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ಬಿ ಟ ಟ್ಟಿರ ರು ವ  ಸಸ ಳ ಗ ಳ ಲ್ಲಿ  ಸ ಸೂ ಕಕ     A£®Š®  ಗ ಳ ನ ರು ನ್ನು ಬ ರೆ ಯಿ ರ  :

ಅ----ಇ  ಈ ---- ಊ ---- ಎ ---- ಐ ---- ಓ ---- ಅಅಂ 

ಅಅ

---- ಖ ಗ----  ಙ
----ಛ----  ಝ ಞ
---- ಠ ಡ----ಣ
---- ಥ ---- ಧ ನ
 ----ಫ ಬ----ಮ
ಯ  ----ಲ ವ ---- ಷ ಸ ---- ಳ 
ಈ  ಕೆ ಳ ಗಿ ನ  ಪ ದ ಗ ಳ ನ ರು ನ್ನು     ಓ ದಿ ರ  :-

N¬ + A =N®
ಅರಸ    ಅಗಸ  ಇಳ   ಈಶ   ಉರಗ   ಊಟ ಋತ    ಎಡ   ಏತ
ಐದಳ   ಒಣಮರ  ಓಲಗ ಔಷಧ   ಅಅಂಬರ 
ಕಮಲ   ಖಳ   ಗಗನ   ಘಮಘಮ 



ಚಮಚ   ಛಲ   ಜನ    ಝಳಝಳ 
ಪಟ      ಮಠ   ದಡ    ಢಮಢಮ   ಹಣ 
ತಬಲ   ಥಳಥಳ  ದನ    ಧನ     ನಯನ
ಪದ      ಫಲ   ಬಲ   ಭವನ    ಮರ  ಮಗ
ಯಮ    ರಸ      ಲತ     ವನ     ಶರ    ಷಡ     ಸಮಯ   ಹವಳ
ಬಹಳ
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N¬+Aº= N®

ಅಅಂಗ  ಅಅಂತ  ಇಅಂಧನ  ಕಅಂದ  ಕಅಂಬ  ಗಅಂಡ  ಗಅಂಧ  ಚಅಂಚಲ

ಚಅಂದ   ಚಅಂಪ   ಜಅಂಭ   ಟಅಂಕ ನಅಂದ   ಪಅಂಕ  ಬಅಂದ   ಭಅಂಗ

ಮಅಂಗ   ಶಅಂಖ ಸಅಂತ  ಹಅಂತ 
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ಕೆ ಳ ಗಿ ನ  ಪ ದ ಗ ಳ ನ ರು ನ್ನು ಓ ದಿ ರ  :- 

