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ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪ್ತ್ರರಕನಯ ಉತ್ತರಗಳು 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ಭಾಗ – A 

Section - A 

(ವಾಚನ ಮತ್ತತ ಗರಹಿಕಾ ಕೌಶಲ್ಯ) = 10 ಅಂಕಗಳು. 

I (a) ಈ ಕನಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕನ ಂಡತ ಅದರ ಕನಳಗನ ಕನ ಟ್ಟಿರತವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರ ಬರನಯಿರಿ.  1X5=5  

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 

1. a. ಬಡ  ೋದಾ ತಾಮರಶ್ಾಸನ 

2.c. ಕವಿರಾಜಮಾಗಗ    

3. a. ಜಿನಸನೇನಾಚಾಯಗರತ 

4.a. ಮೇಲಿನ ಹನೇಳಿಕನಯತ ಸರಿಯಾಗಿದನ.   

5.b. ಕನೆಡ ಹಾಗ  ಸಂಸೃತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ  

(b) ಈ ಕನಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕನ ಂಡತ ಅದರ ಕನಳಗನ ಕನ ಟ್ಟಿರತವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರ ಬರನಯಿರಿ.   1X5=5  

1.b.ಅಪೌಷ್ಠಿಕತನ ಮತ್ತತ ಅನಾರನ ೇಗಯ 

2.a. ಕಚಾಾ       

3.b.ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರ  ೋಜಿ 

4.c. 2005   

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AC%E0%B2%B0%E0%B3%8B%E0%B2%A1
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%A1_%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%B9%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%AF
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%95%E0%B3%83%E0%B2%A4_%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%B9%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%AF


5.d. ಮೇಲಿನ ಎರಡತ ಹನೇಳಿಕನಗಳು ಸರಿ 

II  a) ಈ ಕನಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕನ ಂಡತ ಅದರ ಕನಳಗನ ಕನ ಟ್ಟಿರತವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರ ಬರನಯಿರಿ.   1X5=5   
1.a.  ಬಚಾಮಮ ಮತ್ತತ ಬೇರಪ್ಪನಾಯಕ  

2. d.ಕಾಗಿನನಲನಯ ಆದಿಕನೇಶವರಾಯ  

3. d.ಮತಂಡಿಗನಗಳ ರ ಪ್ದಲಿ ಿ 

4. c. ಮೇಹನತ್ರಂಗಿಣಿ, ನಳಚರಿತನರ, ರಾಮಧಾನಯ ಚರಿತನ, ಹರಿಭಕ್ತತಸಾರ 

5.d. ಹರಿ 
(b) ಈ ಕನಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕನ ಂಡತ ಅದರ ಕನಳಗನ ಕನ ಟ್ಟಿರತವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರ ಬರನಯಿರಿ.   1X5=5   
1. d.ರಜಪೂತರು 

2.a. ಕಿರಾತಾಜುುನೋಯ 

3. a.ವಿದಾಾಕ ೋೇಂದ್ರಗಳು 

4.d.ಭ  ೋಜರಾಜನ ಕಾಲದ್ಲ್ಲ ಿ

5.c. ಗುಜರಾತಿ, ರಾಜಸ್ಾಾನ, ಹೇಂದಿ  

(ಅನವಯಿಕ ವಾಯಕರಣ) = 16 ಅಂಕಗಳು. 
III. ಕನಳಗನ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವನ. ಅವುಗಳಲಿ ಿಯಾವುದಾದರ  4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  1X4=4 

1. a       a-3 b-4 c-2 d-1 

2. c. ವ್ಾಾಪಾರಿ        

3. b. ಸಪಾಮೋ  

4. a. ನಸಸೇಂದ ೋಹ                 

5. c. ಕಿರಯಾಪದ್                    

IV. ಕನಳಗನ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವನ. ಅವುಗಳಲಿ ಿಯಾವುದಾದರ  4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  1X4=4 

1. c. ಮ ಗು             

2.  a. ಅವನು   

3. c.ದ  ರ  

4. c.ಕ ೇಂದಾವರ  

5. a.ಅರಣ್ಾ, ಪೋಡಿಸು                

 

https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%B9%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%AD%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%B0&action=edit&redlink=1


V. ಕನಳಗನ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವನ. ಅವುಗಳಲಿ ಿಯಾವುದಾದರ  4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  1X4=4        

1. a.ಸೇಂಭಾವನಾಥ೯ಕ                

2. c.  ʻಭೋಮನು ತನನ ಬಲಗಾಲ್ಲನೇಂದ್ ಚ ೇಂಡನುನ ಒದ ಯುತಾಾನ ʼ 

3. d. ಕಾವಾವು ಕವಿಯಿೇಂದ್ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಿತು. 

