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Reasoning ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಮನ  ೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮುಖ್್ ಭಾಗ. KAS ಮತ್ುು PSI ಪರೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ logical reasoning ಎಂಬ 

ವಿಷಯದ ಬಗ  ೆಈ ಬ್ಾಿಗಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ತಿಳಿಯಲ್ಲದ್ದೋರ. Reasoning ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ್ಹ ವಿಧಗಳು, logical and Analytical reasoning ಬಗ ಗಿನ 

ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪಡ ಯಲ್ಲದ್ದೋರ. Logical and Analytical Reasoning ವಿಷಯವನುು ಸರಯಾಗಿ ಅರ ಥಯಸಿಕ  ಳುುವುದು ಪರತಿೋ ಅಭ್್ತಿಯಗ  

ಅತ್್ವಶ್್ಕ ಮತ್ುು ಪರೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲ ಿಉತ್ುಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲ್ಲದ . ಮನ  ೋಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ಗ  ಅಷ ಟೋ ಮುಖ್್. 
ಮನ  ೋಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಉಚಿತ್ e-book ಅನುು ನೋವು ಡೌನ್ಲ  ೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.  
 

Reasoning  
 

Reasoning ಅಂದರ  ಸತ್್ದ ಅನ ವೋಷಣ ಯಲ್ಲ ಿಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲರಿುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ ಗಿನ ತಿೋಮಾಯನಗಳ ಮೋಲ  logic (ತ್ಕಯವನುು) ಅನವಯಿಸುವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. Reasoning ಅನುು ಕ ಲವೊಮೆ Rationality ಎಂತ್ಲ  ಕರ ಯಲಾಗುತ್ುದ . Reasoning ಎನುುವುದು ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಾದ 

ತ್ತ್ವಶಾಸರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ್ ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳ  ಂದ್ಗ  ನಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹ  ಂದ್ದ . ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮಾನವನು ಹ  ಂದ್ರುವ ವಿಶ ೋಷ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದ .  
Reasoning ಆಲ  ೋಚನ  ಮತ್ುು ಅರವಿನ  ಂದ್ಗ  ಬ್ ಸ ದ್ದ . ಇದು ನಮೆ ಯೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನುು ಪರೋಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಯನುು ಹ  ಂದ್ರುತ್ುದ . 
Reasoning ಅನುು ಹಲವು ರೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. Verbal Reasoning, Non-verbal Reasoning, Analytical Reasoning, 

Logical Reasoning ಹಿೋಗ .  
 

Logical Reasoning  
 

ಈಗಾಗಲ ೋ ಹ ೋಳಿದಂತ  Reasoning ನಮೆ ಯೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನುು ಪರೋಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಯನುು ಹ  ಂದ್ರುತ್ುದ . ನಾವು ಯಾವಾಗಲು ನಮೆ 
ಸುತ್ುಲ್ಲನ ವಸುುಗಳ ಬಗ ,ೆ ಸನುವ ೋಶ್ಗಳ ಬಗ ೆ, ವಿಷಯಗಳ ಬಗ  ೆವಿವರಣ  ಅರ್ಥವಾ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನುು ಕ  ಡುತ ುೋವ . ಈಗ ಉದಾಹರಣ ಯಂದ್ಗ  
ಹ ೋಳುವುದಾದರ , ಈಗ ನಮೆ ಮುಂದ  ಒಂದು ಪ್ಾಿಸಿಟಕ್ ಹಾವು ಇದ  ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನೋವು ಅದನುು ನ  ೋಡಿದಾಗ ನಮಗ  ತಿಳಿಯುತ್ುದ  ಇದು 
ಪ್ಾಿಸಿಟಕ್ ಹಾವು ಎಂದು, ಏಕ ಂದರ  ನೋವು ಅಲ್ಲ ಿವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ, ನಜವಾದ ಹಾವಾಗಿದದಲ  ಿಅದು ಚಲ್ಲಸುತಿುತ್ುು ಎಂದು. ನಮಗ  ಗ  ತ್ುು 
ಜೋವವಿರುವಂತ್ಹ ಪರತಿೋ ಜೋವಿಯು ಚಲ್ಲಸುತ್ುದ . ಈ ರೋತಿಯ ನಖ್ರ ವಿವರಣ ಯನುು ನೋಡಲು ನಾವು logic ಅನುು ಬಳಸುತ ುೋವ . ಸರಳವಾಗಿ 

ನಮಗ  ಈಗಾಗಲ ೋ ತಿಳಿದ್ರುವ ಸಂಗತಿಗಳನುು ಕ  ಟಿಟರುವ ಸನುವ ೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಸರಯಾಗಿ ಬಳಸುವದ  ಂದ  ಇಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಲು.  
 

Logic ಎಂದರ ೇನು? 