ಆಗಸ   ಕಾಗದ   ಕಾನನ  ಕಾಳಗ   ಖಾರ   ಗಾಯ   ಗಾಯಕ

ಚಾಲಕ   ಚಾಮರ  ಛಾಯ   ಜಾಣ   ಜಾಗ   ಜಾಮ   ಟಾಟಾ

ಡಾಮರ   ತಾಳ  ತಾತ   ತಾರ   ದಾರ   ದಾನ   ನಾಯಕ   ನಾಮ

ನಾದ   ನಾಶ     ಪಾದ   ಪಾಯಸ  ಪಾಪ   ಬಾಲ   ಬಾಲಕ   ಬಾಣ

ಭಾಮ  ಭಾರ   ಭಾವ   ಮಾವ   ಮಾನ   ಮಾಸ   ಮಾಮರ

ಮಾನಸ  ಯಾಗ   ಯಾವ  ರಾಗ    ರಾಮ   ರಾಧ   ಲಾಗ    ಲಾವ

ಲಾತ   ವಾರ   ಶಾಖ   ಶಾಮ  ಸಾಹಸ   ಸಾಗರ  ಸಾರ   ಸಾಲ

ಹಾರ  ಹಾಲಾಹಲ    ಹಾಹಾಕಾರ    ಹಾಸನ 

ಚಾಲಕನ ಅವಸರ ಬಹಳ 
ಜಾಣ ಬಾಲಕ ಶಾಮನ ಸಾಹಸ
ಕಾಗದದ ಕಸ 
ರಾಮ ಹಾಸನದ  ಜನರ ನಾಯಕ 
ರಾಧಳ ಹವಳದ ಹಾರ



ರಾಮ ರಾವಣರ ಕಾಳಗ 
ಕಾನನದ ಒಣಮಾಮರ
ಗಾಯನದ ರಾಗ ತಾಳ ನಾದ ಲಯ ಚಅಂದ
ಲಾವಾರಸದ ಶಾಖ ಬಹಳ
ಸಾಗರದ ಜಲ ಲವಣ 
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 ಅಲಿ  ಅಳಿ  ಆವಿ  ಇಲಿ  ಇಳಿ  ಉರ  ಎಸಿ  ಏರ ಒದಿ  ಓಣಿ  ಕಿವಿ   ಕಿರ  

ಕಿರಕಿರ  ಕಿಸಿಕಿಸಿ  ಗಿರ  ಗಿರಗಿರ  ಗಿಣಿ  ಗಿಳಿ  ಗಿಜಿಗಿಜಿ  ಚಿಲಿಪಿಲಿ  ತಿಳಿ 

ತಿವಿ   ನಿಧಿ    ನಿಗಿನಿಗಿ  ಪಿಳಿಪಿಳಿ  ಪಿಸಿಪಿಸಿ  ಬಿಳಿ  ಬಿಗಿ  ಬಿರ  ಬಿಸಿ  

ಮಿರಮಿರ   ಮಿಕಿಮಿಕಿ   ವಿಧಿ  ವಿಲಿವಿಲಿ  ಲಿಪಿ   ಸಿಹಿ    ಸಿರ    ಸಿಗಿ    

ಶಿಬಿ    ಹಿರ  ಹಿಡಿ ಕಲಿ   ಕವಿ   ಗವಿ  ಗರ  ಚಳಿ  ಛಡಿ  ಜಡಿ  ಝರ 

ಅಣಿ  ತಣಿ   ದಣಿ  ದನಿ   ನದಿ  ನರ ಪರ  ಪದಿ ಬದಿ  ಬರ  ಬಸಿ  ಮರ 

ಮಸಿ ರವಿ  ಶನಿ ಸಹಿ  ಹಸಿ ಖಾಲಿ  ಕಾಳಿ  ಗಾಲಿ  ಗಾಳಿ  ಚಾಳಿ  ಜಾಲಿ



ತಾಳಿ ದಾಳಿ  ದಾರ  ದಾನಿ  ನಾರ  ಪಾಳಿ  ಬಾರ  ಮಾರ ರಾಣಿ  

ವಾಣಿ  ನಾಗಿಣಿ  ನಾದಿನಿ  ವಾರಧಿ  ವಾಸವಿ  

               

ಈಗ  ಈಟ  ಕಿಕೀಟ  ಕಿಕೀಲಿ  ಗಿಕೀತ  ಚಿಕೀಲ  ಜಿಕೀಕಾಟ ತಿಕೀರ  ದಿಕೀಪ

ನಿಕೀಲಿ  ಪಿಕೀತ  ಬಿಕೀಗ  ಬಿಕೀದಿ ಮಿಕೀನ ರಕೀತಿ    ವಿಕೀರ   ಲಿಕೀಲ  ಶಿಕೀತ

ಸಿಕೀತ  ಸಿಕೀನ   ಹಿಕೀನ

ಅಧಿಕೀನ  ನವಿಕೀನ  ಶರಕೀರ  ವಿಪರಕೀತ   ನಿಕೀರವ

ಸಿಹಿಸಿಹಿ ಮಿಠಾಯಿಯ  ಸವಿ 

ಬಿಕೀದಿಯ  ದಿಕೀಪ

ಬಾಗಿಲಿನ ಬಿಕೀಗ  ಕಿಕೀಲಿ–

ಚಿಕೀಲದ ಹಿಡಿ

ತರಕಾರ ಚಿಕೀಲ



ನಿಕೀಲಿಯ ಬಾನಲಿ ರವಿ ಕಿರಣ  
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ಅವನರು   ಅವಳರು   ಅದರು    ಅನರುಭವ   ಅಸರುರ   ಆಗರು   ಇವಳರು