4. d.ಆಕಾಶ – ಸ ಯು 

5. b.ಮಾತು ಬಲಿವನಗ  ಜಗಳವಿಲಿ 

VI. ಕನಳಗಿನ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ ಎಲಾಿ  ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗ  ಉತ್ತರಿಸಿರಿ      1X4=4 

1. c. ಹೋಗ  

2. b. ಮಠ   

3. b.  ಮೆಲಿಮೆಲಿನ  

4. a. ಅನುಕರಣಾವಾಯ 

 

(ಬಹತ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ- ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ) =14 ಅಂಕಗಳು. 

VII. ಈ ಕನಳಗನ ಕನ ಟ್ಟಿರತವ  ಕತವನಂಪ್ು ಅವರತ ಬರನದಿರತವ ʼಹಸತರತʼ ಪ್ದಯವನತೆ ಓದಿಕನ ಂಡತ ಅದರ ಕನಳಗನ ಕನ ಟ್ಟಿರತವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನತೆ ಆರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ.             1X5=5  

1. a. ಗಿಳಿ ಹಸಿರು 

2. b.  ಬನದ್ೇಂಚಲ್ಲ 

3. b. ಮ ಗು 

4. c. ಹಸುರ್ ನ ತಾರ್ ಒಡಲ್ಲನಲ್ಲ 

5. b. ಜಮಖಾನ  

VIII. ಈ ಕನಳಗನ ಕನ ಟ್ಟಿರತವ ಡಿ.ಎನ್. ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಅವರತ ರಚಿಸಿರತವ ಭಾಗಯಶಿಲಿಪಗಳು ಎಂಬ ಪಾಠ್ದ ಭಾಗವನತೆ ಓದಿಕನ ಂಡತ ಅದರ 

ಕನಳಗನ ಕನ ಟ್ಟಿರತವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನತೆ ಆರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ.             1X5 =5 

1. b. ಕಾವ್ ೋರಿ 

2. b.ಸರ್ 

3. c. ಗಾದ ಮಾತು 

4. d. ಎೇಂಜಿನಯರ್ಸು  



5.c. ಮೆಮೋರಿೋರ್ಸʼ ಆಫ್ ಮೆೈ ವಕಿುೇಂಗ್ ಲ ೈಫ್ 

 

IX. ಕನಳಗಿನ ಪ್ರತ್ರಯಂದತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ನಾಲ್ತೆ ಉತ್ತರವನತೆ ಕನ ಡಲಾಗಿದನ. ಅವುಗಳಲಿ ಿಸರಿಯಾದ ಪ್ದವನತೆ ಆರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ.                  

1X4=4 
1. b. ಕುವ್ ೇಂಪು 

2. d. ನ ೋಕಾರನ ಮಗಗ  

3. d. ಪ. ಲೇಂಕ ೋಶ್ 

4. c.ಭಗತ್ ಸಿೇಂಗ್ 

ಭಾಗ  - B 

Section - C 

(ಬರವಣಿಗನ ಕೌಶಲ್ಯ) = 12 ಅಂಕಗಳು 

X   ಪತರಲ ೋಖನ             4 

● ಇೇಂದ್ -    ½   

● ಅವರಿಗ  -    ½  

● ದಿನಾೇಂಕ, ಸಥಳ-  ½ 

● ಮಾನಾರ ೋ, ವಿಷಯ-      ½ 

● ಪತರದ್ ಒಡಲು –  1½ 

● ತಮಮ ವಿಶ್ಾಾಸಿ -    ½ 

 

ಅಥವ್ಾ  

● ಇೇಂದ್ -   ½   
      ಅವರಿಗ  -   ½  

● ದಿನಾೇಂಕ, ಸಥಳ-  ½ 

● ವಿಷಯ, ಉಲ ಿೋಖ-  ½ 

● ಸಾ-ವಿವರ –  1½ 

● ತಮಮ ವಿಶ್ಾಾಸಿ -   ½ 

 