 
ಮಾನ್ವಾದ ನರ್ಯಯಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಲು ಸನುವ ೋಶ್ಗಳ ಮೋಲ  ಕಾರರ್ಗಳ ತ್ತ್ವಗಳನುು ಹಾಕುವುದು (Applying principles of 

reasoning). ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಯ ತ್ಕಯವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಳುುವುದು, ಅಸಪಷಟತ ಗ  ಯಾವುದ ೋ ಜಾಗವಿರುವುದ್ಲಿ. ಈ Reasoning ಇವುಗಳ 

ಉದ ದೋಶ್ ನಮೆ ನರ್ಯಯಗಳನುು ಮತ್ುು ನಮೆ ಕ್ರೋಯೆಗಳನುು ನೋವು ಹ ೋಗ  ಸಮರ್ಥಯಸಿಕ  ಳುಬಲ್ಲಿರ ಎಂಬುದು. Logical Reasoning ಮತ್ುು 
Analytical Reasoning ಇವು ಎರಡು ಒಂದರಂದ ಒಂದು ಭಿನುವಾಗಿವ . ಯಾವುದ  ಸನುವ ೋಶ್ವನುು ನೋವು ವ್ಕ್ುನಷಠರಾಗಿ ಅರ್ಥವಾ ವಸುುನಷಠರಾಗಿ 

ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಕ ಲವೊಂದು ಸನುವ ೋಶ್ಗಳನುು ನರ್ಯಯಿಸಲು ನಮೆ ದೃಷಿಟಕ  ೋನವನುು ಬಳಸಬ್ ೋಕಾಗುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಕ ಲವೊಂದಕ ೆ ನೋವು 
ಕ ೋವಲ ವಸುುನಷಠರಾಗಬ್ ೋಕಾಗುತ್ುದ .  
ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ  
ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ನಮೆ ದೃಷಿಟಕ  ೋನದ ಮ ಲಕ ಯೋಚಿಸುತಿುೋರ. ನಮೆ ಅನುಭ್ವ ಮತ್ುು ನಮೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗ  ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ನೋವು ನರ್ಯಯ 

ತ ಗ ದುಕ  ಳುುತಿುೋರ. ಕ  ಲ ಗಡುಕನನುು ಗಲ್ಲಿಗ ೋರಸುತಿುರುವ ನರ್ಯಯ ಸರಯೆ ಎಂಬ ಪರಶ ು ಬಂದಾಗ, ನಮೆ ವ ಥಯಕ್ುಕ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಅವನಗ  
ಮತ  ುೋಂದು ಅವಕಾಶ್ ನೋಡಬ್ ೋಕು ಎಂಬುದ್ದಾದಗ ಅದು ವ್ಕ್ುನಷಠ ಅಭಿಪ್ಾರಯವಾಗುತ್ುದ .  
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ವ್ಸ್ುಿನಿಷ್ಠ 
ವ್ಕ್ುನಷಠಕ ೆ ವಿರುದದವಾಗಿ ಇದು ನಲುಿತ್ುದ . ಇಲ್ಲ ಿನೋವು ಕ ೋವಲ ಆ ಸನುವ ೋಶ್ಕ ೆ ನಮೆ logic ಅನುು ಬಳಸಿ ನರ್ಯಯ ತ ಗ ದುಕ  ಳುುತಿುೋರ, ಇಲ್ಲ ಿ

ನಮೆ ವ ಥಯಕ್ುಕ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ನಮೆ ನರ್ಯಯದ ಮೋಲ  ಪರಣಾಮ ಬೋರುವುದ್ಲಿ. ನೋವು ಎಂಬುದರ ಮುಂಚ  ಸನುವ ೋಶ್ ಇಲ್ಲ ಿಬರತ್ುದ . 
ಇವ ರಡರಲ್ಲಿ ಇದ  ಸರ ಇದ  ತ್ಪುಪ ಎಂಬುದ್ಲಿ. ಸನುವ ೋಶ್ಕ ೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ನಮೆ ನರ್ಯಯಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಬ್ ೋಕು. ಆಯಾ ಪರಸಿತಿಿಗ  
ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ, ಸರಯಾದ ನರ್ಯಯವನುು ಪಡ ಯಲು ತಾಕ್ಯಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬ್ ೋಕು. Logical Reasoning ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್್ವಾಗಿ ಎರಡು 
ವಿಧಗಳಿವ .  

• Deductive Reasoning  

• Inductive Reasoning  

 
Deductive Logical Reasoning  
 
ಪರಮೋಯ: ಎಲಾಿ ನಾಯಿಗಳು ದ  ಡಡ ಕ್ವಿಗಳನುು ಹ  ಂದ್ರುತ್ುವ   
ಪರಮೋಯ: ಹೌಂಡ್ ಒಂದು ನಾಯಿ 

ತಿೋಮಾಯನ: ಹಾಗಾಗಿ ಹೌಂಡ್ ದ  ಡಡ ಕ್ವಿಗಳನುು ಹ  ಂದ್ದ . 
 

Deductive reasoning ಅಲ್ಲಿ ಪರಮೋಯಗಳು ಸತ್್ವಾಗಿದದಲ್ಲಿ ತಿೋಮಾಯನವು ಖ್ಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಸತ್್ವಾಗಿರುತ್ುದ . ಹಾಗಾಗಿ deductive 

inference ಅಲ್ಲಿ ತಿೋಮಾಯನವು ಪರಮೋಯಗಳಿಗಿಂತ್ ಸಾಮಾನ್ವಾಗಿರುವುದ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಿಕ  ಟಿಟರುವ ಉಲ ಿೋಖ್ದಂತ  ಎಲಾಿ ನಾಯಿಗಳು ದ  ಡಡ 
ಕ್ವಿಗಳನುು ಹ  ಂದ್ವ  ಮತ್ುು ಹೌಂಡ್ ಒಂದು ನಾಯಿ ಎಂಬ ಪರಮೋಯಗಳಿದಾದಗ, ಹೌಂಡ್ ದ  ಡಡ ಕ್ವಿಗಳನುು ಹ  ಂದ್ದ  ಎಂಬ ವಾದ ಬರುತ್ುದ . 
ಹ ೋಗಿದದರ  ಇಲ್ಲಿ ಕ  ಟಿಟರುವ ಉದಾಹರಣ  ಹ ೋಳುವಂತ  ದ  ಡಡ ಕ್ವಿಗಳನುು ಹ  ಂದ್ರುವುದು ನಾಯಿಗಳ ಹುಟುಟ ಪರಕೃತಿ ಎಂದಾಗ ಈ ವಾದದ 

