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ಕನ್ನಡ  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಐಚಿ್ಛಕ ವಿಷಯ 
 

 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೆೇಶದ ಅತ್ಯಂತ್ ಉತ್ೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣವಾದ ಯುಪಿಎಸ್ಸ್ಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೆೇವಾ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನ್ುು 

ಎದುರಿಸಲು ಪಣತೊಟ್ಟಟರುವ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನ್ಂದನೆ ಹಾಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪರತಿ ವಷ್ಷ ಸರಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ  

ಅಭ್ಯರ್ಥಷಗಳು  ನೊೇಂದಾಯಿಸುವ  ಈ  ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ  ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು  ಸುಮಾರು 900 ಅರ್ಷ  ಅಭ್ಯರ್ಥಷಗಳು  

ಮಾತ್ರ. ನೊೇಂದಾಯಿಸ್ಸ್ದ ಎಲರಿೂ ಕಠಿಣ ಶರಮ ಪಡುತಾಾರೆ ಎಂದಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೦% ಅಭ್ಯರ್ಥಷಗಳು ಮಾತ್ರ 

ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೇಜನಾಬದಧವಾಗಿ ಶಿಸ್ಸ್ಾನ್ ಪರಯತ್ು ಮಾಡಿರುತಾಾರೆ ಎಂಬುದು ನ್ಮಮ ಅನ್ುಭ್ವ ಮೂಲವಾದ ಸತ್ಯ.  

 

ಪೂವಷಭಾವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ತೆೇಗಷಡೆ ಹೊಂದಿ ಮುಖ್ಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವವರ ಸಂಖ್ೆಯ ಸುಮಾರು 11 ರಿಂದ 12 

ಸಾವಿರವಾದರೆ , ವಯಕ್ತಾತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷೆ (personality  test) ಗೆ ಬಡಿಾ ಪಡೆಯುವವರು ಸುಮಾರು 2.5 ಸಾವಿರ ಅಭ್ಯರ್ಥಷಗಳು 

ಮಾತ್ರ. ಕಡೆಗೆ ಒಟ್ಾಟರೆ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳೂ ಸೆೇರಿಸ್ಸ್   ಅಭ್ಯರ್ಥಷಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗುತ್ಾದೆ . 

ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಗಮನಿಸಬೆೇಕಾದದುು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ುು.  

ಮುಖ್ಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ಿಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಪತಿರಕೆಗಳು ಅಂಕಗಳಿಸಲು  ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮಾನ್ವದ ಭ್ೂಮಿಕೆಯನ್ುು 

ಕಲ್ಲಿಸುತ್ಾವೆ ಆದರೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯದ ಪತಿರಕೆಗಳು ನಿಮಮ ಅಂಕಗಳನ್ುು ಅತಿ ಹೆಚ್ಛಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಾಮಗೊಳಿಸ್ಸ್ಕೊಳಳಲು 

ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ುು ಕಲ್ಲಿಸ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ಾವೆ . ಉದಾರ್ರಣೆಗೆ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿಅಗತ್ಯವಾದ  ಶರಮ 

ಹಾಗೂ ಉತ್ಾಮವಾದ ಉತ್ಾರಗಳಿಂದ ಇತ್ರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಾರ ಪತಿರಕೆಗಳಿಗಿಂತ್    10-12 ಅಂಕಗಳ ವಯತಾಯಸವನ್ುು 

ಹೆಚ್ಛಿಸ್ಸ್ಕೊಳಳಬರ್ುದಾದರೆ , ಐಚ್ಛಕಿ ವಿಷ್ಯದ  ಪತಿರಕೆಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಶರಮವನ್ುು ವಹಿಸ್ಸ್ ಯೇಜನ್ಬದಧವಾದ ತ್ಯಾರಿ 

ನ್ಡೆಸ್ಸ್ದಲ್ಲ ಿಇತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಾರ ಪತಿರಕೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಸುಮಾರು  50 ರಿಂದ 60 ಅಂಕಗಳನ್ುು ಹೆಚ್ಛಿಸ್ಸ್ಕೊಳಳಬರ್ುದು. 

ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಮ ಮನ್ಸ್ಸ್ಸಗೆ ಬರ್ುವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳುಳವ , ನಿಮಮ ಆತ್ಮವಿಶಾವಸಕೆೆ ಅನ್ುಗುಣವಾದ , ಅತಿ ಹೆಚ್ುಿ 

ಅಂಕಗಳನ್ುು ತ್ಂದುಕೊಡುವ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯವನ್ುು ಬರ್ಳ ಎಚ್ಿರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯುುಕೊಳುಳವುದು ತ್ುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ಾದೆ .  

 

ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಷಗಳು  ರ್ಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳಿಗಿೇಡಾಗುವುದು ಸರ್ಜ . ಅದರಲ್ಲಿ 

ಮುಖ್ಯವಾದದುು , ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ್ಕೂೆ ಅನ್ುಕೂಲವಾಗುವ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯವನ್ುು ಆಯುುಕೊಳುಳವುದು ಸೂಕಾವೆೇ 

ಎಂಬುದು. ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳು ಇತ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪತಿರಕೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ುಕೂಲವಗುವಂತಿವೆ 

ಉದಾ : ಇತಿಹಾಸ , ಭ್ೂಗೊೇಳ ಶಾಸರ ಇತಾಯದಿ. ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಆಯುುಕೊಂಡಲ್ಲ ಿಎರಡು ಲಾಭ್ವಾಗುವುದಂತ್ೂ ಸರಿ 
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ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಿಪ್ಾರಮುಖ್ಯತೆ ನಿೇಡಬೆೇಕಾದದುು, ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷ್ಯ ಎಷ್ುಟ ಹೆಚ್ುಿ ಅಂಕಗಳನ್ುು ತ್ಂದು 

ಕೊಡಬರ್ುದು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ.ೆ ನಿೇವು ಆಯುುಕೊಂಡ ಐಚ್ಛಕಿ ವಿಷ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಕಗಳನ್ುು ತ್ಂದು ಕೊಟ್ುಟ, 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ರರಿಗಿಂತ್ ಒಂದು 10 ಅಕಂಗಳನ್ುು ಹೆಚ್ುಿ ಗಳಿಸುವಲ್ಲ ಿಸಹಾಯವಾದರೆ ಅದರ 

ಉದೆುೇಶ ಫಲಪರದವಾಗುವುದಿಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉತ್ಾಮ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯವನ್ುು ಆಯುುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ 

ಶರಮವಹಿಸ್ಸ್ದರೆ ಇತ್ರರಿಗಿಂತ್ 50 ರಿಂದ 60 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ುಡೆಯನ್ುು ಪಡೆಯಬರ್ುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯವನ್ುು 

ಕೆೇವಲ ಐಚ್ಛಕಿ ವಿಷ್ಯವಾಗಿಯ್ಕೇ ನೊೇಡಿ , ಅದು ನಿಮಗೆ ತ್ಂದುಕೊಡುವ ಅಂಕಗಳ ಲಾಭ್ದ ಅನ್ುಸಾರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ 

ಮಾಡಿಕೊಳುಳವುದು ಅತ್ಯಂತ್ ಸೂಕಾ . 

 

ಈ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6-7 ವಷ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಾಷಟ್ಕದ ಅಭ್ಯರ್ಥಷಗಳು ಆಯುುಕೊಂಡ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸ್ಸ್ದಾಗ, 

ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯ ಪರತಿ ವಷ್ಷವೂ ಹೆಚ್ುಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳುಳತಿಾದೆ . "ಕನ್ುಡಕಾೆಗಿ ಕೆೈ ಎತ್ುಾ ನಿನ್ು ಕೆೈ 

ಕಲಿವೃಕ್ಷವಾಗುತ್ಾದೆ" ಎಂಬ ಕುವೆಂಪುರವರ ವಾಣಿ ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಬರ್ುತೆೇಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಇದಕೆೆ ರ್ಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಪುಷ್ಟಟಕೊಡುತ್ಾವೆ . ಅದರಲ್ಲ ಿಬರ್ು ಮುಖ್ಯವಾದದುು  ತೆೇಗಷಡೆಯ ಪರಮಾಣ . 2017 ರ 

