆ.  ಈ ತ್ರಹದ  

ಯಾವುದೆ 5 ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ತ್ರಹದ ವಣಥನ್ಯನೆ್ನ  ಒಟಿ್ಟ  ಎಷಿ್ಟ   

ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ದೆ? 
 

    ############################ 
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[ದಾಸಬೋಧ  ದಶಕ 4-7 `ದಾಸಯ  ಭಕಿತ , 4-8 ಸಖ್ಯ  ಭಕಿತ , 4-9 ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಭಕಿತ ' ಆಧಾರಿತ್ ] 
  

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1  ``ದಾಸಯ ಭಕಿತ " ಮ್ತತ  ``ಸಖ್ಯ  ಭಕಿತ " ಇವುಗ್ಳ ಬಗೆ್ಗ  ವಾಖಾಯ ನವಿರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  

                 ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2  ``ನಾನಾ ರಚನ್ ಜೋಣಥ ಜಜಥರ, ಅವುಗ್ಳ ಜೋಣರ್  ಿ ೋದಾಧ ರ. ಈ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ದಶಕ 4-7 

         ರಲಿ್ಲ  ಯಾವ ವಿವರಗ್ಳನೆ್ನ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3  ``ಸಖ್ಯ  ಭಕಿತ '' ಈ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
  1) 4- 8-4  2) 4-8-12  3) 4-8-30 

 

ಪ್ರ ಶ್ನ 4  ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಲಪ ನ್ಗ್ಳಿರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

  1) ದೇವರಿಂದ ಯಾರು ವಿಭಕತ ನಾಗಿರುತ್ತತ ನೋ, ಅವನೇ ಭಕತ . 

  2) ಆತ್ಮ  ನಿವೇದನ್ ಎಲಿದರಲಿ್ಲ  ಶ್ನರ ೋಷು  ಭಕಿತ  ಆಗಿದೆ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5  ಅ) ಮುಕಿತ ಯ 4 ವಿಧದ ಅಧಾಯ ತ್ಮ  ಶಾಸತ ಾದ ವಣಥನ್ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಅದಕೆನ್ನಗುಣವಾದ  

       4-9-26 ರಿಂದ 29ರವರೆಗ್ಗ ಯಾವ  ವಿಚಾರವನೆ್ನ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ? 
 

  ಆ) ನವವಿಧಾ ಭಕಿತ  ಎಂದರೇನ್ನ? ಅದರಲಿ್ಲ  ಭಕಿತ ಯ ಯಾವ ಪ್ರ ಕಾರವು ನಿಮ್ಗ್ಗ    

       ಸುಲಭವನಿಸುತ್ತ ದೆ?  ಒಂದು ವಿಧದ್ಂದ ಇನೆ ಂದು ವಿಧಕೆೆ  ನಿೋವು ಪ್ರ ವೇಶ ಮಾಡಬಹುದೆ? 
 

          

   ########################## 
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[ದಾಸಬೋಧ  ದಶಕ 1-9 ಪ್ರಮಾಥಥಸತ ವನ, 13-7 ಪ್ರ ತ್ಯ ಯವಿವರಣೆ, 19-7 ಯತೆ್  ನಿರೂಪ್ಣೆ 

ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1 ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥವನೆ್ನ  ವಿವರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

  1) ಅನಂತ್ ಜನಮ ಗ್ಳ ಪ್ಪಣಯ ವು ಕ್ಕಡುವುದು. (1-9-24) 

  2) ಮಾಡುವನನೆ್ನ  (ಕತ್ಥನನೆ್ನ ) ಗುರುತ್ರಸಬೇಕು. (13-7-29) 

  3) ಅಭಾಯ ಸದ್ಂದ ಪ್ರ ಕಟ್ವಾಗ್ಬೇಕು (19-7-17) 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ಪ್ರಮಾಥಥದ ಮ್ಹತಿ್ ವನೆ್ನ  ದಶಕ1-9ರಲಿ್ಲ  ವಣರ್  ಿಸಿದಾದ ರೆ. ಅವುಗ್ಳಲಿ್ಲ   

       ಕೆಲವು ಆಯದ  ವಿಷಯಗ್ಳನೆ್ನ  ಹತತ  ವಾಕಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಕಲಪ ನ್ಯ ವಿಸ್ತ್ತ ರಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

 1) ವಿಚಾರದ್ಂದ ಪ್ರ ಕೃತ್ರಯನೆ್ನ  ಸಂಹರಿಸಿ. ದೃಶಯ ವಿದಾದ ಗ್ ಬಿಡುವನ್ನ. (13- 7- 12) 

 2) ಎಲಿವೂ ನಷಿ ; ಒಬಬ ನ್ನ ಶ್ನರ ೋಷು _ ಹೋಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಹೇಳುವಿರಿ? (19-7-13) 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಅ) ಈ ತ್ರಂಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಸಿ್ತ್ಧಾಯ ಯದ ಸಮಾಸಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು  

ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ಬಗೆ್ಗ  15 ನಿಮಿಷ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲು  ನಿಮ್ಗ್ಗ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ  ತ್ಯಾರಿ ಇದೆಯೆ? 

 

 ಆ) ಮೇಲೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಯಾವ ಸಮಾಸವನೆ್ನ  ನಿೋವು ಆಯುದ  ಕೊಳುಳ ವಿರಿ? ಅದರಲಿ್ಲರುವ 5  

        ಅಂಶಗ್ಳ ಬಗೆ್ಗ  ಒಂದೊಂದು ವಾಕೆದಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಿರಿ 
            

     ಅಥವಾ 

   ಮೇಲೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಸಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಸುಭಾಷ್ತ್ದಂತ್ರರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳೆಂದು ನಿಮ್ಗ್ಗ ತ್ತೋರುವ 3 

 ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
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[ದಾಸಬೋಧ  ದಶಕ 12-4 ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ  ನಿರೂಪ್ಣೆ, 12-5 ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ್, 13-9 

ಆತ್ತಮ ನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಈ ಅಥಥವಿರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

1) ವಿವೇಕದ್ಂದ `ನಾನ್ನ' ಮ್ತತ  ವೈರಾಗ್ಯ ದ್ಂದ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಆಸಕಿತ  ಹೋಗುತ್ತ ದೆ.  ಈ  

2) ತ್ರಹದಲಿ್ಲ  ಬಂಧನ ಮುಕತ ನಾದವನೇ ನಿಸಿ ಂಗ್ ಯೋಗಿ ಎನಿಸಿಕೊಳುಳ ತ್ತತ ನ್.  

3) ಗಾಳಿಯಿಲಿದೆ ಹೇಗ್ಗ ಆಕಾಶವು ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿ ತ್ತೋರುತ್ತ ದೊ ಹಾಗ್ಗಯೆ ಅಷಿ ದೇಹದ 

ನಿೋರಸನವಾದ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಬರ ಹಮ   ಉಳಿಯುತ್ತ ದೆ, ಇದರ ಅನ್ನಭವವನೆ್ನ  

ಕಾಣಬೇಕು. 