ಇವನರು  ಇವು ಈಡರು ಉಡ  ಉಮ  ಊದರು  ಊರರು  ಋತರು

ಎಅಂಟರು  ಎರಡರು ಏಳರು ಒಅಂದರು  ಒಲವು  ಓದರು  ಓಡರು ಕರುವರ

ಕರುರರುಡರು ಗರುರರುತರು ಗರರುಡ  ಚರುರರುಕರು  ದರುಡರುಕರು  ಧರುಮರುಕರು

ಮರುದರುಕ  ಭರುಜ ಯರುವಕ  ಹರುಡರುಗ ಸರುಗರುಣ ಸರುಮನ ಶರುರರು

ಸರುಡರು   ಹರುಡರುಕರು   ಕರುರ   ಕರುಣಿ  ಕರುದಿ  ಗರುರ  ಗರುಣಿ   ಗರುಡಿ

ಜರುಮರುಕಿ  ತರುದಿ   ದರುಡಿ  ನರುಡಿ  ಪುರ  ಬರುಗರುರ   ಮರುರ  ಮರುದಿ

ಮರುನಿ   ಮರುಡಿ   ಸರುರ  ಹರುರ  ಕಾಡರು   ಕಾಲರು  ತಾಳರು  ದಾಟರು

ನಾರರು ಪಾಡರು  ಬಾನರು ಭಾನರು ಮಾಸರು ಮಾರರು ಮಾದರು ಸಾಕರು

ಹಾಡರು  ಸಾರರು  ಕಾಪಾಡರು   ಹಾರಾಡರು  ಪರದಾಡರು
                       



                

ಊದರು   ಊಟ   ಊರರು  ಊತ  ಕಸೂಗರು  ಕಸೂರರು  ಕಸೂಸರು

ಕಸೂಡರು  ಗಸೂಡರು  ಚಸೂರರು  ಜಸೂಜರು  ತಸೂರರು  ತಸೂತರು  ದಸೂರರು

ದಸೂಡರು ಧಸೂಳರು ನಸೂಕರು  ನಸೂರರು ನಸೂಲರು  ಬಸೂದರು   ಮಸೂರರು

ಶಸೂರ  ಹಸೂವು  ಸಸೂರರು  

ಕಸೂಗಾಡರು ಜಸೂಟಾಟ ತಸೂರಾಡರು ಕಸೂದಲರು ತಸೂಗಾಟ 

ಹನರುಮಅಂತನ ಗರುಡಿಯಲಿ ಕಡರುಬಿನ ಹಾರ

ಸಸೂಜಿಯ ತಸೂತಲಿ ದಾರವ ತಸೂರಸರು 

ನವಿಲಿನ ಗರಯಲಿ ನಸೂರಸೂರರು ನಯನಗಳರು   

ಚರುರರುಕರು ಹರುಡರುಗರ ಆಟದ ಮಜ

ಪಾಠವ  ಓದರು ಆಟವನಾಡರು ಊಟವ ಮಾಡರು  

ಒಅಂದರು ಎರಡರು ಮಸೂರರು ಕಸೂಡರು ಕಳಿ ಗಣಿತವ ಕಲಿ 
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ಎಲೆ   ಎಸೆ   ಅಲೆ    ಅರೆ  ಆಸೆ  ಆನೆ  ಆಮೆ  ಆಚೆ  ಒಲೆ  ಓಲೆ   ಕೆರೆ