ಫಲ್ಲತಾಂಶವನ್ುು ಹೊರತ್ು ಪಡಿಸ್ಸ್ ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯವನ್ುು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಬರೆದ ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಪರತಿ ವಷ್ಷ  ಸರಾಸರಿ ಶೆೀ. 10 ರಷ್ುಟ ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತಿಾದಾುರೆ. ಬರ್ುಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ುಿ 

ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು 16.4% ರಷ್ುಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಷಗಳು ತೆೇಗಷಡೆಯಾಗಿದಾುರೆ ಅದರಲ್ಲ ಿನ್ಮಮ ಸಂಸೆೆಯ ಹೆಮ್ಮಮಯ 

ವಿದಾಯರ್ಥಷನಿಯಾದ ನ್ಂದಿನಿ ಕೆ ಆರ್ ರವರು  ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕೆೆ ಪರಥಮ ಸಾೆನ್ವನ್ುು ಗಳಿಸ್ಸ್ದುರು . ಕಳೆದ 6-7 ವಷ್ಷಗಳ 

ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳ ವಿಶೆೇಿಷ್ಣೆಗಳ ಪರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯವನ್ುು ಮೊದಲ 5 ಉತ್ಾಮ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ  

ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ಾದೆ. 

 

2016 ನೆೆೀ ಸಾಲಿನ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾರು ತೆೀಗಗಡೆಯ ಸರಾಸರ  

 

. 
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ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯವನ್ುು  ಸೂಕಾ, ಸಮಗರ ಹಾಗು ಸಮಪಷಕವಾಗಿ  ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಿ300 ಕೂೆ ಹೆಚ್ುಿ 

ಅಂಕಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ್ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ುು ಅನೆೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಷಗಳು ಈಗಾಗಲೆೇ  ತೊೇರಿಸ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಟದಾುರೆ. ಈ 

ಸಾಧ್ನೆಯನ್ುು ಮಾಡಲು ಕನ್ುಡ  ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನೆುಲೆ ಇರಲೆೇಬೆೇಕೆಂಬ  ಪೂವಾಷಗರರ್ ಬೆೇಡ . ಇದಕೆೆ  ಯಾವ ನಿಶಿಿತ್ 

ಹಿನೆುಲೆಯ ಅವಶಯಕತೆಯೂ ಇಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಆಸಕ್ತಾ ಇದುರೆ ಅಷೆಟೇ ಸಾಕು ಎಂಬುದನ್ುು ಇಲ್ಲಿ 

ಮನ್ಗಾಣುವುದು  ಅವಶಯಕ. 2014 ರಲಿ ಿ311 ಅಂಕಗಳನುು ಗಳಿಸಿದ ಬಾಲಾಜಿ ಡಿ ಕೆ ಅವರು ಮೂಲತ್ಃ ಬಿಸ್ಸ್ನೆಸ್ 

ಮಾಯನೆೇಜೆಮಂಟ್ (MBA) ಹಿನೆುಲೆಯವರಾಗಿದುರೆ, 2016 ರಲಿ ಿ331 ಅಂಕಗಳನುು ಗಳಿಸಿದ ಕೆ.ಆರ್ ನಂದಿನಿ ಅವರು ಮೂಲತ್ಃ 

ಒಬಬ ಸ್ಸ್ವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿೇಧ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಮ ಆಸಕ್ತಾ ಹಾಗು ಪರಿಶರಮದ ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಂಬಿಕೆ ಇದುಲ್ಲಿ 

ನಿಮಮ ಹಿನೆುಲೆಯ ಚ್ಛಂತೆ ಬೆೇಕ್ತಲಿ.  