4) ಇರುವಯಿಂದ ಹಡಿದು ಬರ ಹಾಮ ದ್ ದೇವತೆಗ್ಳವರೆಗೂ ಎಲಿರೂ ದೇಹಧಾರಿಗ್ಳಾಗಿದಾದ ರೆ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಸಂದಭಥ ಸಹತ್ ಈ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ವಿವರಿಸಿ 

 ಅ) ಮೂರು ಪ್ರ ಕಾರಗ್ಳಲಿ್ಲ  ನಾವು; ಬೇರೆಯದೆಂಬುದು ಇಲಿವೇ ಇಲಿ . 12-5- 21 

 ಆ) ಒಬಬ ರಿಲಿದ ಒಂದು ಕಿರ ಯೆ, ಕೆಲಸಕೆೆ  ಬಾರದೆ ದಂಡವಾಗುವುದು. 12-1- 22 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ವೈರಾಗ್ಯ ದ ಅಭಾವದ್ಂದ ವಿವೇಕವು ಅಪಂಗ್ವಾಗಿ, ವಿವೇಕದ ಅಭಾವದ್ಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ವು  

 ದುರಾಗಾರ ಹಯಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಈ ಉಕಿತ ಯ   ಸಪ ಷಿ್ ಕರಣ ದಶಕ 12-4ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. (ದಶಕ13-1-5 ರಿಂದ 20 ಈ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) 

   ಶರಿೋರದ ಸಂಸಗ್ಥದ್ಂದ ಆತ್ಮ ನ್ನ ಯಾವ ಕಿರ ಯೆಗ್ಳನೆ್ನ  ಮಾಡುವನ್ನ; ಇದನೆ್ನ  ವಿವರಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ದಶಕ 12_4 ರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ ಪ್ರ ತ್ರಬಿಂಬವೇ ಕಾಣಬಹುದು, ಅಂತ್ಹ ಎರಡು  

       ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ.. 
 

            

    ###################### 
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[ದಾಸಬೋಧ  ದಶಕ 1-4 ಸದೆುರು ಸತ ವನ, 1-5 ಸಂತ್ಸತ ವನ, 8-9 ಸಿದಧ ಲಕ್ಷಣ ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಅಥಥವನೆ್ನ  ಸಪ ಷಿ್ ಕರಿಸಿ 

  1) ಆದ್ತ್ಯ ನ್ನ ಅಂಧಕಾರ ನಿವಾರಕ  ( 1-4-10) 

  2) ಯಾರು ಮಾತ್ರನ ವೈಶ್ಷು ಯ  ಹಂದ್ರುವನ್ನ (1-4-10) 

  3) ಎಲಿ  ಧಮ್ಥಗ್ಳಲಿ್ಲಯ ಧಮ್ಥ ( 8- 9-54) 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಸದೆುರು ಸತ ವನ ಮಾಡುವಾಗ್ ಯಾವ ದೃಷಿಾ ಂತ್ಗ್ಳನೆ್ನ  ಕೊಟಿ್ಟ ರುವರು ಮ್ತತ  ಅವು ಹೇಗ್ಗ  

ಅಲಪ ವಾಗುತ್ತ ದೆಂದು ತ್ತೋರಿಸಿದಾದ ರೆ?  ಕಾವಯ ವೃತ್ತ  ಕರ ಮಾಂಕ 1-4-15 ರಿಂದ 25ರ ಆಧಾರದ  

ಮೇಲೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ವಾಣಿ ಮ್ತತ  ಬುದ್ಧ  ಇವನೆ್ನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ಆತ್ಮ ವಸುತ ವಿದೆ ಇದನೆ್ನ  9-5-9 ರಿಂದ 12ರವರೆಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ  

      ಹೇಳಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಸಂತ್ರ ಮ್ಹಮೆಯನೆ್ನ  ವಣರ್  ಿಸುವ ಆಯದ  3 ಕಾವಯ ವರ ತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಸಿದಾಧ ವಸಿ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಪ್ತ ವಾಗುವ ನಿಭಥಯತೆ, ನಿಸಪ ೃಹತೆ ಮ್ತತ  ನಿಸಂದೇಹಾವಸಿ್ಯ  ಇವು  

       ಲೋಕಮಾನಯ  ಟ್ಟಳಕರ ಚರಿತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ   ಪ್ರ ಸಂಗ್ದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಗ್ಗ ಕಂಡು  

 ಬರುತ್ತ ದೆ.? ಆ ಪ್ರ ಸಂಗ್ವನೆ್ನ  ಸಂಕೆಿಪ್ತ ವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

            

    ######################## 
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[ದಾಸಬೋಧ  ದಶಕ 18-5 ದರ್ಿ ದೈವಿ ಪ್ರಿೋಕೆಾನಿರಿಕ್ಷಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ, 19-3 ದರ್ಿ ದೈವಿಯ ಲಕ್ಷಣ 

ನಿರೂಪ್ಣೆ 19-4 ಸದೇವ (ಭಾಗ್ಯ ವಂತ್ನ) ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ   1. ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಅಥಥದ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

     1) ಸಲಹಾಗಾರನ ಕೆಲಸವಂದರೆ;  ಕಾಲದ ಅಪ್ವಯ ಯ ಅಲಿ . 

  2) ಅಸತ್ಯ ವಂದರೆ ಪ್ರಪ್, ಸತ್ಯ ವಂದರೆ ಸಿ ರೂಪ್ 

  3) ಪ್ರಪ್ದ್ಂದ ದಾರಿದರ ಯ ವು ಮ್ತತ  ದಾರಿದರ ಯ ದ್ಂದ ಪ್ರಪ್ ಸಂಚಯವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

  4) ಅನೇಕರೊಡನ್ ದೂರತಿ್  ಇಟಿ್ ರೆ ಮಾತ್ರ  ಭಾಗ್ಯ ವು  ಲಭಿಸುತ್ತ ದೆ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ ಬರೆಯಿರಿ (ಯವುದಾದರು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ) 

  1) ಆಲಸಯ ದ್ಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಯಾವುದು? 

  2) ದುಶ್ಚ ತ್ತ  ಆಲಸಯ ದ್ಂದ ಆಗುವ ನಿಶ್ಚ ತ್ ತ್ತಂದರೆಗ್ಳಾವುವು? 

  3) ಎಲಿರೂ ಸುಖ್ವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೆ ಆಸ್ಯ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಭಗ್ವಂತ್ನ 10 ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ಫಲ್ಲತ್ತಂಶದ (ಅನ್ನಭೂತ್ರಯ)ಮ್ಹತಿ್ ವನೆ್ನ , ಮೇವು ಹಾಕಿದಂತೆ ಇತ್ತಯ ದ್ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳಲಿ್ಲ   

 ತ್ರಳಿಸಿ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅವುಗ್ಳನೆ್ನ  ಸಂಕೆಿಪ್ತ ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಅಧಾಯ ತ್ರಮ ಕ ಗ್ರ ಂಥಗ್ಳನೆ್ನ  ಕೇವಲ ಪ್ರರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ಅಯೋಗ್ಯ ವಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ, 

      ಇದನೆ್ನ  ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ಯಾವ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಿಹೇಳಿದಾದ ರೆ 
              

    ######################## 
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[ದಾಸಬೋಧ  ದಶಕ 20-4 ಆತ್ಮ  ನಿರೂಪ್ಣೆ, 20-5 ದೇಹ ಕೆೆೋತ್ರ  ನಿರೂಪ್ಣೆ, 20-8 ಆಧಾರಿತ್ ] 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  1.ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥವನೆ್ನ  ವಿವರಿಸಿ. 
 

 1) ಪ್ರ ಗ್ಟ್ವಾಯಿತ ರಾಮ್ನ ನಿಶಾನ್ 20- 4 - 14 

 2) ನರನೇ ನಾರಾಯಣನ್ನ. 20-5-28 

 3) ಆವಾಹನ್ ವಿಸಜಥನ್. ಇದೆ ಭಜನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ (20-8- 30) 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  2. `ಮಾನವನ ಶರಿೋರ' ಈ ಯಂತ್ರ ದ ಗೌರವವನೆ್ನ  ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರು ದಶಕ 20-8 ರಲಿ್ಲ  ಹೇಗ್ಗ  

        ಮಾಡಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  3. ಅ) ವಿಶಿ ರಚನ್ಯಲಿ್ಲಯ ನಾಲೆು  ಘ್ಟ್ಕಗ್ಳು 20-5-1 ಈ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದಲಿ್ಲ  ಹೇಗ್ಗ ವಿವರಿಸಿ 

                    ಹೇಳಿದಾದ ರೆ? 