ಹಿಂದ  logical ಯೋಚನ  ಇದ . ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾದ ಮಾನ್ವಾಗಿದ . ಆದರ  ಇದು ಸತ್್ವ ೋ? ಅಲಿ. Deductive Reasoning 

ವಿಶ ಿೋಷಣಾತ್ೆಕವಾಗಿರುತ್ುದ  (Analytical).  

ತಿೋಮಾಯನಗಳು ಕ  ಟಿಟರುವ ಪರಮೋಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ಲರುತ್ುವ . ಕ  ಟಿಟರುವ ಪರಮೋಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ತ್ಪ್ಪಪದಾದಗ 

ತಿೋಮಾಯನವೂ ತ್ಪ್ಾಪಗಿರುತ್ುದ . ತಿೋಮಾಯನ ಮಾನ್ವಾಗಿದದರ  ಸಹ ಪರಮೋಯ ತ್ಪ್ಪಪದದಲ್ಲಿ ತಿೋಮಾಯನವೂ ತ್ಪ್ಾಪಗುತ್ುದ . Deductive 

reasoning ಅನುು ಇನ ುರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 
• Immediate  

• Mediate or Syllogism 
 

Immediate Inference or Immediate Reasoning  

 
ಇಲ್ಲಿ ತಿೋಮಾಯನಗಳನುು ಕ ೋವಲ ಒಂದು ಪರತಿಪ್ಾದನ ಯಿಂದ ನಧಯರಸಲಾಗುತ್ುದ . ಇದನುು ಉದಾಹರಣ ಯಂದ್ಗ  ನ  ೋಡ  ೋರ್ 

Immediate Inference ಅನುು ಎರಡು ರೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ ಯಬಹುದು.  
 

• By Implication (ಸ ಚಾ್ರ್ಥಯ) 

• By Conversion (ಪರವತ್ಯನ ) 
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By Implication:  

ಕ  ಟಿಟರುವ ಪರತಿಪ್ಾದನ ಗಳನುು A ಆಗಿದದಲ್ಲಿ ಅದು I ಎಂಬ ತಿೋಮಾಯನವು ಸರಯೆಂಬುದನುು ಸ ಚಿಸುತ್ುದ .  
 

 
  

ಈಗ ಕ  ಟಿಟರುವ ಪರತಿಪ್ಾದನ ಗಳನುು ಮತ  ುಮೆ ನ  ೋಡಿ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ʼನಾವು ಎಲಾಿ ಕುಚಿಯಗಳು ಮೋಜುಗಳುʼ ಎಂದು ಹ ೋಳುತ ುೋವೊೋ ಕ ಲವು 
ಎಂಬುದು ಎಲಾಿ ಎಂಬುದರ ಒಂದು ಭಾಗವ ಂಬ ಸಾಮಾನ್ ಅರವಿನ ಆಧಾರದ್ಂದ ಈ ಪರತಿಪ್ಾದನ  ಸ ಚಿಸುವುದು ʼಕ ಲವು ಕುಚಿಯಗಳು 
ಮೋಜುಗಳುʼ ಎಂದು. 
ಇದ ೋ ರೋತಿ ನಾವು E ಎಂಬ ಪರತಿಪ್ಾದನ  O ಎಂಬ ಸ ಚನ ಯನುು ನೋಡುತ್ುದ . ನಾವು ʼಯಾವ ಕುಚಿಯಯು ಮೋಜಲಿʼ ಎಂದಾಗ ನಾವು ನಖ್ರವಾಗಿ 

ಹ ೋಳಬಹುದು ʼಕ ಲವು ಕುಚಿಯಗಳು ಮೋಜಲಿʼ. 
By Conversion  

ಈ ಭಾಗವನುು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು  
Convertend - ಮ ಲ ಪರತಿಪ್ಾದನ  
Converse - ಹ  ಸ ಪರತಿಪ್ಾದನ  
Conversion - ಇದು ಪರತಿಪ್ಾದನ  
ಈ ಪರಕ್ರಯೆ ಎರಡು ಹಂತ್ಗಳನುು ಒಳಗ  ಂಡಿದ . ವಿಷಯ ಮತ್ುು ಊಹಿಸಿದ ವಿಷಯವನುು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುು ಕ  ಟಿಟರುವ 

ಪರತಿಪ್ಾದನ ಯನುು ಕ ಳಗ  ನೋಡಲಾದ ಮಾದರಯಲ್ಲ ಿಬದಲಾಯಿಸುವುದು.  