ಕೆನೆ   ಗೆರೆ  ಜೆಡೆ   ತೆರೆ   ತೆನೆ  ದೆಸೆ   ನೆರೆ   ನೆನೆ   ಬೆಲೆ  ಮೆರೆ  ಸೆರೆ  ಹೆರೆ

ಹೆಡೆ ಗಸಗಸೆ  ಕರೆ  ಜಮೆ  ದಗೆ  ನಗೆ   ಹಗೆ ಬಗೆ ಮರೆ ಹಸೆ  ಹಾರೆ

ಚಾಪೆ  ನಾಚಿಕೆ  ಹಾಸಿಗೆ  ಸಾರಗೆ  ಪಾದರುಕೆ ಕೆಲಸ  ಕೆಲವು ಕೆಳಗೆ

ಕೆಸರರು   ಕೆಡವು   ಕೆಣಕರು   ಗೆಲರುವು   ಗೆಣಸರು  ಚೆಲರುವು  ತೆವಳರು

ತೆರಳರು  ನನಗೆ  ತನಗೆ   ತಮಗೆ   ನೆನಪು   ನೆರವು  ಬೆನಕ  ಬೆವರರು

ಬೆರಳರು    ಬೆಸಗೆ   ಬೆರಕೆ   ಮೆಣಸರು  ಸೆರಗರು    ಹೆಗಲರು   ಹೆಸರರು

ಮನೆಗೆಲಸ š¬éÉé                

                  
                      

              

ಕೆಕೀರೆ   ಡೆಕೀರೆ  ಬೆಕೀಳೆ  ಬೆಕೀರೆ  ಬೆಕೀಗೆ  ಹೆಕೀಗೆ   ಮೆಕೀಲೆ  ಪೆಕೀದೆ  ನೆಕೀರ

ಬೆಕೀಡ  ಮೆಕೀಣ  ಜೆಕೀಡ ತೆಕೀವ ದೆಕೀಹ ಕೆಕೀಳರು  ಹೆಕೀಳರು  ಚೆಕೀಳರು  ಮೆಕೀಳ



ಸೆಕೀಡರು  ತೆಕೀರರು  ಬೆಕೀರರು  ಸೆಕೀರರು  ಹೆಕೀರರು  ಕೆಕೀರರು  ಗೆಕೀಣರು  ಕೆಕೀಸರ

ಕೆಕೀರಳ ನೆಕೀಸರ  ಬೆಕೀಸರ   ಸೆಕೀವಕ   ಹೆಕೀರಳ   ಪೆಕೀರಳೆ  ಗೆಕೀರರುಬಿಕೀಜ

ನನಗೆ ಕೆಲವು ಗೆಕೀರರುಬಿಕೀಜಗಳರು ಬೆಕೀಕರು

ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೆಕೀಸರ ಆಗಿದೆ

ನಿನಗೆ ಏನರು ಕರುಡಿಯಲರು ಬೆಕೀಕರು?

ನಾನರು ಬೆಕೀಗಬೆಕೀಗನೆ ಮನೆ ಸೆಕೀರರುವ. 

ನಾನರು ಗೆಳೆಯರ ಜೆಸೂತೆ ಹೆಕೀರಳವಾಗಿ ಪೆಕೀರಳೆ ಸವಿಯರುವ.
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ಕೆಸೂನೆ  ಗೆಸೂನೆ  ಜೆಸೂತೆ  ದೆಸೂರೆ  ನೆಸೂರೆ ಪೊರೆ ಹೆಸೂರೆ