  ಆ) `ಚಳುವಳಿಯ ಸ್ತ್ಮ್ಥರ ಯ ವಿದೆ' ಈ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ದ ಕಲಪ ನ್ಯನೆ್ನ  ವಿಸತ ರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  4. ದಶಕ 20-4-5ರಲಿ್ಲ  ತ್ತಯಿಯ ಮ್ಹತಿ್ ವನೆ್ನ  ಹೇಗ್ಗ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿದಾದ ರೆ? 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  5. ಅ) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷಿ್ಟ  ಶರಿೋರಗ್ಳೊ ಅಷಿ್ಟ  ಭಗ್ವಂತ್ನ ಮ್ನ್ಗ್ಳು, ಇದರ   

         ಅನ್ನಭೂತ್ರಯು ಆದರೆ ದೈನಂದ್ನ ನಡುವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲಮಾನವನ ವತ್ಥನ್ಯು 

                    ಬದಲಾಗ್ಬಹುದೆ? 

  ಆ) ಪ್ತ್ರ  ಮುಖೇಣ ಅಭಾಯ ಸ ಕರ ಮ್, ಈ ಉಪ್ಕರ ಮ್ವು `ಸಮ್ಥಥರ ವಿಚಾರ'ವನೆ್ನ  ತ್ರಳಿಯಲು  

         ನಿಮ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯವಾಯಿತೆ? 
 

 



 

ಇ) ದಾಸಬೋಧ ಅಭಾಯ ಸ ವಗ್ಥಕೆೆ  ನಿೋವು ಹೋಗಿದ್ದ ೋರಾ? ಎಲಿ್ಲ  ಮ್ತತ  ಯಾವಾಗ್ 

   ಹೋಗಿದ್ದ ೋರಿ? 

ಈ) ಈ ಕಾಯಥಕರ ಮ್ದ ಹಾಗ್ಗಯೆ ದಾಸಬೋಧ ಗ್ರ ಂಥದ ಪ್ರ ಚಾರ ಹೆಚಚ ಸಲು ನಿೋವು ಯಾವ  

   ಪ್ರ ಯತೆ್ ವನೆ್ನ  ಮಾಡಬಲಿ್ಲರಿ? 

 ಉ) ದಾಸಬೋಧ ಗ್ರ ಂಥ ನಿಮ್ಮ ಲಿ್ಲದೆಯೆ? ನಿೋವು `ಸಜಜ ನಗ್ಡ' ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯ  

ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದ ೋರಾ? 

     ಜಯ ಜಯ ರಘುವಿೋರ ಸಮ್ಥಥ 
 

   ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರಾಮ್ದಾಸರ ಜೋವನದ ಮ್ಹತಿ್ ದ ಘ್ಟ್ನ್ಗ್ಳ ತ್ಖ್ಯತ  
 

ಅ.ಕರ  ಇಸವಿ     ಘ್ಟ್ನ 
 

1 1608 ಚೈತ್ರ ಶುದಧ  ನವಮಿ, ಜಾಲನಾ ಜಲಿೆಯ ಜಾಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ  ನಾರಾಯಣ 

(ಸಮ್ಥಥರ) ಜನಮ . 
 

2 1618 ಬಾಲಯ ದಲಿ್ಲಯೆ ಸಮ್ಥಥರಿಗ್ಗ ರಾಮ್ನ ದಶಥನ ಹಾಗು ಅನ್ನಗ್ರ ಹ 

3 1620 ಮ್ದುವಯ ಮಂಟ್ಪ್ದ್ಂದ `ಸ್ತ್ವಧಾನ' ಶಬದ  ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ  

ನಾಸಿಕ ಹತ್ರತ ರದ ಟಾಕಳಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ  12ವಷಥ ತ್ಪ್ಸಿಿ ಗ್ಗ ಆರಂಭ.      

ರಾಮೊೋಪ್ರಸನ್ ಮ್ತತ  ಶ್ೋಹನ್ನಮಂತ್ನ ಸ್ತ್ಕೆಾತ್ ಮಾಗ್ಥದಶಥನ ಈ ರಿೋತ್ರ ಅವರ 

ತ್ಪ್ಸಿಿ ನ ಪ್ರರ ರಂಭ 

4 1630 ಛತ್ರ ಪ್ತ್ರ ಶ್ವಾಜಮ್ಹಾರಾಜರ ಶ್ವನೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಜನನ 

5 1631 ಟಾಕಳಿಯಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥ ರಾಮ್ದಾಸ ಮ್ತತ  ಷಹಾಜ ರಾಜ್ಞಯವರ ಭೇಟ್ಟ 

6 1632 ಟಾಕಳಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ಪ್ಶಚ ಯರ್  ಿಯನೆ್ನ  ಪೂರೈಸಿ ಭಾರತ್ದ ಪ್ರ ವಾಸ ಆರಂಭ 

7 1644 12ವಷಥ ಹಮಾಲಯದ್ಂದ ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿಯವರೆಗ್ಗ ಕಾಲೆ ಡಿಗ್ಗಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಪ್ರ ವಾಸ  

ಕೈಗಂಡರು 

8 1645 ಮ್ಹಾಬಳೇಶಿರಕೆೆ  ಆಗ್ಮ್ನ 

9 1648 ಅಂಗಾಪ್ಪರದ ತ್ತೋಡಿನಲಿ್ಲ  ಸಿಕೆಿ ದ ರಾಮ್ನವಿಗ್ರ ಹವನೆ್ನ  ಚಾಫಳ (ಅಂಗಾಪ್ಪರ, ತ್ತ.  

ಸ್ತ್ತ್ತರ, ಜ. ಸ್ತ್ತ್ತರಾ)ಎಂಬಲಿ್ಲ  ಸಿ್ತ್ಪ್ನ್ 

10 1649 ಚಂಚವಡ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರಾಮ್ದಾಸರ ಮ್ತತ  ಸಂತ್ ತಕಾರಾಮ್ರ ಭೇಟ್ಟ 

11 1649 ಚಾಫಳಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರಾಮ್ದಾಸರ ಮ್ತತ  ಶ್ವಾಜರಾಜನ ಸಿಂಘ್ಣವಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭೇಟ್ಟ 

12 1650 ಚಾಫಳದಲಿ್ಲ  ವಿಜಂಭಣೆಯಿಂದ ರಾಮ್ನವಮಿ ಆಚರಣೆ 

13 1654 ಶ್ವಥರಘ್ಳದಲಿ್ಲ  ದಾಸಬೋಧದ ಲೇಖ್ನಿಯ ಆರಂಭ 

14 1655 ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ ಮಾತೆ ರಾಣುಬಾಯಿಯವರ ನಿಧನ 

15 1656 ಶ್ವಥರಘ್ಳ ಹತ್ರತ ರದಲಿ್ಲಯೆ ಚಂದರ ರಾವ ಮೊೋರೆಗ್ಗ ಶ್ವಾಜಯು ಕೊಂದನ್ನ 

16 1656 ಶ್ವಾಜಮ್ಹಾರಾಜರು ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ ಜೋಳಿಗ್ಗಯಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ವನೆ್ನ  ಹಾಕಿದರು 

17 1659 ಪಂಢರಪ್ಪರದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಂಡುರಂಗ್ನ್ನ ರಾಮ್ನ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥರಿಗ್ಗ ದಶಥನವಿತ್ತ ನ್ನ 