ಹ ೋಳಿಕ ಗಳು ಮಾನ್ವಾದ Conversion  

Universal Positive (A) 

ಎಲಾಿ ಕುಚಿಯಗಳು ಮೋಜುಗಳು 

Only Particular Positive (I) 

ಕ ಲವು ಕುಚಿಯಗಳು ಮೋಜುಗಳು 
ಕ ಲವು ಮೋಜುಗಳು ಕುಚಿಯಗಳು 

Universal Negative (E) 

ಯಾವ ಕುಚಿಯಯು ಮೋಜುಗಳಲ ಿ 

Universal Negative (E) 

ಯಾವ ಮೋಜ  ಕುಚಿಯಯಲ ಿ

Particular Positive (I) 

ಕ ಲವು ಕುಚಿಯಗಳು  
Only Particular Positive (I) 

ಕ ಲವು ಮೋಜುಗಳು ಕುಚಿಯಗಳು 

Particular Negative (o) 

ಕ ಲವು ಕುಚಿಯಗಳು ಮೋಜುಗಳಲಿ  ಯಾವುದ ೋ conversion ಇಲ ಿ 

 

ಈ conversion ಟ ೋಬಲ್ ಕ ೋವಲ immediate inference ಅಲದಿ  mediate inferenceಗ  ಸಹ ಉಪಯುಕುವಾಗಲ್ಲದ .  
 

ಕ ಲವೊಂದು ಬ್ಾರ conversion ಮೋಲ  ಮಾತ್ರ ಪರಶ ು ಬರಬಹುದು.  

ಹ ೇಳಿಕ  ಹ ೇಳಿಕ ಯ ಸ್ೂಚ್ಯಯರ್ಥ 

ಎಲಾಿ ಕುಚಿಯಗಳು ಮೋಜುಗಳು (A) ಕ ಲವು ಕುಚಿಯಗಳು ಮೋಜುಗಳು (I) 

ಯಾವ ಕುಚಿಯಯು ಮೋಜಲಿ (E) ಕ ಲವು ಕುಚಿಯಗಳು ಮೋಜುಗಳಲಿ (O) 
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ಉದಯ- ಕ ಲವು ಪುರುಷರು ಪ್ಾರಮಾಣಿಕರು ಈ ಹ ೋಳಿಕ ಯಿಂದ ತಿೋಮಾಯನಸಲಾದ ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಯಾಗಿದ ? 

A) ಕ ಲವು ಪ್ಾರಮಾಣಿಕರು ಪುರುಷರಲ ಿ

b) ಎಲಾಿ ಪ್ಾರಮಾಣಿಕರು ಪುರುಷರಲ ಿ

c) ಕ ಲವು ಪ್ಾರಮಾಣಿಕರು ಪುರುಷರು 
d) ಮೋಲ್ಲನ ಯಾವುದು ಅಲ ಿ

ಪರಿಹಯರ: ಮೋಲ  ನೋಡಿದ ಟ ೋಬಲ್ನಂತ  ಇದು Particular Positive Statement, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಿಉತ್ುರ ಆಯೆೆ  
c) ಕ ಲವು ಪ್ಾರಮಾಣಿಕರು ಪುರುಷರು 
 
Syllogism or Mediate Reasoning  
 

ಈ ರೋತಿಯ ತ್ಕಯಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದ ೋ ಒಂದು ಸನುವ ೋಶ್ವನುು ವಿಶ ಷಿಿಸಲು ಅದನುು ಅಂಶ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪರತಿೋ ಅಂಶ್ವನುು ಪರಗಣಿಸಿದ 

ತಿೋಮಾಯನಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಲಾಗುವುದು. ಕ  ಡಲಾಗುವ ಪರತಿಪ್ಾದನ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ  syllogism ಅನುು 4 ವಿಧವಾಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ .  
Categorial 
 

ಇಲ್ಲಿ ಕ  ಡಲಾಗುವ ವಿಷಯ ಮತ್ುು ಪರತಿಪ್ಾದನ ಗಳ ಮಧ ್ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗ  ಯಾವುದ ೋ ಕರಾರು ಇರುವುದ್ಲಿ. 
ಉದಾ- I ಎಲಾಿ ರ ಥಲುಗಳು ವಿಮಾನಗಳು 
II ಎಲಾಿ ನಾಯಿಗಳು ಪ್ಾರಣಿಗಳು 
 
Hypothetical  
 

ವಿಷಯ ಮತ್ುು ಪರತಿಪ್ಾದನ ಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಷರತ್ುುಬದಧವಾಗಿರುತ್ುದ .  
ಉದಾ- ಮಳ  ಬಂದರ  ಅವನು ಕಾಯಯಕರಮಕ ೆ ಹ  ೋಗುವುದ್ಲಿ. 
 
Disjunctive 
 

ಈ ರೋತಿಯ ತ್ಕಯಗಳಲ್ಲ ಿಬದಲಾವಣ ಯ ಪರತಿಪ್ಾದನ ಗಳಿರುತ್ುವ . 
ಉದಾ- ಅವನು ಒಂದ  ೋ ಧ ಥಯಯವಂತ್ನು ಇಲವಿೊೋ ಶ್ಕ್ುಶಾಲ್ಲ 
 
Relational  
 

ಇಲ್ಲಿ ಪರತಿಪ್ಾದನ ಗಳಲ್ಲ ಿನೋಡಲಾಗುವ ಅಂಶ್ಗಳ ನಡುವ  ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ುದ  
ಉದಾ- a>b>c>d  