 

 



XI ವರದಿ             4 

● ಶೋಷಿ೯ಕ  —    ½    

● ಸಥಳ     ½   

● ದಿನಾೇಂಕ -   ½   

● ವರದಿಯ ಒಡಲು ---  2 

● ವರದಿಗಾರರ ರುಜು - - ½ 

XII ಪರಬೇಂಧ             4  

● ಪೋಠಿಕ  --   1 

● ವಿಷಯ ವಿವರಣ  –  2 

● ಉಪಸೇಂಹಾರ/ಮುಕಾಾಯ - 1  

(ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ) =28 ಅಂಕಗಳು 

XIII. ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಎರಡತ ವಾಕಯಗಳಲಿ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         2X4=08  

1. ಶ್ಾನುಭ  ೋಗರು ಮದ್ಲ್ಲೇಂಗನ ಕಣಿವ್ ಯನುನ ದಾಟ್ಟ ಹ  ೋಗಬ ೋಕಿತುಾ. ಅದ್ು ಕಾಡು ದಾರಿಯಾಗಿತುಾ. ಆ ದಿನ ಬ ಳದಿೇಂಗಳಿನ ರಾತಿರ 

ಆದ್ರ  ಶ್ಾನುಭ  ೋಗರ ಮನಸಿಸನಲ್ಲ ಿಭಯ ಆವರಿಸಿದ್ುು ಹ  ಟ್ ಿಯ  ಹಸಿಯುತಿಾತುಾ. ಸಾಲಪ ದ  ಡಡ ಹ ಜ್ ೆ ಹಾಕಿ ಊಟದ್ ಹ  ತಿಾಗ  

ಊರು ಸ್ ೋರಿಕ  ಳಳಬಹುದ್ು ಎೇಂದ್ು ಶ್ಾನುಭ  ೋಗರು ಯೋಚಿಸಿದ್ರು. 

2. ಲಾವಣಿಗಳು ಜನಪದ್ ಸ್ಾಹತಾದ್ ಒೇಂದ್ು ವಿಶಷಿ ಪರಕಾರ. ವಿೋರತನ ಸ್ಾಹಸವನುನ ವಣಿುಸುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಲಾವಣಿ ಎೇಂದ್ರ   ವಿೋರ 

ಗಿೋತ  ಎೇಂದ್ು ಕರ ಯುವುದ್ು ವ್ಾಡಿಕ . ಏಕ ಘಟನ ಯನಾನಧರಿಸಿದ್ುು ಕಥನಾತಮಕವ್ಾಗಿರುವ ಲಾವಣಿಗಳು ಹಾಡಿನ ರ ಪದ್ಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ 

ಕಥ  ಜನಸ್ಾಮಾನಾರು ರಚಿಸಿರುವ ಲಾವಣ ಗಳು ವಸುಾನಷಠವ್ಾಗಿರುತಾವ್ . ವಿೋರತನವನುನ ವಣಿುಸುವ ಇವುಗಳನುನ ವಿೋರಗಿೋತ  ಎೇಂದ್ು 

ಕರ ಯುವರು.  

3. ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಾಲಾಭಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಕಕಣ  ಹೋಗಿದ . ಏಪರಲ್  ೧೩-೧೯೧೯ರೇಂದ್ು ಬ್ರರಟ್ಟಷರ ಗುೇಂಡುಗಳಿಗ  ಆಹುತಿಯಾದ್ ಸುಮಾರು 

ಎರಡು ಸ್ಾವಿರ  ಮುಗಧ ಹೇಂದ್ , ಸಿಖ್ ಮತುಾ ಮುಸಲಾಮನರ ಸಮಮಳಿತ ರಕಾದಿೇಂದ್ ಈ ಪರದ ೋಶ ಪಾವನವ್ಾಗಿದ  ಎೇಂದ್ು 

ಬರ ಯಲಾಗಿದ . 

4 ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಮೆೈತುೇಂಬ್ರ ನೇಂತಿವ್ . ಹಕಿಕಗಳು ರ ಕ ಕ ಬ್ರಚಿಿ ಹಾರಾಡುತಿಾವ್ . ಕ  ೋಗಿಲ ಗಳು ಮನತುೇಂಬ್ರ ಇೇಂಪಾಗಿ ಹಾಡುತಿಾವ್ . 