18 1659 ಶ್ವಾಜಮ್ಹಾರಾಜರಿಂದ ಪ್ರ ತ್ತಪ್ಗ್ಡದಲಿ್ಲ  ಅಫಝಲಖಾನನ ವಧೆ 

19 1663 ಜ್ಞಜುರಿಯಲಿ್ಲ  ಖಂಡೋಬನ್ನ ರಾಮ್ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ದಶಥನವಿತ್ತ ನ್ನ 

20 1674 ರಾಯಗ್ಡದಲಿ್ಲ   ಛತ್ರ ಪ್ತ್ರ ಶ್ವಾಜಯವರ ರಾಜಾಯ ಭಿಷೇಕ 

21 1676 ರಾಯಗ್ಡದಲಿ್ಲ  ಛತ್ರ ಪ್ತ್ರ ಶ್ವಾಜಯ ವಿನಂತ್ರಯ ಮೇರೆಗ್ಗ ಸಮ್ಥಥ ಸಜಜ ನಗ್ಡದಲಿ್ಲ  

 ಸಮ್ಥಥರ ಚರಣದಲಿ್ಲ  ದೇಹವನೆಿ ಟಿ್ ರು 

22 1679  ಸಂತ್ ವೇಣಾಸಿ್ತ್ಮಿ  ಕಿೋತ್ಥನ್ಯನೆ್ನ  ಮಾಡುತ್ತ  ಮಾಡುತ್ತ  ಸಮ್ಥಥ ಸಜಜ ನಗ್ಡದಲಿ್ಲ  

 ಶಾಶಿ ತ್ವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬಂದರು 

23 1680 ರಾಯಗ್ಡದಲಿ್ಲ  ಛತ್ರ ಪ್ತ್ರ ಶ್ವಾಜಯ ಮ್ಹಾನಿಯರ್ 

24 1681 ತಂಜಾವೂರಿನಿಂದ ಸಜಜ ನಗ್ಡಕೆೆ  ರಾಮ್, ಲಕ್ಷಮ ಣ ಮ್ತತ  ಸಿೋತೆಯ ವಿಗ್ರ ಹಗ್ಳ ಆಗ್ಮ್ನ  

ಮ್ತತ  ಸಿ್ತ್ಪ್ನ್ 

25 1682 ಪೂವಥಸೂಚನ್ ಕೊಟಿ್ಟ  ಸಮ್ಥಥರು ಸಜಜ ನಗ್ಡದ ಮ್ಠದಲಿ್ಲ  ದೇಹವನೆ್ನ  ತ್ಯ ಜಸಿದರು. 
 



  

 

 

ಶ್ರ ೋ ದಾಸಬೋಧದ ಕಲ್ಲಕೆಗ್ಗ ಅವಶಯ ಕವಾದ ಕೆಲವು ಮಾಹತ್ರಗ್ಳು 

 

   ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರು ಭಾರತ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರರ ಂತ್ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಹನೆ ಂದುನೂರು 

ಮ್ಠಗ್ಳನೆ್ನ  ಸಿ್ತ್ಪ್ಪಸಿದರು.  ಸ್ತ್ವಿರಾರು ಮ್ಹಂತ್ರನೆ್ನ  ತ್ಯಾರು ಮಾಡಿದದ ರು.  ಶ್ಷಯ ರು ಮ್ತತ  

ಪ್ರ ಶ್ಷಯ ರೊಡಗೂಡಿ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಸಂಘ್ಟ್ನ್ಯನೆ್ನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಿ ತೇಜಸಿಿ , ಹಸ ಹಸ ವಿಚಾರಗ್ಳನೆ್ನ  

ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಜಾಗೃತ್ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಂಘ್ಟ್ನ್ಯಿಂದ ಸಿ ರಾಜಯ  ಸಿ್ತ್ಪ್ನ್ಗ್ಗ ಖ್ಚತ್ವಾಗಿ 

ಉಪ್ಯೋಗ್ವಾಗಿರಬಹುದು. 
 

   ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥರ ನಂತ್ರದಲಿ್ಲಯು ಸುಮಾರು 30ವಷಥ ಅವರ ತೇಜಸಿು  ಎಲಿೆಡೆಯು 

ಪ್ಸರಿಸಿತತ .  ಹೇಗ್ಗ ಸೂಯರ್ಿ ಸತ ದ ನಂತ್ರವೂ ಕೆಲ ಸಮ್ಯ ಪ್ರ ಕಾಶವು ಹರಡಿರುತ್ತ ದೆಯ, ಹಾಗ್ಗಯೆ 

ಇವರದುದ  ಆಗಿತತ .  ಆದರೆ ಮಾತ್ರ  ಅನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಥಥಸಂಪ್ರ ದಾಯಕೆೆ  20ನೇಯ ಶತ್ಮಾನದ 

ಪ್ರರ ರಂಭದವರೆಗು ಅವದೆಸ್ಯಯೆ ಬಂದ್ತತ .  ನಂತ್ರ ದಾಸಬೋಧ ಗ್ರ ಂಥವು ಮುದ್ರ ತ್  ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಾಯಿತ.  ಕೈಲಾಸವಾಸಿ ಶಂಕರರಾವ್ ದೇವರು ಸಮ್ಥಥರ  ವಾಙ್ಮ ಯವನೆ್ನ  ಕಾಪ್ರಡಲು 

ಮ್ತತ  ಪ್ರ ಕಾಶ್ಸಲು ` ಶ್ರ ೋ ಸಮ್ಥಥ ವಾಗ್ಗದ ೋವತ್ತಮಂದ್ರ ' ಈ ಸಂಸಿ್ಯಯನೆ್ನ  ಧುಳೆಯಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ್ಟ  

ಹಾಕಿದರು. ಜನ ಸ್ತ್ಮಾನಯ ರಿಗ್ಗ ಕೇಳಲು ಮ್ತತ  ಓದಲು ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ ವಿಚಾರಗ್ಳು ದೊರಕಿದವು. 

   ಸಜಜ ನಗ್ಡ, ಚಾಫಳ ಈ ದೇವಸಿ್ತ್ನಗ್ಳ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗ್ಬೇಕೆಂದು ಶ್ರ ೋ 

ಶ್ವಾಜಮ್ಹಾರಾಜನ್ನ ಭೂಮಿಯನೆ್ನ  ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದದ ನ್ನ. `ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥ ಸೇವಾ ಮಂಡಳ' ಈ 

ಸಂಸಿ್ಯಯ ಸಿ್ತ್ಪ್ನ್ ಸ. ಬ. ಶ್ರ ೋಧರಸಿ್ತ್ಮಿ(1908-1973) ಇವರ ಪೆರ ೋರಣೆಯಂದ 1940ರಲಿ್ಲ  ಆಯಿತ. ಈ 

ಕೆಲಸಕೆೆ  ಕೈ.ಬಾಬುರಾವ ವೈದಯ  (1899-1958) ಕೈ. ದತ್ತತ ೋಪಂತ್ ಪ್ರಾಂಜಪೆ (1804-1982) ಇವರಿಬಬ ರ 

ಕೊಡುಗ್ಗ ಬಹಳವಾಗಿತತ . 

  ಹಾಗ್ಗಯೆ ಚಾಫಳ, ಶ್ವಥರಘ್ಳ ಇಲಿ್ಲಯು ಜೋಣರ್  ಿ ೋದಾಧ ರವಾಯಿತ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 

ವಾಸುತ ಗ್ಳ ಮ್ತತ  ತ್ರೋಥಥಕೆೆೋತ್ರ ಗ್ಳ ಜೋಣರ್  ಿ ೋದಾಧ ರದ್ಂದ ಈ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿಯುವಂತ್ರರಲ್ಲಲಿ .  ಜನರ 

ದೈನಂದ್ನ ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರಾಮ್ದಾಸರ ವಿಚಾರಗ್ಳ ಸಪ ಶಥವಾಗುವ ಉದೆದ ೋಶ ಈಡೇರುವುದು 

ಅಗ್ತ್ಯ ವಾಗಿತತ . 
 