ಮೊಲ ಹೆಸೂಲ ಕೆಸೂಸರರು ಕೆಸೂನರರು ಗೆಸೂರಕೆ ದೆಸೂರಕರು ಮೊಸರರು

ಪೊರಕೆ   ಸೆಸೂಗಸರು š¬ ಬೆಸೂಗಸೆ  ಮೊಳಕೆ  ಪೊದರರು ಹೆಸೂಸದರು

ಸೆಸೂಬಗರು ಹೆಸೂಲಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲರು 



ಕೆಸೂಕೀಕೆಸೂಕೀ  ಜೆಸೂಕೀಜೆಸೂಕೀ  ಗೆಸೂಕೀವ  ಚೆಸೂಕೀಳ  ಜೆಸೂಕೀಳ  ಮೊಕೀಸ

ಕೆಸೂಕೀಲರು  ಜೆಸೂಕೀರರು  ಗೆಸೂಕೀಡೆ  ಜೆಸೂಕೀಡಿ  ತೆಸೂಕೀಡರು  ತೆಸೂಕೀರರು

ದೆಸೂಕೀಣಿ ನೆಸೂಕೀಡರು ಮೊಕೀಡ ಸೆಸೂಕೀಲರು  ಹೆಸೂಕೀಲಿಕೆ  ಜೆಸೂಕೀಪಾನ

ಸೆಸೂಕೀಪಾನ    ಹೆಸೂಕೀಳಿಗೆ 

œ®›Š®± qµ²°Š®o „¯TªSµ X®ºu®

ಹೆಸೂಕೀಳಿಗೆ ಹಾಲರು ಸವಿಯಲರು ಚಅಂದ

ಕೆಸೂಕೀಸಅಂಬರ ಊಟಕೆ ಚಅಂದ

ಆಟದಲಿ ಸೆಸೂಕೀಲರು ಗೆಲರುವು ಸಮ ಸಮ

ಗೆಸೂಕೀಡೆಯ ಮೆಕೀಲಿನ ಗಡಿಯಾರ ನೆಸೂಕೀಡಿ ಸಮಯ ಹೆಕೀಳರು 

ಜೆಸೂಕೀರಾಗಿ ಓಡಬೆಕೀಡ. ಜಾರ ಬಿಕೀಳರುವ. ಜೆಸೂಕೀಪಾನ!

ಆಗಸದಲಿ ಕರಮೊಕೀಡಗಳರು ಹರಡಿವ. ಮಳೆ ಬರಬಹರುದರು.

†¢‡®± îµ²©u® î®±‹‡®± Bh-Lh wµ²°l®©± …
©± šµ²S®š®± 
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ಕೆಕೈ  ಕೆಕೈಲಾಸ  ಕೆಕೈಗಾಡಿ  ಗೆಕೈರರುಹಾಜರರು  ಜೆಕೈಲರು ದೆಕೈವ ನೆಕೈದಿಲೆ

ಪೆಕೈರರು  ತೆಕೈಲ  ಡೆಕೈರ  ಮೆಕೈದಾನ  ಬೆಕೈಗರುಳ   ಹೆಕೈದ    ಸೆಕೈನಿಕ   ರೆಕೈತ

ಮೆಕೈಸಸೂರರು ಪೆಕೈಸ 

ರೆಕೈಲರು ಹೆಕೈನರು  
„Â¯S®-9

ಗಗೃಹ   ಕಗೃಪ   ತಗೃಣ   ದಗೃಢ   ಧಗೃವ   ನಗೃಪ   ಪಗೃಥ  ಭಗೃಗರು   ನಗೃಪ

ಹಗೃದಯ ಸಗೃಜನ  ಶಗೃತಿ  ಮಗೃದರು ಮಗೃತ  ಕಗೃಪಣ 
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ಕೌರವ  ಗೌರವ  ಸೌರಭ  ಚೌಲ  ಜೌಗರು  ಡೌಲರು  ತೌರರು

ದೌಡರು  ನೌಕೆ  ಪೌರ  ಮೌನ  ಹೌದರು  ಸೌದೆ ಸೌಧ 

ಕೌರವರರು ಮೊಕೀಸದ ಜಸೂಜನಾಡಿ ಗೆಲರುವ ಕಅಂಡರರು.

ಪಾಅಂಡವರರು  ಮೊದಲರು  ಸೆಸೂಕೀತರು  ನಅಂತರ  ಗೆಲರುವಿನ  ಕಡೆ

ನಡೆದರರು.



Nµ¶Œ¯š®w¯s® þî®xSµ w®ï±š®±

BS®š®u®ª uÂ®³î® q¯Šµ‡®± wµ²°l®±
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N®Ê 
AN®Ê  î®±N®Ê¡®±  š®N®ÊŠµ  y®N®Ê  š®±N®±Ê  „µN®±Ê 