ಹ  ಳ ಯುವ ರೇಂಗ  ೋಲ್ಲಯಲ್ಲ ಿಬಾಲ ರವಿ ತಳತಳಿಸುತಿಾದಾುನ .  ಈ ರಿೋತಿ ವಸೇಂತ ಮುಖ ತ  ೋರಲ್ಲಲ ಿಕವನದ್ಲ್ಲ ಿಪರಕೃತಿಯ ಸೇಂಭರಮ 

ವಾಕಾವ್ಾಗಿದ .  

XIV.  ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ 5-6 ವಾಕಯಗಳಲಿ ಿಉತ್ತರಿಸಿ.                             3X2= 06                                 

1. ಮಹಳ ಯ ಅತುನಾದ್ ಕ ೋಳಿ ರಾಹಲನ ಮನದ್ಲ್ಲ ಿಅನ ೋಕ ಪರಶ್ ನಗಳು ಮ ಡಿದ್ವು. ಆ ಮಹಳ  ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಅಪಾಯದ್ಲ್ಲಿ 

ಸಿಲುಕಿದಾುಳ . ಆ ಮನ ಯಳಗ  ಏನು ಸೇಂಭವಿಸುತಿಾದ ? ತಾನೋಗ ಈ ಕದ್ವನುನ ತಟ್ಟಿದ್ರ  ಪರಿಣಾಮವ್ಾಗಬಹುದ್ು? ಎೇಂಬ ಪರಶ್ ನಗಳು 

ರಾಹಲನ ಮನದ್ಲ್ಲ ಿಮ ಡಿದ್ವು.  



2. ಶರೋರಾಮನು ಮಹಷಿುಗಳ ಆದ ೋಶದ್ೇಂತ  ಅಶಾಮೆೋಧ ಯಾಗವನುನ ಕ ೈಗ  ೇಂಡು ಶತುರಘನನನುನ ಯಜ್ಞಾಶಾದ್ ಬ ೇಂಗಾವಲ್ಲಗ  

ಕಳುಹಸಿದ್ನು. ರಾಮನ ಆಜ್ಞ ಯೇಂತ  ಹ  ರಟ ಯಜ್ಞಾಶಾವನುನ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕರಮಗಳ ರಾಜರುಗಳು ತಡ ಯಲು ಹ ದ್ರಿ, ನಮಸಕರಿಸಿ 

ಮುೇಂದ  ಹ  ೋಗಲು ಬ್ರಟಿರು. ಹೋಗ  ಯಜ್ಞದ್ ಕುದ್ುರ ಯು ಭ ಮಯಲ ಿಲಾಿ ಸೇಂಚರಿಸುತಾಾ ವ್ಾಲ್ಲೀಕಿ ಆಶರಮದ್ ತ  ೋಟದ್ ಹಸುರಾದ್ 

ಹುಲಿನುನ ತಿನನಲು ಒಳ ಹ  ಕಿಕತುಾ.  

XV.. ಸಂದಭಗದನ ಡನನ ವಿವರಿಸಿ.              3X2= 06 

1. ಈ ವ್ಾಕಾವನುನ ಎ. ಎನ್. ಮ ತಿುರಾವ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ʻಸಮಗರ ಲಲ್ಲತ ಪರಬೇಂಧಗಳುʼ ಕೃತಿಯಿೇಂದ್ ಆಯು  

ʻವ್ಾಾಘರ ಗಿೋತ  ಎೇಂಬ ಗದ್ಾ ಪಾಠದಿೇಂದ್ ಆರಿಸಲಾಗಿದ   

ಮದ್ಲ್ಲೇಂಗನ ಕಣಿವ್ ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಯ ಆಕರಮಣ್ದಿೇಂದ್ ತಪಪಸಿಕ  ೇಂಡ ಶ್ಾನುಭ  ೋಗರು ಜಿೋವಸಹತ ಮನ ಗ  ಬೇಂದ್ು 

ರಸದ್ ಟವನುನ ಮಾಡಿದ್ ಸೇಂದ್ಭುದ್ಲ್ಲ ಿ ಈ ಮಾತನುನ ಹ ೋಳುತಾಾರ . ಹುಲ್ಲಯಿೇಂದ್ ತಪಪಸಿಕ  ೇಂಡು ಒೇಂದ್ು ರಸದ್ ಟವನುನ 

ಮಾಡುತಿಾದ ುೋನ  ಆದ್ರ  ನನನನುನ ಕ  ಲಿಲು ಬೇಂದ್ ಹುಲ್ಲ ಕ  ಲಿಲಾಗದ  ಹಸಿವಿನೇಂದ್ ಬಳಲುತಿಾರಬಹುದ್ು ಎೇಂದ್ು ಶ್ಾನುಭ  ೋಗರು 

ಹ ೋಳುವುದ್ು ಸ್ಾಾರಸಾ ಪೂಣ್ುವ್ಾಗಿದ . 