  `ಸಜಜ ನಗ್ಡ' ಈ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯ ಪ್ರ ಕಾಶನ ಒಂದು ದೊಡಡ  ಮ್ಹತಿ್ ದ ಘ್ಟ್ನ್ಯಾಗಿತತ .  ಈ 

ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ ಉಪ್ದೇಶ, ಅವರ ಚರಿತೆರ  ಮ್ತತ  ಅದರೊಡನ್ ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥ 

ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಹಾಗ್ಗಯೆ ಅನಯ  ಸಂಪ್ರ ದಾಯದ ವಾಙ್ಮ ಯವು ಪ್ರ ಕಾಶನಕೆೆ  ಬಂದ್ತ.  ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ 

ಉಪ್ದೇಶ, ಆವರ ಚರಿತೆರ  ಮ್ತತ  ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಹಾಗ್ಗಯೆ ಅನಯ  ಸಂಪ್ರ ದಾಯದ ವಾಙ್ಮ ಯವು 

ಪ್ರ ಕಾಶನಕೆೆ  ಬಂದ್ತ.  ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ  ಪ್ರದುಕೆಯ ಪ್ರ ವಾಸವು ದೇಶವಾಯ ಪ್ಪ ಆಗ್ಲಾರಂಭಿಸಿತ. ವಾಙ್ಮ ಯ 

ಪ್ರ ಸ್ತ್ರವು ಆಯಿತ.  ಸಜಜ ನಗ್ಡ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಾಗಿ ಕೈ. ಅಣಾಣ ಬುವಾ  ಕಾಲಗಾಂವಕರ್ (1905-1999) 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಶರ ಮಿಸಿದರು. ಹಾಗ್ಗಯೆ ಶ್ರ ೋ ಮಾರುತ್ರಬುವಾ ಭೋಸಲೆ ರಾಮ್ದಾಸಿ ಇವರು ಪ್ರ ಚಾರ ಸಂಚಾರ 

ತಂತ್ರ ಗಾರಿಕೆಯನೆ್ನ  ಕರತ್ಲಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 
 

  ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥ- ವಿಚಾರ ಪ್ರ ಚಾರದ ಅಲೆಯು ಕೇವಲ ಬಂದು ನಶ್ಸಬಾರದು, ಜನರ ಒಂದು 

ಪ್ಠಯ ಕರ ಮ್ವಾಗ್ಬೇಕು.  ಈ ದೃಷಿ್ ಯಲಿ್ಲ  ದಾಸಬೋಧ ಅಭಾಯ ಸ ವಗ್ಥಗ್ಳು ಒಂದು ಮ್ಹತ್ತ ರವಾದ ಘ್ಟ್ನ್.  

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ ಗ್ರ ಂಥದ ಕೇವಲ ಪೂಜ್ಞ ಮ್ತತ  ಪ್ರರಾಯಣವಾಗುತ್ರತ ತ್ತತ  ಆ ಗ್ರ ಂಥದ ಅಭಾಯ ಸವಾಗ್ಬೇಕು, 

ಅದರಲಿ್ಲಯ ವಿಚಾರಗ್ಳ ಬಗೆ್ಗ  ಚಚರ್  ಿಯಾಗ್ಬೇಕೆಂದು ಶ್ವಥರಘ್ಳದಲಿ್ಲ  ದಾಸಬೋಧ ವಗ್ಥದ 

ಸಂಚಾಲನ್ ಕೈ. ಧೊ.ವಾ. ಮ್ತತ  ಅಪ್ರಪ ವೈದಯ  (1903-1996) ಇವರು ನಿಷ್ೆ ಾಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಷಥಗ್ಳ 

ಕಾಲ ಈ ಕೆಲಸವನೆ್ನ  ಮಾಡಿದರು. 
 

  ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ ವಿಚಾರಗ್ಳಿಂದ ಸಮಾಜದ ಐಹಕ ಮ್ತತ  ಪ್ರರಮಾಥರ್  ಿಕ 

ಉನೆ ತ್ರಯಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯು ಜನಸ್ತ್ಮಾನಯ ರಲಿ್ಲ  ಸುಪ್ತ ವಾಗಿ ಬಿೋಜಾವಸಿ್ಯಯಲಿ್ಲತತ .  ಈಗ್ದು 

ಪ್ಪನಃ ಮ್ಹಾರಾಷಿ ಾ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಬಿತ್ತ ನ್ಯಾಗಿ ವಟ್ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಮ್ತೆತ  ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥ 

ಸೇವಾ ಮಂಡಳದ ವಿವಿಧ ಕಾಯಥಕರ ಮ್ಗ್ಳೆಂದರೆ ಈ ವೃಕ್ಷದ ಬೇರುಗ್ಳೆ ಆಗಿವ. ಶ್ರ ೋಗ್ರ ಂಥರಾಜ ದಾಸಬೋಧ 

ಅಧಯ ಯನ (ಪ್ತ್ರ  ಮುಖೇನ) ಈ ಕಾಯಥಕರ ಮ್ವು ವಿಶೇಷ ರಿೋತ್ರಯದಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ವಿರಾರು  ಜನ ಅಧಯ ಯನ 

ಮಾಡುವವರು ನೂರಾರು ಸಮಿಕ್ಷಕರು ಇವರ ಸತ್ತ್ ಪ್ರಿಶರ ಮ್ದ್ಂದ ಈ ಕಾಯಥದ ವಧಥಂತ್ರ ಆಗುತ್ರತ ದೆ. 



 

  ಈ ಕಾಯಥಕರ ಮ್ದ್ಂದ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವವರಿಗ್ಗ ಮ್ನ್ಯಲಿ್ಲಯೆ ಸಿಕೆ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  

ದಾಸಬೋಧದ ಅಭಾಯ ಸವನೆ್ನ  ಮಾಡುವ ಸೌಲಭಯ ವನೆ್ನ  ಅತ್ಯ ಲಪ  ಶುಲೆ ದಲಿ್ಲ  ಆಗುತ್ರತ ದೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಅಧಯ ಯನಾಥರ್ಿ ಗ್ಳಿಗ್ಗ ಹೆಚಚ ನ ಮಾಗ್ಥದಶಥನದ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿದೆ.  ಅದಕೆಾ ಗಿ ಅವರು ದಾಸಬೋಧ 

ಅಧಯ ಯನ ಮಂಡಳಿಗ್ಳನೆ್ನ  ಎಲಿ  ಊರಿನಲಿ್ಲ  ನಡೆಸುವ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿದೆ. 
 

  `ಕಿರ ಯೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಬಹು ಜನರಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು'. ಇದು 

 ಶ್ರ ೋ ದಾಸಬೋಧ ಕಾಯಥಕರ ಮ್ದ ನ್ನಡಿಗ್ಟಿ್ಟ  ಆಗಿದೆ. ವಯ ಕಿತ ಗ್ತ್ವಾದ ಸ್ತ್ಧನ್ಯಷಿ್ ೋ, ಜನಪ್ರ ಬೋಧನ್ಯ 

ಬಗೆ್ಗಯು ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ ಒತ್ರತ ತತ  
 

  `ಸ್ತ್ಮ್ಥರ ಯ ವಿದೆ ಚಳುವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡುವರೊ ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  

ಭಗ್ವಂತ್ನ ಅನ್ನಷಾು ನವಿರುವ ಚಳುವಳಿಯು ವಯ ಕಿತ ಗು ಮ್ತತ  ಸಮಾಜಕೆ್ಕ  ಒಳಳ ಯದನೆ್ನ  ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

``ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಸಬೇಕು; ನಾವು ವಿವರಿಸ ಬೇಕು, ವಿವರಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.  ನಾವು  

 ಹಡಿಯ ಬೇಕು  ಹಡಿಸ ಬೇಕು ಭಜನಾ ಮಾಗ್ಥದ್ಂದ'' ಹೋಗ್ಗಂದು ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥ ರಾಮ್ದಾಸರ ಆಗ್ರ ಹವಿದೆ.  