S®Ì
N®S®Ì  œ®S®Ì  cS®±Ì  w®±S®±Ì  š®±TÌ  …S®±Ì q®S®±Ì

X®±Ï
N®X®±Ï  Š®XµÏ y®XµÏ N®±X®±Ï œ®±X®±Ï „µX®±Ï X®±X®±Ï

hÔ
AhÔ  N®±h±Ô S®±h±Ô q®h±Ô u®hÔ î®±hÔ šµ²hÔ

l®Ö
Al®Ö  N®mÖ  S®l®Ö  dl®±Ö  u®l®Ö  …mÖ ©l®±Ö 



oØ
AoØ  N®o±Ø To±Ø š®±oØ …oØ œ®o±Ø î®±o±Ø 

q®Ù
N®q®±Ù   S®q®±Ù q®±q®±Ù u®q®±Ù w®q®±Ù Kq®±Ù š®±q®±Ù

u®Û
N®u®±Û  Eu®Û  yµu®Û S®u®Û  du®±Û î®±u®±Û š®u®±

w®Ý
w®w®Ý  „µw®±Ý  î®±±w®Ý  Xµw®Ý  šµ²wµÝ  œµ²wµÝ 

y®Þ
Ay®Þ   N®y®¼ÈÞ  q®±y®Þ  u®y®Þ  Ey®¼ÈÞ  šµ²y®¼ÈÞ 

…à
N®…±à  œ®…±à  î®±…±à  u®…±à  š®±…±à  œ®±…±à

î®±â
Aî®±â S®±î®±â w®î®±â q®î®±â š®±î®±âwµ „µ²î®±â



‡®±ã
A‡®±ã  S®±‡®±ãwµ  š®±‡®±ãwµ  î®‡®¾¯ãŠ® î®±‡®±ã

Š®ä
N®Š®äSµ   cŠ®äwµ   š®Š®äwµ  y®¼Š®äwµ  y®Š®äwµ

©å
A©å  N®©±å  Sµ©±å  Xµ©±å w®ªå „µ©å œ®±©±å

î®æ
Aî®æ  š®±ïæ  h±ïæ  w®î¯æŒµ

š®é
…š®±é  î®±w®š®±é  î®‡®±š®±é  „Â®±š®éwµ

¡®ë
N®¡®ë  Nµ²¡®±ë  q®¡®±ë  …¢ë  š®±¡®±ë œ®¡®ë H¡®±ë



„Â¯S® -12

Lv‹

N®š®²Ù‹  ïš¯ÙŠ® š®q¯ÊŠ®

Eu¯ÌŠ® š®u¯áî®wµ ïý¯æš®

xý®Ï‡®± y®äš¯u® š®w¯âw®

î®±w®âs® N®©Þwµ
†m› …Šµ‰±‹

Eu¯:- N®š®²Ù‹_ N¬+A, š¬+q¬+F, Š¬+C 

                    N® š¬ q®² ‹

                       N®š¬Ù F‹

                         N®š®²Ù‹

y®ä‡®±þÏq®Ù y®äq®ã£® Eq¯éœ®



As®Á –A, Š¬+ s®+A

xuÂ¯ÁŠ® X®XµÁ QX®±Á „Â®dÁ

š®æS®Á î®±î®±Á N®î®±Á X®î®±Á

uÂ®î®±Á N¯‡®±Á š®²‡®±Á
„Â¯S® -13

S®u®ã „Â¯S®î®w®±Ý Lv Nµ¡®Sµ Nµ²iÔŠ®±î® y®äýµÝS®¢Sµ Eq®Ù‹› 

  14. Nµ¡®Tw® ïÇ®‡®±î®w®±Ý Lv î®±q®±Ù Nµ²iÔŠ®±î® y®äýµÝS®¢Sµ Eq®Ù‹›:-

Aºu®±  ý¯ŒµSµ  Š®bµ‰±q®±Ù.  ï±°w®,  š®²‹,  w®d°Š¬ î®±q®±Ù  îµ±°‹  ý¯Œµ‡®±  AºS®¡®u®ªå  šµ°‹u®Š®±.