ಹಿೋಗಿರುವಾಗ a>d (ತಿೋಮಾಯನ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inductive Logical Reasoning 
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ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರ  ಂದು ವಿಷಯವನುು ಗಮನಸುವುದರಂದ, ಅನುಭ್ವಕ ೆ ಬರುವುದರಂದ ಅರ್ಥವಾ ಒಂದ ೋ ರೋತಿಯ ದೃಷಾಟಂತ್ಗಳನುು 
ಕಾರ್ುವುದರಂದ ಸಾಮಾನ್ೋಕರಸಿದ ತಿೋಮಾಯನಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಲಾಗುವುದು. ಇದು 100% ನಖ್ರವಾಗಿ 100% ಸಲವೂ ಇರುವುದ್ಲಿ 
ಆದರ  ಇದು ತಿೋಮಾಯನ ತ ಗ ದುಕ  ಳುುವುದರ ಸುಲಭ್ ಮತ್ುು ತ್ವರತ್ ಹಾದ್ಯಾಗಿದ .  
ನಮೆ ಈ ಜೋವಮಾನದಲ್ಲ ಿಪ್ಾರಣಿಗಳು ತಿನುುವುದನುು ನಾವು ಅನ ೋಕ ದೃಷಾಟಂತ್ಗಳನುು ಕಂಡಿದ ದೋವ  ಅದು ಹಸುವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅನ ಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾ 

ಕುದುರ ಯೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಮಗ  Inductive Reasoning ಹ ೋಳುವುದ ೋನ ಂದರ  ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಬದುಕಲು ತಿನುಬ್ ೋಕು. ಆದರ  ನಾವ ೋನು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿನ 

ಎಲಾಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳು ತಿನುುವುದನುು ನಜವಾಗಿಯ  ಕಂಡಿದ ದೋವ ಯೆ? ಖ್ಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಇಲಿ.  
ಆದರ  ನಮೆ ಸಾಮಾನ್ ಜೋವಶಾಸರ ಮತ್ುು ನಾವು ಕಂಡಂತ  ಎಲಾಿ ಪ್ಾರಣಿೋಗಳು ಬದುಕಲು ತಿನುಬ್ ೋಕು ಎಂಬುದು ನಮಗ  ತಿಳಿದ್ರುವ ಸಂಗತಿ. 

ಹಿೋಗಾಗಿ inductive reasoning ಸಂಶ ಿೋಷಣಾತ್ೆಕವಾಗಿರುತ್ುದ (Synthesis). 

 

Analytical Reasoning 
 
Analytical Reasoning ಎಂದರ  ಕ  ಟಿಟರುವ ಸಂಗತಿಗಳನುು ಕ ಲಂಕುಶ್ವಾಗಿ ಪರಗಣಿಸಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪರತಿೋ ವಿಚಾರವನುು ಪರಶ್ನುಸಿ ಉತ್ುಮ 

ತಿೋಮಾಯನ ಅರ್ಥವಾ ಪರಹಾರವನುು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದ . ಇಲ್ಲಿ ವ ಥಯಕ್ುಕ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳಲ  ಿವಿಚಾರಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ ಲವೊಮೆ 
ವ್ಕ್ುನಷಠ ಸವರ ಪವನುು ಹ  ಂದ್ರುತ್ುದ . Analytical Reasoning ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಗಳು, ವಾಕ್ಗಳ ಗುಂಪು, ವಿಷಯಾಧಾರತ್ ಪ್ಾ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಣ 
ವಾದಗಳು, ಸಂಗತಿಗಳು, ಪರಮೋಯಗಳು ಮತ್ುು ಚಿತ್ರಗಳನುು ನೋಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ುು ಪರಶ ುಗಳನುು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ, ನರ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ, 
ಸ ಚ್ಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾ ಸಮಾಪ್ಪುಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಕ ೋಳಬಹುದು. ಈ ರೋತಿಯ ಪರಶ ುಗಳನುು ಬಡಿಸಲು ಪರಶ ುಗಳ ಸವರ ಪವನುು ತಿಳಿಯುವುದು 
ಅವಶ್್ಕ. ಪರಶ ುಗಳ ಸವರ ಪಗಳು 

• Assumptions and statements (ಊಹ ಗಳು ಮತ್ುು ಹ ೋಳಿಕ ಗಳು) 
• The force of Argument (ವಾದ) 

• Assertion and Reasoning (ಉಲ ಿೋಖ್ ಮತ್ುು ಕಾರರ್) 

• Statements and Course of Action (ಹ ೋಳಿಕ ಗಳು ಮತ್ುು ಕರಮ ಕ ಥಗ  ಳುುವಿಕ ) 
 

Assumptions and Statement Analytical Reasoning  
 

Assumptions ಎನುುವುದು ಯಾರ  ಹ ೋಳದ ಅರ್ಥವಾ ಅಜ್ಞಾತ್ ಉಲ ಿೋಖ್ಗಳು ಆದರ  ಅವು ಯಾವುದಾದರ  ಂದು ಪರಮೋಯದ ಅರ್ಥವಾ 

ವಾದವನುು ಸ ಚಿಸುತ್ುವ . ಹಾಗಾಗಿ assumption ಅನುು ಸ ಚ್ಂಕ ಪರತಿಪ್ಾದನ  ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಬಹುದು. ಕ  ಟಿಟರುವ ಸಂಗತಿಗಳನುು 
ಕ ಲಂಕುಶ್ವಾಗಿ ಪರಗಣಿಸಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ  ೆಪರಶ ುಗಳನುು ಹಾಕ್ಕ  ಂಡು ಉತ್ುಮ ತಿೋಮಾಯನ ಅರ್ಥವಾ ಪರಹಾರವನುು 
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದ .Assumption ಅಂದರ  ಊಹಿಸಿದ, ಲಘುವಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ  ಳುಬಹುದಾದ ಎಂದರ್ಥಯ. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನುು ನಾವು ನಮೆ 
ಜೋವನದಲ್ಲ ಿಹ ೋಳುವುದ್ಲಿ ಆದರ  ಅವುಗಳನುು ನಾವು ಲಘುವಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ  ಳುುತ ುೋವ  ಅವುಗಳನುು assumption ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. 
Implicit ಎಂದರ  hidden, ಹಾಗಾಗಿ implicit assumption ಎಂದರ  hidden assumption.  