ಆದರೆ `ವಿವೇಕಕಿರ ಯೆ ನಮ್ಮ ದು ಬದಲ್ಲಸಬೇಕು. ಅತ್ರೋ ಆದರದ್ಂದ ಶುದಧ  ಕಿರ ಯೆಯನೆ್  ಮಾಡಬೇಕು'  ಈ 

ರಿೋತ್ರ ನಾವು ಸಿ ಂತ್  ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಶುದಧ ವಾಗಿದುದ , ಜನರು ಹಾಗ್ಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರ ಯತೆ್ರ ಸಬೇಕು. 

ಇದರಿಂದ ಎಲಿರ ಕಲಾಯ ಣವೇ ಆಗುವುದು.  ಈ ಪ್ಠಯ ಕರ ಮ್ದ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡು ``ದಾಸಬೋಧ 

ಪ್ತ್ರ ಮುಖೇನ ಅಭಾಯ ಸ'' ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ತತ  ಇತ್ರರಿಗು ಆ ರಿೋತ್ರಯ ಪೆರ ೋರಣೆ ತ್ಮ್ಮ  ಶಕಿತ ಯಂತೆ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಯತೆ್ರ ಸಬೇಕು.  ಈ ಚಕೆ  ಪ್ಪಸತ ಕವನೆ್ನ  ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ ದಾಸಬಧ ಅಭಾಯ ಸ ವಗ್ಥಗ್ಳನೆ್ನ  

ನಡೆಸಬಹುದು.  ಈ ಪ್ಪಸತ ಕದ ಕೇವಲ ಪ್ರರಾಯಣ ಬೇಡ ಅಥಥವನೆ್ನ  ತ್ರಳಿದುಕೊಳಳ ಬೇಕಾದ ಅಗ್ತ್ಯ ವಿದೆ. 
 

  ``ಶ್ರ ೋ. ದಾ. ಅ.'' ಅಭಾಯ ಸಕರ ಮ್ವು ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ 6 ಬೋಧವಚನಗ್ಳ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

1) ಯತೆ್  ಅದನೆ್ನ  ದೇವರಿಂದ ತ್ರಳಿಯಬೇಕು. ಯತೆ್ ವಿಲಿದೇ ದಾರಿದರ ಯ ವೇ. 

      ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ  ಹೃದಯ ಪ್ಪಟ್ 146 ಶ್ರ ೋ ಶಂಕರ ಶ್ರ ೋ ಕೃಷಣ ದೇವ 

2) ಈ ಶರಿೋರದಂತೆ ಯಂತ್ರ . ಇನಾಯ ವುದ್ಲಿ  (ದಾ20-8-11) 

3) ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಕಮ್ಥ. ಕಮ್ಥ ಮಾಗ್ಥದ ಉಪ್ರಸನ್. (ಸಮ್ಥಥ ಗ್ರ ಂಥ ಭಂಡರ,  

   ಶ್ರ ೋ ವಿಲ್.ಆರ್. ಪ್ರಂಗಾವಕರ ಪ್ಪಟ್ 106 ಮಾನಪಂಚಕ 3 ಕಾವಯ ವೃತ್ತ 1) 

4)  ಮೊದಲು ಪ್ರ ಪಂಚವನೆ್ನ  ಮಾಡಬೇಕು ನಿಟಿ್ಟ ನಿಂದ.  ನಂತ್ರ ಪ್ರಮಾಥಥದ ವಿವೇಕ  

5) ಹಡಿಯಬೇಕು (ದಾ.12-1-1) 

ಪ್ರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಸಮಾಧಾನಿಯ, ಅವನ್ನ ಪ್ರಮಾಥಥವನೆ್ನ  ಸರಿದೂಗಿಸುವನ್ನ. (ದಾ. 
12-1-6) 

6) ವಿವೇಕದ ಫಲ, ಅದು ಸುಖ್ವೇ (ದಾ13-7-28) 

  ಈ ಆರು ಬೋಧ ವಚನಗ್ಳು ಮುಖ್ಪೃಷು ದಲಿ್ಲಯು ಕೊಟಿ್ಟ ದೆ. 
 

 

    ಸ್ತ್ಪ್ರತ ಹಕ ದಾಸಬೋಧ ಅಭಾಯ ಸ - ದಾಸಬೋಧ ಅಭಾಯ ಸ ಮಂಡಳಗ್ಳು     

 ಸ್ತ್ಮಾಜಕವಾಗಿ ಓದುವುದು, ಚಚರ್  ಿಸುವುದು ಅತ್ರೋ ಬುದ್ಧ ವಂತ್ರಿಗ್ಗ ಬೇಕೆನಿಸುವುದ್ಲಿ .  ಆದರೆ 

ಪ್ರರಮಾಥರ್  ಿಕ ದೃಷಿ್ ಯಿಂದ ಬಹು ಜನರು ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಅವಸಿ್ಯಯಲಿ್ಲಯೆ ಇರುತ್ತತ ರೆ.  ಹಾಗ್ಗಯೆ 

ಸ್ತ್ಮೂಹಕ ವಾಚನದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಬದಧ ತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅನೇಕರ ಅನ್ನಭವದ್ಂದ ಆದ ಚಚರ್  ಿಯಂದ  

ನಮ್ಮ  ಜೋವನದೃಷಿ್  ಅಧಿಕ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಪ್ರಮಾಥಥದಲಿ್ಲ  (ಜೋವನದ ಸತ್ಯ ವನೆ ರಿಯಲು ಇದು 

ಒಳೆಳ ಯ ಅವಕಾಶ) ಇದು ಕೇವಲ ಉಪ್ಯೋಗ್ಕೆೆ  ಬರುವುದಷಿ್  ಅಲಿದೆ ಅತ್ರೋ ಅವಶಯ ಕವು ತ್ತೋರುತ್ತ ದೆ. 
 

 `ಶ್ರ ೋ.ದಾ. ಅ.' ಈ ಕಾಯಥಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗ್ವಹಸುವ ಅಭಯ ಥರ್ಿ ಗ್ಳು ಸಣಣ  ಸಣಣ  ದಾಸಬೋಧ 

ಅಭಾಯ ಸ ಮಂಡಳಗ್ಳನೆ್ನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಬೇಕು.  ವಾರಕೆೊಮೆಮ  ಅಥವಾ ತ್ರಂಗ್ಳಿಗಮೆಮ  ಒಂದುಗೂಡಿ 

ಸಮಾಸಗ್ಳ ವಾಚನವನೆ್ನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರರ .ಬೆಲಸರೆಯವರ ಸ್ತ್ಥಥ ದಾಸಬೋಧ, ಶ್ರ ೋ ಅನಂತ್ದಾಸ 

ರಾಮ್ದಾಸಿಯವರ ದಾಸಬಧ -ಪ್ರ ವೇಶ (ಮೊರಯಾ ಪ್ರ ಕಾಶನದ ಪ್ಪನಃ ಮುದರ ಣ ಲಭಯ ) ಇವುಗ್ಳನೆ್ನ  

ಚಚರ್  ಿಸಬೇಕು. ಹೋಗ್ಗ ಚಚರ್  ಿ, ಮ್ನನ, ಚಂತ್ನಕೆೆ  ಸರಿದೂಗುವ ಲೇಖ್ನಗ್ಳನೆ್ನ  ಓದಬೇಕು.  