“Cªå Tl®S®¡®w®±Ý wµh±Ô y®¼hÔ qµ²°h î®¾¯lµ²°o. x°îµ©åŠ®² š®œ¯‡®± î®¾¯l®±rÙ°Š¯?”Hºu®± y®äýµÝ

œ¯Ou®¡®±  îµ±°‹.  “Lœµ²° BS®ª”  Hºu®±  H©åŠ®² Sµ²°o± œ¯Ou®Š®±.  “œ¯S¯u®Šµ  DS®  wµ©

ASµ‡®±„µ°N®±.  Tl® wµl®„µ°N®±.  …Š®±ïŠ¯?” Hºu®¡®±  îµ±°‹.  “w¯î®¼  …Š®±qµÙ°îµ” Hºu®Š®±  ï±°w®

î®±q®±Ù w®d°Š¬.Bu®Šµ š®²‹ š®±î®±âwµ xºq®±Nµ²ºl®w®±. “Fœ®²º” Hºu®w®± š®²‹. “š®‹ Tl®S®¢Sµ

x°Š®± œ®xš®„µ°N®±. N®¡µ O°¡®„µ°N®±. Sµ²…àŠ® œ¯N®„µ°N®±. D HŒ¯å Nµ©š®î®w®±Ý x°î®¼ î®¾¯l®…ªåŠ¯ ?”

Hºu®± îµ±°‹ H©åŠ®w®²Ý Nµ°¢u®¡®±. w®d°Š¬ î®±q®±Ù ï±°w® “ w¯î®¼ HŒ¯å Nµ©š®S®¡®w®²Ý î®¾¯l®…Œµåî®¼

Hºu®Š®±. y®¼w®» “Fœ®²º” Hºu®w®± š®²‹. “w¯î®¼ wµl®±î® š®›S®¡®± „µ¡µu®± Tl®S®¡¯S®±q®Ùîµ. Aî®¼

›Ÿ‡®¾¯u® œ®o±ØS®¡®±Ý Nµ²l®±q®Ùîµ.BS® ‡®¾¯Š®± œ®o±ØS®¡®w®±Ý rw®±ÝrÙ°‹?” Hºu®± îµ±°‹ w®S®±q¯Ù Nµ°

¢u®¡®±. ï±°w®, š®²‹, w®d°Š¬ î®±²î®Š®² “ w®î®±Sµ „µ°N®±, w®î®±Sµ „µ°N®±” Hºu®Š®±. BS® îµ±°‹ “
w®wµ²Ýl®wµ  w®d°Š¬ î®±q®±Ù ï±°w® x°ï…àŠ®² Nµ©š® î®¾¯l®©± ›u®Ü‹Š®±ï‹. w®î®±Sµ œ®o±Ø rw®±Ýî®
œ®OÊuµ. wµ© ASµ‡®±©±. Tl® wµl®©±, Tl®S®¢Sµ x°Š®± œ®xš®©±. N®¡µ O°¡®©±. Sµ²…àŠ® œ¯N®©± š®²‹

Ky®Þª©å.  Bu®Û‹ºu®  Aî®xSµ  œ®o±Ø  rw®±Ýî®  œ®OÊ©å”  Hºu®¡®±.  š®²‹‡®±  î®±±Q  š®y®ÞS¯‰±q®±.

Kl®wµ‡µ±°  “ w¯w®² HŒ¯å  Nµ©š®î®w®²Ý  î®¾¯l®±qµÙ°wµ.” Hºu®w®±  š®²‹.  îµ±°‹ š®²‹‡®±  î®±±Q



wµ²°m w®š®±w®N®Ê¡®±. “ š®‹ …xÝ H©åŠ®² šµ°‹ u®±m‡µ²°o. Nµ¶Nµš®Š¯u®Šµ „¯‰± îµ²š®Š®±” Hºu®±
îµ±°‹ œµ°¢u®¡®±. H©åŠ®² š®xNµ, S®±u®Ûª Ÿmu®± Nµ©š®NµÊ œµ²Š®hŠ®±. 

y®äýµÝS®¡®±:-
1. îµ±°‹ Sµ¡µ‡®±Š®w®±Ý Hwµºu®± Nµ°¢u®¡®±?
2. qµ²°h î®¾¯l®©± Iwµ°w®± Nµ©š® î®¾¯l®„µ°Nµºu®± îµ±°‹ œµ°¢u®¡®±?
3. š®²‹‡®± î®±±Q INµ š®y®ÞS¯‰±q®±?
4. œ®o±Ø rw®±Ýî® œ®N®±Ê ‡®¾¯‹Tuµ?
5. D S®u®ãu®ªå …Š®±î® S¯uµ î®¾¯q®± ‡®¾¯î®¼u®±? 
6. D S®u®ãNµÊ œµ²ºu®±î® Kºu®± œµš®Š®w®±Ý Nµ²m. 