ಕ ಳಗ  ನೋಡಲಾಗುವ ಪರಶ ುಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಹ ೋಳಿಕ ಯು num I ಮತ್ುು II ಎಂಬ assumption ಗಳನುು ಹ  ಂದ್ವ . Assumption ಗಳನುು ಓದ್ ಮತ್ುು 
ಯಾವುದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ ಯೋ ಅರ್ಥವಾ ಲಘುವಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ  ಳುುವುದ  ೋ ನರ್ಯಯಿಸಿ, ಯಾವ assumption implicit ಆಗಿದ  ಎಂಬುದನುು 
ಬರ ಯಿರ. 

ಅ) Only assumption I is implicit  

ಬ) Only assumption II is implicit 

ಕ) Both I and II are implicit 

ಡ) Neither I nor II are implicit  

ಉದಯಹರಣ  1 - 

Statement: A ಯ  Bಗ  ಹ ೋಳುತ್ುದ  "ನನು ಅಭಿಪ್ಾರಯದಲ್ಲ ಿನೋನು ನನು ಭ್ವಿಷ್ದಲ್ಲ ಿಯಶ್ಸಿವಯಾಗಲು ಪರಣಿತ್ರ ಬಳಿ ತ್ಯಾರಗಾಗಿ 
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ಹ  ೋಗುವುದು ಉತ್ುಮ" 

Assumptions: 

I. B ಯ  A ಯಿಂದ ಸಲಹ  ತ ಗ ದುಕ  ಂಡಿತ್ು. 
II. ಪರಣಿತ್ರು ಒಬಬ ವ್ಕ್ುಯನುು ಯಶ್ಸಿವಯಾಗುವಂತ  ತ್ರಬ್ ೋತಿ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನುು ಹ  ಂದ್ರುತಾುರ .  
ವಿವ್ರಣ :  
ನಾವು ನಮೆ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ಾರ ಜನರಂದ ಸಲಹ ಗಳನುು ನಾವು ಕ ೋಳದ್ದದರು ಪಡ ಯುತ ುೋವ  ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ (I) ಮಾನ್ವಲಿ. ಕ ೋವಲ 

(II) implicit ಆಗಿದ . (II) ರಲ್ಲ ಿಭಾವಿಸಲಾದ ಅಭಿಪ್ಾರಯವಿದ . ಅದರಂದಲ  A ಯು B ಗ  ಸಲಹ ಯನುು ನೋಡಿದುದ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಣಿತ್ರು ಉತ್ುಮ 

ತ್ರಬ್ ೋತಿ ನೋಡುತಾುರ  ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಯಾಗಿದ .  
 

ಉದಯಹರಣ  2 - 

Statement: ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಎಲಾ ಿದ್ನಪತ್ರಕ ಗಳಲ್ಲಿ The Hindu ದ್ನಪತಿರಕ  ಹ ಚುು ಓದುಗರನುು ಹ  ಂದ್ದ .  
Assumptions: 

I. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ದ್ನಪತಿರಕ  ಓದುವ ಓದುಗರ ಪರಮಾರ್ ತಿಳಿದ್ದ  
II. ಭಾರತ್ಲ್ಲಿ The Hindu ದ್ನಪತಿರಕ ಯ ಹ  ರತ್ು ಯಾವ ದ್ನಪತಿರಕ ಯು ಹ ಚುು ಓದುಗರನುು ಹ  ಂದ್ಲಿ.  
ವಿವ್ರಣ : 
ನಮಗ  ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ್ರುವ ಕಾರರ್ ನಾವು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ದ್ನಪತ್ರಕ ಗಳಲ್ಲಿ The Hindu ದ್ನಪತಿರಕ  ಹ ಚುು ಓದುಗರನುು ಹ  ಂದ್ದ  
ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ (I) ಅನುು ಪರಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರ  ಬ್ ೋರ  ಯಾವ ದ್ನಪತಿರಕ ಯು ಹ ಚುು ಓದುಗರನುು ಹ  ಂದ್ಲಿ ಎಂದು ನಾವು 
ಹ ೋಳಲಾಗುವುದ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ (II) ಬರುವುದ್ಲಿ.  
 
Force Of Arguments  
 

ವಾದಗಳ ಂದರ  ಒಂದು ಅರ್ಥವಾ ಅನ ೋಕ ಪರತಿಪ್ಾದನ ಯನುು ಹ  ಂದ್ರುತ್ುವ . ಅವು ನಂತ್ರ ತಿೋಮಾಯನಗಳನುು ಹ  ಂದ್ರುತ್ುವ . ಒಂದು 
ವಾದವನುು ಮಾನ್ವ ಂದು ಯಾವಾಗ ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರ  ಯಾವಾಗ ಕ  ಟಿಟರುವ ಪರತಿಪ್ಾದನ ಗಳ ಲಿವೂ ಸತ್್ವಾಗಿರಬ್ ೋಕು ಅರ್ಥವಾ 

ಮಾನ್ವಾಗಿರಬ್ ೋಕು. ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರ  ಂದು ತ್ಪ್ಾಪಗಿದದರ  ತಿೋಮಾಯನ ಮಾನ್ವಾಗುವುದ್ಲಿ. ಯಾವುದ ೋ ಕ  ಟಿಟರುವ ಪರತಿಪ್ಾದನ ಗಳು 
ಸತ್್ವಿದದರ  ತಿೋಮಾಯನವು ಸತ್್ವಾಗಿಯೆೋ ಇರುತ್ುದ .  
 