ಸಜಜ ನಗ್ಡದ ಮಾಸಪ್ತ್ರರ ಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಶ್ರ ೋ.ದಾ.ಅ. ಸಿ್ತ್ಧಾಯ ಯದ ಬಗೆ್ಗ  ಒಂದು ಲೇಖ್ನವಿರುತ್ತ ದೆ. ಇದರಿಂದ 

ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಅಥಥವು ಚ್ಛನೆಾ ಗಿ ಮ್ನದಟಿಾ ಗುವುದು.  ಹೋಗ್ಗ ಎಲಿೋ ಓದ್ದ ಸಿ್ತ್ಧಾಯ ಯಗ್ಳನೆ್ನ  ತ್ಮ್ಮ  

ಸಿ ಂತ್ಶಬದ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ಬರವಣಿಗ್ಗಯನೆ್ನ  ನಕಲು ಮಾಡಬಾರದು.  ಪ್ರ ತ್ರ ವಷಥ 12 



ಸಿ್ತ್ಧಾಯ ಯಗ್ಳು ಪೂತ್ರ್  ಿ ಆದನಂತ್ರ ಸಮಿೋಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಗ್ಳನೆ್ನ  ಕೊಡಲಾಗುವುದು.  3 

ವಷಥದ ಪ್ಠಯ  ಕರ ಮ್ ಪೂಣಥಗಂಡ ಮೇಲೆ ದಾಸಬೋಧ ಮ್ತೆತ  ಮ್ತೆತ  ಕರ ಮ್ಶಃ ಎಲಿ  ವಿಷಯಗ್ಳ ಬಗೆ್ಗ  

ಓದುವ ಹವಾಯ ಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ದೆ.  ನಮ್ಮ  ದ್ನಚರಿಯ ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಆನಂದ ಮ್ತತ  ಸಮಾಧಾನ 

ಸಿಗ್ಲಾರಂಭಿಸುತ್ತ ದೆ. 
 

 ಸಜಜ ನಗ್ಡ ಮಾಸ ಪ್ತ್ರ ಕೆಯ ವಾಷರ್  ಿಕ ಚಂದಾ ರೂ\300 ವಯ ವಸಿ್ತ್ಪ್ಕ `ಸಜಜ ನಗ್ಡ' ಮಾಸಿಕ, 

179, ಸೊೋಮ್ವಾರಪೇಠ, ಸಮ್ಥಥಸದನ, ಸ್ತ್ತ್ತರಾ 415007ಇಲಿ್ಲ  ಕಳುಹಸಿ. ಹಸ ಗಾರ ಹಕರು ಮ್ನಿ 

ಆಡಥರ್ ಕ್ಕಪ್ನೆ ಲಿ್ಲ  `ಹಸ ಗಾರ ಹಕ' ಎಂದು ನಮೂದ್ಸಿ. ಹಳೆಯ ಗಾರ ಹಕರು ನಿಮ್ಮ  ಗಾರ ಹಕ 

ಕರ ಮಾಂಕವನೆ್ನ  ನಮೂದ್ಸಿ.  ನಿಮ್ಮ  ಪೂಣಥ ವಿಳಾಸವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ. 
 

 ಹೆಚಚ ನ ಮಾಹತ್ರಗಾಗಿ ಸಂಪ್ಕರ್  ಿಸಿ: 

ಶ್ರ ೋ ವಿಜಯ ಗಾಡಗಿೋಳ ಮೊ. 9309801808 

   ಕಚೇರಿ ಮೊ. 8669405971 
 

 ಶ್ರ ೋ ಗ್ರ ಂಥ ರಾಜ ದಾಸಬೋಧ ಅಧಯ ಯನ (ಪ್ತ್ರ  ಮುಖೇನ) 

 ಪ್ರ ಕಾಶನ ವಿಭಾಗ್, ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ 

 ಸಜಜ ನಗ್ಡ, ಸ್ತ್ತ್ತರಾ, 415013 

 ಪ್ರ ಕಾಶಕರು 

 

 

 

           ಪ್ರ ಸ್ತ್ತ ವನ್ 
 

 ಅಭಾಯ ಸ್ತ್ಥರ್  ಿ ಬಂಧು-ಭಗಿನಿಯರೆ, 
 

 1978ರಲಿ್ಲ  `ಸಜಜ ನಗ್ಡ' ಮಾಸಪ್ತ್ರರ ಕೆಯ ಮಾಧಯ ಮ್ದ್ಂದ `ಪ್ತ್ರ  ಮುಖೇನ ದಾಸಬೋಧ 

ಅಭಾಯ ಸ ' ಈ ಕಾಯಥಕರ ಮ್ವು ಆರಂಭವಾಯಿತ. `ಸಜಜ ನಗ್ಡ' ಪ್ತ್ರರ ಕೆ ನವಂಬರ 1978ರ 

ಸಂಚಕೆಯಲಿ್ಲ  ಮೊದಲನ್ಯ ಲೇಖ್ನ ಪ್ರ ಕಟ್ವಾಯಿತ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಸಮಾಸದ 5 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗ್ಳಿತತ . ಹೋಗ್ಗ 

ಪ್ರ ತ್ರ ತ್ರಂಗ್ಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತ. ಮ್ತತ  176 ಅಭಾಯ ಸ್ತ್ಥರ್ಿ ಗ್ಳು ಮೊದಲನ್ಯ ವಷಥವನೆ್ನ  

ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಪೂಣಥಗಳಿಸಿದರು.  ಇವರೆಲಿರಿಗ್ಗ 26 ಡಿಸ್ಯಂಬರ 1978ರಲಿ್ಲ  ಸಜಜ ನಗ್ಡದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋಸಮ್ಥಥರ 

ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರ ಶಸಿತ  ಪ್ತ್ರ ವನೆ್ನ  ಪ್ರ ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತ.  ಅಭಾಯ ಸ್ತ್ಥರ್ಿ ಗ್ಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ದ್ನದ್ಂದ 

ದ್ನಕೆೆ  ಬೆಳೆಯಿತ ಮ್ತತ  `ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರ ವೇಶ' `ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರಿಚಯ' ಮ್ತತ  `ದಾಸಬೋಧ 

ಪ್ರ ಬೋಧ' ಈ ಪ್ಠಯ ಪ್ಪಸತ ಕಗ್ಳನೆ್ನ  ತ್ಯಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತ. ತ್ದನಂತ್ರ ಕಾವಯ ವೃತ್ತ ಗ್ಳ ಕೆಳಗ್ಗ ಅದರ 

ಅಥಥ ವಿವರಣೆ, ಭಾವಾಥಥ ಇರುವ ಪ್ಪಸತ ಕಗ್ಳು ತ್ಯಾರಾದವು. 
 

 ನಂತ್ರ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅಭಾಯ ಸ್ತ್ಥರ್  ಿಗ್ಳಿಗ್ಗ 3 ವಷಥದ 3 ಪ್ಪಸತ ಕಗ್ಳನೆ್ನ  ಕೊಡುವ ಬದಲು, 

ಪ್ರ ವೇಶವನೆ್ನ  ಪ್ಡೆದ ಕ್ಕಡಲೆ ದಾಸ ಗ್ರ ಂಥ ಮ್ತತ  3 ವಷಥದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗ್ಳನೆ್ನ  ಕೊಟಿ್ ರೆ 

ಪ್ರ ತ್ರಯಬಬ ರಿಗ್ಗ ದಾಸಬೋಧ ಗ್ರ ಂಥವು ತ್ಲುಪ್ಪದಂತ್ತಗುತ್ತ ದೆ.  ಪ್ಠಣಕೆ್ಕ  ಪ್ರರಾಯಣಕೆ್ಕ   

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವುದು.  ಹಾಗ್ಗಯೆ 3 ವಷಥ ಆದ ಮೇಲೆ ಮ್ತ್ತತ ಂದು ಪ್ಠಯ ಕರ ಮ್ವು ತ್ಯಾರು ಮಾಡುವ 

ಆಲೋಚನ್ಯಿದೆ. 
 