 

ಅಲಿದೆೇ ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಇನೊುಂದು ಆತ್ಂಕ  ಅತ್ಯಂತ್ ವಿಸಾಾರವಾದ ಪಠ್ಯಕರಮ ಮತ್ುಾ 

ಅದನ್ುು ಅಭ್ಯಸ್ಸ್ಸಲು ಹೆಚ್ುಿ ಸಮಯ ಬೆೇಕಾಗುತ್ಾದೆ ಎಂಬುದು. ಇದನ್ುು ಅಲಿಗೆಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಆಳ ಅಗಲಗಳನ್ುು ಇಷೆಟೇ ಎಂದು ತೊೇರಿಸ್ಸ್ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ ಿಆದರೆ ಮಿತ್ರರೆೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತೆಾೇ? ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಶೆು 

ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರತಿವಷ್ಷ ಶೆೀ 80% ಪರಶೆುಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಗತ್ವಾಗುತ್ತವೆ ..!!! ಹೌದು 2019 ರ ಪತಿರಕೆ 1 ರಲ್ಲ ಿಒಟ್ುಟ 34 

ಪರಶೆುಗಳಲ್ಲ ಿ 28ಪರಶೆುಗಳು ಹಾಗೂ ಪತಿರಕೆ 2 ರಲ್ಲ ಿಒಟ್ುಟ 28 ಪರಶೆುಗಳಲ್ಲಿ 25 ಪರಶೆುಗಳು ಪುನ್ರಾವತಿಷತ್ಗೊಂಡಿವೆ..!! 

ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಮ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯದ ಅಭಾಯಸವನ್ುು ಕರಮಬದಧವಾಗಿ , ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸ್ಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಿ

ನಿಮಮ ಅಭಾಯಸದ ಸಮಯವನ್ೂು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಳಳಬರ್ುದು. ಅಲಿದೆ ಸಂಸೆೆಯ ತ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇಡುವ ಸೂಕಾ ಪಠ್ಯ 

ಸಾಮಗಿರ ಗಳೂ ನಿಮಮ ಅಭಾಯಸವನ್ುು ಹೆಚ್ುಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ಾದೆ ಹಾಗೂ  ಅಭಾಯಸದ ಸಮಯವನ್ೂು ಗಣನಿೇಯ 

ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ್ಮಗೊಳಿಸುತ್ಾದೆ. 

 

ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಠ್ಯ  ಕರಮದ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಮತೊಾಂದು ಭ್ಯ/ಪೂವಷಗರರ್ವೆಂದರೆ ಹಳಗನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ತಿಷ್ಟಕರ 

ಎಂಬುದು. ಮಿತ್ರರೆೇ, ಹೌದು ರ್ಳಗನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತಿಯಕ ಹಿನೆುಲೆಯುಳಳವರಿಗೂ ಕಠಿಣವೆನಿಸುತ್ಾದೆ, ಆದರೆ 

ನಿೇವು ಪಠ್ಯಕರಮವನ್ುು ಗಮನಿಸ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ವಡಾಾರಾಧ್ನೆ ಹಾಗೂ ಪಂಪಭಾರತ್ವನ್ುು ಹೊರತ್ುಪಡಿಸ್ಸ್ ಇರುವುದೆಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲ್ಲೇನ್ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸಗನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ . ಅದರಲ್ಲಿಯೂ  ವಡಾಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಳೆಗನ್ುಡಕೆೆ ಮರ್ತ್ವ ಕಡಿಮ್ಮ 

ಅಥವಾ ಇಲಿವೆೇ ಇಲಿ ಎನ್ುಬರ್ುದು. ಅದರ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯನ್ುು ಹೊಸಗನ್ುಡದಲ್ಲಿ ಪರಸುಾತ್ ಪಡಿಸ್ಸ್ದರೆ ನಿಮಮ ಉತ್ಾರ 

ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ಾದೆ . ಇನ್ುು ಪಂಪಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಇರುವ ಒಟ್ುಟ 14 ಆಶಾವಸಗಳಲ್ಲ ಿನಿಮಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಕೆೇವಲ 2 

ಆಶಾವಸಗಳು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣಾತ್ಮಕವಾದ ತ್ರಗತಿಗಳ ಸಹಾಯ  ಹಾಗೂ ಸತ್ತ್ ಪುನ್ಮಷನ್ನ್ದಿಂದ ಈ 

ಆಶಾವಸಗಳ ಮ್ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ್ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭ್ ಸಾಧ್ಯ. 