ಉದಯಹರಣ -  
ಪರತಿಪ್ಾದನ  1: ಎಲಾಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮೋಧಾವಿಗಳು 
ಪರತಿಪ್ಾದನ  2: ರಮಣ್ ಒಬಬ ವಿಜ್ಞಾನ 

ತಿೋಮಾಯನ : ಹಾಗಾಗಿ ರಮಣ್ ಮೋಧಾವಿ  

ಇದು ಮಾನ್ವಾಗಿದ .  
 

ಉದಯಹರಣ - 
ಪರತಿಪ್ಾದನ  1:ಎಲಾಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮೋಧಾವಿಗಳು 
ಪರತಿಪ್ಾದನ  1:ರಮಣ್ ಒಬಬ ಮೋಧಾವಿ 

ತಿೋಮಾಯನ :ಹಾಗಾಗಿ ರಮಣ್ ಒಬಬ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಇದು ಮಾನ್ವಾಗಿಲಿ. ಯಾಕ ಂದರ  ಇಲ್ಲಿ ಎಲ ಿ ಮೋಧಾವಿಗಳ ಲಾಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಎಂಬ ಹ ೋಳಿಕ  ಇಲಿ.  
Assertion And Reasoning 
 

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲ ಿನಾವು assertion ಮತ್ುು reasoning ಎರಡನ ು ಕ  ಡಲಾಗುತ್ುದ . ಮೊದಲು ನಾವು assertion ಅನುು ಸರಯಾಗಿ ಓದಬ್ ೋಕು 
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ನಂತ್ರ reason ಅನ ು ಸರಯಾಗಿ ಓದಬ್ ೋಕು. ನಂತ್ರ ಕ  ಟಿಟರುವ assertion ಗ  ನೋಡಿರುವ reason ಸರಯಾಗಿದ ಯೆ ಎಂಬುದನುು 
ಗಮನಸಬ್ ೋಕು. ಇಲ್ಲ ಿಸಂಭ್ವನೋಯ ಎಲಾಿ ಆಯೆೆಯನುು ನೋಡಲಾಗುವುದು. ಈ ರೋತಿಯ ಪರಶ ುಗಳು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಆಯೆೆಯನುು ಹ  ಂದ್ರುತ್ುವ .  
ಅ) A ಸರಯಾಗಿದ . ಆದರ  B ತ್ಪ್ಾಪಗಿದ  
ಬ) A ತ್ಪ್ಾಪಗಿದ  ಆದರ  B ಸರಯಾಗಿದ  
ಕ) A ಮತ್ುು B ಎರಡ  ಸರಯಾಗಿದ . ಆದರ  B ಯು Aಯ ಸರಯಾದ ವಿವರಣ  ಅಲ ಿ

ಡ) A ಮತ್ುು B ಎರಡ  ಸರಯಾಗಿದ  ಮತ್ುು Bಯು Aಯ ಸರಯಾದ ವಿವರಣ ಯಾಗಿದ  
 
ಉದಯಹರಣ - 
Assertion(A): ಪರಮುಖ್ ಪುರಾತ್ನ ನಾಗರೋಕತ ಗಳು ನದ್ಯ ದಂಡ ಗಳ ಬಳಿ ಬ್ ಳ ದವು 
Reason (R): ನದ್ಗಳು ಕೃಷಿಗ  ನೋರನುು ಒದಗಿಸುತ್ುವ  ಮತ್ುು ಸಾರಗ ಯ ಮಾಗಯವಾಗಿಯ  ಇದ . 
ವಿವ್ರಣ :  
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಲಿರಗ  ತಿಳಿದ್ರುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರ  ನಾಗರೋಕತ ಗಳು ನದ್ ದಂಡ ಯ ಬಳಿ ಬ್ ಳ ದವು ಎಂಬುದು ಹಾಗಾಗಿ A ಸರಯಾಗಿದ . ಮತ್ುು R 

ಕ ಡ ಸರಳವಾಗಿ ಸರಯಾಗಿದ  ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೆೆ (ಡ) ಸರಯಾದ ಉತ್ುರ.  

 

ಉದಯಹರಣ - 
Assertion (A): ಬುಧ ಗರಹವೂ ಸ ಯಯನಂದ ಅತಿೋ ದ ರವಿರುವ ಗರಹವಾಗಿದ  
Reason (R): ಬುಧ ಗರಹವೂ ಇಡಿ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೆ ಅತಿ ಚಿಕೆ ಗರಹವಾಗಿದ .  
ವಿವ್ರಣ :  
ಇಲ್ಲಿ A ತ್ಪ್ಾಪಗಿದ  ಏಕ ಂದರ  ನಮಗ ಲಿ ತಿಳಿದ್ರುವಂತ  ಬುಧ ಗರಹವು ಸ ಯಯನಗ  ಅತಿ ಸಮೋಪದ ಗರಹವಾಗಿದ . R ಸರಯಾಗಿದ . ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಆಯೆೆ ಬ) ಸರಯಾಗಿದ .  
 