         ಜಯ ಜಯ ರಘುವಿೋರ 

ಸಮ್ಥಥ 
 

 

 

           

 ಪ್ರ ಸ್ತ್ತ ವನ್ 

ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರ ವೇಶ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 1  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 1 ಸಮಾಸ 1 `ಗ್ರ ಂಥಾರಂಭಲಕ್ಷಣ' ಆಧಾರಿತ್ 



 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 2  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 12 ಸಮಾಸ 1 `ವಿಮ್ಳಲಕ್ಷಣ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 3  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 12 ಸಮಾಸ 2 `ಪ್ರ ತ್ಯ ಯಲಕ್ಷಣ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 4  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 2 ಸಮಾಸ 2 `ಉತ್ತ ಮ್ಲಕ್ಷಣ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 5  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 11 ಸಮಾಸ 3 `ಕಲ್ಲಕೆಯಲಕ್ಷಣ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 6  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 4 ಸಮಾಸ 3 `ನಾಮ್ಸಮ ರಣೆ ಭಕಿತ ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 7  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 12 ಸಮಾಸ 9 `ಚೇತ್ನಾ ಕಲ್ಲಕೆ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 8  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 12 ಸಮಾಸ 10 `ಉತ್ತ ಮ್ಪ್ಪರುಷ ನಿರೂಪ್ಣೆ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 9  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 18 ಸಮಾಸ 6 `ಉತ್ತ ಮ್ಪ್ಪರುಷ ಲಕ್ಷಣ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 10  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 14 ಸಮಾಸ 6 `ಚಾತಯಥಲಕ್ಷಣ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 11  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 20 ಸಮಾಸ 10 `ವಿಮ್ಲಬರ ಹಮ  ನಿರೂಪ್ಣೆ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

 

ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 1  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 18 ಸಮಾಸ 4 `ದೇಹದರ್ಿ ಲಭ ನಿರೂಪ್ಣೆ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 2 - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 3 ಸಿ ಗುಣಪ್ರಿಕೆೆ  2(ಅ), 3(ಆ), 3(ಇ), 4(ಈ),  

                   ಮ್ತತ  5(ಉ)  ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 3  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 2 ಸ.1 `ಮೂಖ್ಥಲಕ್ಷಣ' ಮ್ತತ   

ದ.2ಸ.10ಪ್ಠಿತ್ಮೂಖ್ಥಲಕ್ಷಣ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 4  - ದಾಸಬೋಧ ದ2 ಸ5 `ರಜೋಗುಣ ಲಕ್ಷಣ', 6ತ್ಮೊೋಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮ್ತತ  7  

ಸತಿ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 5  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 2 ಸಮಾಸ 8 `ಸದಿ್ ಧಾನಿರೈಪ್ಣೆ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 6  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 11 ಸ10 `ನಿಸಪ ೃಹನಡುವಳಿಕೆ ಮ್ತತ  ದ.15ಸ.2 

 ನಿಸಪ ೃಹಕಾಯಥ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 7  - ದಾಸಬೋಧ ದ.3ಸ.6 ಆಧಾಯ ತ್ರಮ ಕತ್ತಪ್, 7ಆಧಿಭೌತ್ರಕತ್ತಪ್ ಮ್ತತ  8  

ಆಧಿದೈವಿಕ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 8  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 4 ಸಮಾಸ 4 ಪ್ರದಸೇವನಾ ಭಕಿತ , 5 ಅಚಥನಾಭಕಿತ  ಮ್ತತ   

6 ವಂದನ ಭಕಿತ  ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 9  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 8 ಸಮಾಸ 6 `ದುಶ್ಚ ತ್ನಿರೂಪ್ಣೆ' ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 10  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 11 ಸಮಾಸ 5 ರಾಜಕಾರಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಮ್ತತ ದ.19 ಸ.9  

ರಾಜಕಾರಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 11  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 18 ಸ. 7 ಜನಸಿ ಭಾವ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಮ್ತತ  ದ.18 ಸ.8  

ಅಂತ್ಥದೇವ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ 



 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 12  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 9 ಸಮಾಸ 4 ಜಾಣತ್ನ ನಿರೂಪ್ಣೆ 
 

 

ದಾಸಬೋಧ ಪ್ರ ಬೋಧ 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 1  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 1-1 `ಗ್ರ ಂಥಾರಂಭಲಕ್ಷಣ' ಮ್ತತ  ದ20-10  

  ವಿಮ್ಳಬರ ಹಮ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 2  - ದಾಸಬೋಧ ದಶಕ 12 ಸಮಾಸ 6 ಮ್ಹಂತ್ಲಕ್ಷಣ, 14-1 ನಿಸಪ ೃಹ ಲಕ್ಷಣ  

ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 3  - ದಾಸಬೋಧ ದ. 14 ಸ. 6 ಚಾತಯಥಲಕ್ಷಣ, 15-1ಚಾತಯಥಲಕ್ಷಣ,  

  15-6 ಚಾತಯಥ ವಿವರಣೆ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 4  - ಶರ ವಣಮ್ಹಾತೆಮ : ದ.7-8 ಶರ ವಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ 8-9ಶರ ವಣನಿರೂಪ್ಣ, 17-3  

  ಶರ ವಣನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 5  - ದ.16-9 ನಾನಾಉಪ್ರಸನಾನಿರೂಪ್ಣೆ, 16-10 ಗುಣಭೂತ್ನಿರೂಪ್ಣೆ,  

  17-5 ಅಜಪ್ರನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 6  - ದ.5-7 ಬದಧ ಲಕ್ಷಣ, 5-8 ಮುಮುಕೆುಲಕ್ಷಣ ಮ್ತತ  5-9  

  ಸ್ತ್ಧಕಲಕ್ಷಣನಿರೂಪ್ಣ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 7  - ದ.4-9ದಾಸಯ ಭಕಿತ , 4-8 ಸಖ್ಯ ಭಕಿತ   ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 8  - ದ.1-9 ಪ್ರಮಾಥಥಸತ ವನ, 13-7 ಪ್ರ ತ್ಯ ಯದವಿವರಣೆ, 19-7  

     ಯತೆ್ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 9  - ದ.12-4 ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿರೂಪ್ಣೆ, 12-5 ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ್, 13-1  

  ಆತ್ತಮ ನಾತ್ಮ ವಿವಕ  ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 10  - ದ.1-4 ಸದೆುರುಸತ ವನ, 1-5 ಸಂತ್ಸತ ವನ, 8-9 ಸಿದಧ ಲಕ್ಷಣ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 11  - ದ.18-5 ದರ್ಿ ದೈವಿಪ್ರಿೋಕೆಾನಿರೂಪ್ಣೆ, 19-3 ದರ್ಿ ದೈವಿನಿರೂಪ್ಣೆ, 

  19-3 ದರ್ಿ ದೈವಿ ಲಕ್ಷಣ 

     19-4  ಸದೇವ (ಭಾಗ್ಯ ವಂತ್)ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ 
 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರ ಕೆ 12  - ದ. 20-4 ಆತ್ಮ ನಿರೂಪ್ಣೆ, 20-5 ಚತಿ್ತ ರಪ್ದಾಥಥ ನಿರೂಪ್ಣೆ, 20-8  

  ದೇಹಕೆೆೋತ್ರ  ನಿರೂಪ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ್ 
 

 

************************* 
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