†hÔ š®Ú¡®S®¡®w®±Ý š®‹‡®¾¯u® y®u®S®¢ºu® q®±º†‹:-
A. Sµ¡µ‡®±Š®± ý¯Œµ‡®± ________ šµ°‹u®Š®±.
B. “ Lœµ²° BS®ª” Hºu®± H©åŠ®²_______.
C. “w¯w®± wµ© _________”Hºu®w®±.
D. š®²‹‡®± î®±±Q _________
E. “ š®‹ …xÝ I©åŠ®² šµ°‹___________”

N®Ê„Â¯S® -14„Â¬àÉáÉàÉàÉàÉàÉáN¯q®ÙŠ®
 Yq®äî®w®±Ý š®‹‡®¾¯T S®î®±x›. Au®NµÊ š®º…ºvÃ›u®ºqµ Kºu®± N®qµ As®î¯ y®ä…ºuÂ®î®w®±Ý …Šµ‰±‹:-



„Â¯S® -15

î¯ãN®Š®o

1. Nµ¡®Tw® î¯N®ãS®¡®ªå CŠ®±î® w¯î®±y®u®S®¡® ( œµš®Š®±S®¡®±) Nµ¡®Sµ SµŠµ H¡µ‰±‹.
1. œ®w®±î®±ºq®w®± ©ºNµSµ œ¯‹u®w®±.
2. N®zS®¡®± š¯S®Š®NµÊ šµ°q®±îµ N®iÔu®î®¼.
3. „µºS®¡®²Š®± N®w¯ÁhN® Š¯cãu® Š¯cuÂ¯x.
4. zºO y®¼š®ÙN® q®Š®©± AºS®mSµ œµ²°u®¡®±.
5. q®ºuµ-q¯‰±  î®±N®Ê¡µ²0vSµ  ›wµ°î®¾¯ wµ²°l®©± œµ²°u®Š®±.

2. D î¯N®ãS®¡®ªå †iÔŠ®±î® š®Ú¡®S®¡®w®±Ý š®²N®Ù ªºS® y®u®vºu® „Â®rÁ î®¾¯m:-

1. Aî®¡®± Š¯î®±w® î®±S®¡®±.                        
   Aî®w®± Š¯î®±w®-----.                         
2. œ®±l®±S® N®sµ Lu®±q¯Ùwµ.                     
   œ®±l®±T N®sµ ------.                     
3. N®³Ç®Ø w®w®Ý Sµ¡µ‡®±
   q¯Š® w®w®Ý---------.                         
4. u¯›‡®±± šµ°îµ î®¾¯l®±î®¡®±.          
   ------šµ°îµ î®¾¯l®±î®w®±.                       
5. AN®Ê w®w®Ýw®±Ý zä°rš®±î®¡®±.   
   ---- w®w®Ýw®±Ý zä°rš®±î®w®±.                       

3. †m› …Šµ‰±‹:- ( ï„Â®OÙ   –  y®äq®ã‡®±S®¡®± )

1. î®±wµ‰±ºu® = ---- ----                6. Bœ¯Š®î®¼ = ---- -----
2. î®±Š®î®w®±Ý = ----  -----               7. î¯œ®w®NµÊ = ---- -----
3. F‹w®ªå = ----  -----               8. ›°qµ‡®± uµšµ‰±ºu® =---- ---
4. îµ²°l®vºu® = ---- ----                9. AŠ®š®w®w®±Ý =------ -----
5. x°Šµ° = ------  ------               10.y®‹°£µ‡®±ªå =----- -----