Statements And Courses of Action  
 

ಕರಮ ಕ ಥಗ  ಳುುವುದು ಎಂದರ  ಸುಧಾರಣ ಗಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ  ಳುಬ್ ೋಕಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ೆಕ ನಧಾಯರ ಅರ್ಥವಾ ಸಮಸ ್ಯ ಬಗ  ೆಮುಂದುವರ ದ 

ಕರಮವನುು ಇಲಾಿ ಯೋಜನ ಗಳನುು ಅನುಸರಸುವುದು ಇತಾ್ದ್ ಆಗಿರುತ್ುದ . ಕ  ಟಿಟರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ಅರ್ಥವಾ ಸನುವ ೋಶ್ಗಳನುು ಸತ್್ವ ಂದು 
ಭಾವಿಸಿ ಅಭ್್ರ್ಥಯಯು ಕ  ಟಿಟರುವ ಆಯೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ ಕು ಕರಮವ ಂದು ಬರ ಯಬ್ ೋಕು.  
 
ಉದಯಹರಣ - 
ಸನುವ ೋಶ್: ಕಳ ದ ಹಲವಾರು ದ್ನಗಳಿಂದ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ನಲಿದ  ಹ  ಡ ಯುತಿುರುವ ಮಳ  ಮತ್ುು ನದ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಹ ಳು ಮತ್ುು ಕ ಸರನ ಕಾರರ್ವಾಗಿ 

ಪರಳಯದ ಸಮಸ ್ಯನುು ಸೃಷಿಟಸಿದ . 
ಕ ಥಗ  ಳುಬ್ ೋಕಾದ ಕರಮಗಳು: 
1. ನದ್ಯ ಸಮೋಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನುು ಶ್ನೋಘರವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪರದ ೋಶ್ಕ ೆ ರವಾನಸಬ್ ೋಕು.  
2. ರ ೋಡಿಯೋ ಅರ್ಥವಾ ಟಿ.ವಿಯ ಮ ಲಕ ಪರಸಿಿತಿಯ ಬಗ  ೆಜನರಗ  ತಿಳಿಸಬ್ ೋಕು 
3. ನದ್ಯಲ್ಲನಿ ನೋರನ ಮಟಟ ಕಡಿಮಯಾದ ತ್ಕ್ಷರ್ ಹ ಳು ಮತ್ುು ಕ ಸರನುು ತ ಗ ಯಬ್ ೋಕು 
ಅ) 1 ಮತ್ುು 2ನುು ಅನುಸರಸಬ್ ೋಕು 
ಬ) 2 ಮತ್ುು 3ನುು ಅನುಸರಸಬ್ ೋಕು 
ಕ) ಮೋಲ್ಲನ ಯಾವುದು ಅಲ ಿ

ಡ) ಮೋಲ್ಲನ ಎಲಾಿ 
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ವಿವ್ರಣ :  
1 ಮತ್ುು 2 ಎರಡ  ತ್ಕ್ಷರ್ವ ೋ ಆಗಬ್ ೋಕಾದ ಕ ಲಸ ಕಾರರ್ ಅನ ೋಕ ಜೋವಗಳು ಅಪ್ಾಯದಲ್ಲಿವ . ಹಾಗಾಗಿ ಆಯೆೆ ಅ) ಸರಯಾಗಿದ .  
 

ಉದಯಹರಣ - 
ಸನುವ ೋಶ್ 

ಒಬಬ ಪ್ಾರಮಾಣಿಕ ಶ್ನಕ್ಷಕನ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಂದ ಮ ರು ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಕ್ೋಟಲ  ಮಾಡುತ್ುಲ ೋ ಇರುತ್ುವ . ಆ ಶ್ನಕ್ಷಕನು ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ ಈ 

ಪರವೃತಿುಯಿಂದ ಬ್ ೋಸತಿುದಾದನ . 
ಕರಮಗಳು: 
1. ಶ್ನಕ್ಷಕನು ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಹಿೋಗ ಯೆ ಕ್ೋಟಲ  ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತ್ರಗತಿಯನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುುವುದ್ಲಿವ ಂದು ಹ ೋಳುತಾುನ  
2. ಪೂತಿಯ ತ್ರಗತಿಯನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕ  ಂಡು ಆ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳನುು suspend ಮಾಡುತಾುನ  
3. ಶ್ನಕ್ಷಕನು ಆ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ  ಂದ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡಿ ಅವರು ಈ ರೋತಿ ವತಿಯಸುವ ಕಾರರ್ ತಿಳಿದುಕ  ಂಡು ಅದರ ಬಗ ೆ ಏನು ಮಾಡಬ್ ೋಕು ಎಂದು 
ವಿಚಾರ ಮಾಡುತಾುನ .  
4. ಅವರ ಬಗ  ೆಪ್ಾರಂಶ್ುಪ್ಾಲರ ಬಳಿ ದ ರು ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದದ ಕಠಿರ್ ಕರಮ ಕ ಥಗ  ಳುುವಂತ  ರಪೋರ್್ಯ ಮಾಡುತಾುನ .  
ವಿವ್ರಣ : ಈ ಸನುವ ೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಆಯೆೆ 3 ಸರಯಾದ ಉತ್ುರ. ಏಕ ಂದರ  ಇದು ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಶ್ನಸುನುು ನವಾರಸುವಲ್ಲ ಿದ್ೋಘಯಕಾಲದ ಪರಹಾರ 

ನೋಡುತ್ುದ .  
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