 

ಪಠ್ಯಕರಮದ ಇತ್ರೆ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸ್ಸ್ದಲ್ಲಿ, ಮಧಯಕಾಲಿೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ  ಚ್ಛರಪರಿಚ್ಛತ್ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕೀತ್ಗನ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಳು ನ್ಂತ್ರ ಹೊಸಗನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು , ಕಾದಂಬರಗಳು , ಪರಮುಖ್ ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳು ಬರ್ುಶಃ 

ನ್ಮಮ ಪರಿಚ್ಯದವೆೇ ಆಗಿದುು ಅಥವಾ ಅಲಿದಿದುರೂ ಅತ್ಯಂತ್ ಸುಲಭ್ ಸುಲಭ್  ಆಸಕ್ತಾದಾಯಕ ಪಠ್ಯಕರಮದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. 

ಇನ್ುುಳಿದ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗದ ಗೀತೆಗಳು, ಒಗಟುಗಳು, ಗಾದೆಗಳು ನ್ಮಮ ಜಿೇವನಾನ್ುಭ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡವೆೇ 

ಆಗಿವೆ  ಹಾಗೂ ಕನಾಗಟಕ ಸಾಂಸೃರ್ತಕ ಚರತೆರ ಬರ್ುತೆೇಕ ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯಕರಮದಂತಿದುು ಸಾಹಿತಿಯಕ ಒಳನೊೇಟ್ , 

ವಿಮಶೆಷ , ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಗಳನ್ುು ಬಯಸುವುದಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಾಟರೆ, ಸಮಪಷಕವಾದ ಮಾಗಷದಶಷನ್ ಸಮಗರವಾದ ಮತ್ುಾ 
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ಸೂಕಾವಾದ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಾಮಗಿರ ನಿಮಮ ಜೊತೆಗಿದುರೆ ಹಾಗೂ ನಿೇವು ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕಾರಾಗಿದುರೆ, ನಿೇವು ಕನ್ುಡ 

ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷ್ಯವನ್ುು ನಿಭ್ಷಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳಬರ್ುದು ಅಲಿದೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಆತ್ಮವಿಶಾವಸದಿಂದ ನಿಮಮ UPSC  

ತ್ಯಾರಿಯನ್ುು ಮಾಡಬರ್ುದು. 

 

ವಷ್ಷದಿಂದ ವಷ್ಷಕೆೆ ಹೆಚ್ುಿ ಹೆಚ್ುಿ ಯಾಷನ್ಕೆ ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳನ್ುು ತ್ಯಾರು ಮಾಡುತಿಾರುವ Insights IAS  ಸಂಸೆಧಯಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ುು ವಷ್ಷದಿಂದ ವಷ್ಷಕೆೆ ಹೆಚ್ಛಿನ್ ಸಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲ ಿವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುತಿಾದಾುರೆ. ಇದಕೆೆ ಮೂಲ ಕರಣ 

ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಸ್ದ ಹಾಗೂ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಅಗಾಧ್ ಅನ್ುಭ್ವವುಳಳ ತ್ರಬೆೇತ್ುರರರಿಂದ 

ನ್ಡೆಸಲಿಡುವ  ಶಿಸುಾಬದಧ ತ್ರಗತಿಗಳು. ಅಷೆಟೇ ಅಲಿದೆ, ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೆೈಯಕ್ತಾಕ ಮಾಗಷದಶಷನ್, 

ತ್ರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ನ್ಡೆಸಲಿಡುವ ಕ್ತರು ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮಮ  ಅಭಾಯಸವನ್ುು  ಹೆಚ್ುಿ ತ್ವರಿತ್ವೂ ಹಾಗೂ  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೂ ಆಗಿಸುತ್ಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ Insights IAS ನ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತ್ರಬೆೇತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಮಪಷಕ 

ಹಾಗೂ ಸಮಯೇಚ್ಛವೂವಾದುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಎಿರಡು ಮಾತಿಲ.ಿ Insights IAS ಸದಾ ನಿಮಮ ಯಶಸ್ಸ್ಸಗೆ 

ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ಾದೆ ಹಾಗು ಅದು ನಿಮೊಮಟ್ಟಟಗಿನ್  ನ್ಮಮ ಬದಧತೆಯೂ ಕೂಡ .  ಶುಭ್ವಾಗಲ್ಲ. 
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