ಅಥವಾ 

ಈ ವ್ಾಕಾವನುನ ಕವಿ ದ್ುಗುಸಿೇಂಹನು ರಚಿಸಿರುವ ʻಕನಾುಟಕ ಪೇಂಚತೇಂತರʼ ಕೃತಿಯಿೇಂದ್ ಆಯು ʻವೃಕ್ಷಸ್ಾಕ್ಷಿʼ ಎೇಂಬ ಪಾಠದಿೇಂದ್ 

ಆಯುುಕ  ಳಳಲಾಗಿದ . 

ಈ ಮಾತನುನ ಧಮುಬುದಿಧಯು ಧಮಾುಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಹ ೋಳುತಾಾನ . 

ನಾಾಯವನುನ ತಿೋಮಾುನಸಲು ವೃಕ್ಷದ್ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಕ ೋಳಲು ನಧುರಿಸಿ ದ್ುಷಿಬುದಿಧಯು ತನನ ತೇಂದ ಯನುನ ಮರದ್ ಪೊಟರ ಯಲ್ಲ ಿ

ಅಡಗಿಸಿಟುಿ ಧಮುಬುದಿಧಯೋ ಕದ್ುನ ೇಂದ್ು ತನನ ತೇಂದ ಯಿೇಂದ್ ಹ ೋಳಿಸುವನು. ಆಗ ಧಮುಬುದಿಧಯು ಮರದ್ ಬಳಿ ಬೇಂದ್ು ಮರವನುನ 

ನ  ೋಡಿ, ಸುತುಾ ಹಾಕಿ ದ  ಡಡದಾದ್ ಪೊಟರ ಯ ಬಳಿ ಮನುಷಾ ಸೇಂಚಾರವ್ಾಗಿರುವುದ್ನುನ ಕೇಂಡು ನಶಿಯಿಸಿದ್ ಸೇಂದ್ಭುದ್ಲ್ಲ ಿ

ಧಮಾುಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಈ ಮಾತನುನ ಹ ೋಳುತಾಾನ . ವ್ಾಾಪಾರಿ  ವೃತಿಾಧಮುದ್ಲ್ಲ ಿ ಕ ಲವೇಂದ್ು ಸಲ ಸುಳುಳ ಹ ೋಳುವ ಮನಸುಸ 

ಉೇಂಟ್ಾಗುತಾದ  ಎೇಂಬುದ್ು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಾಾರಸಾ. 

2. ಡಾ. ಬ್ರ.ಎರ್ಸ. ಗದ್ುಗಿಮಠ ಅವರು ಸೇಂಪಾದಿಸಿರುವ ʻಕನನಡ ಜನಪದ್ ಗಿೋತ ಗಳುʼ ಕೃತಿಯಿೇಂದ್ ಆಯು ʻಹಲಗಲ್ಲಯ ಬ ೋಡರುʼ ಎೇಂಬ ಲಾವಣಿ 

ಯಿೇಂದ್ ಈ ಸ್ಾಲನುನ ಆರಿಸಿಕ  ಳಳಲಾಗಿದ .  

ಬ್ರರಟ್ಟಷರು ಆಜ್ಞ ಯನುನ ಹ  ರಡಿಸಿ ಜನರಿೇಂದ್ ಆಯುಧಗಳನುನ ಬಲವೇಂತವ್ಾಗಿ ಕಿತುಾಕ  ಳಳಲು ಪರಯತಿನಸಿದಾಗ,  ಹಲಗಲ್ಲಯ 

ಪೂಜ್ ೋರಿ ಹನುಮ, ಬಾಾಡರ ಬಾಲ, ಜಡಗ, ರಾಮ ಮದ್ಲಾದ್ ವಿೋರರು ತಮಮಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಧಗಳನುನ ಕ  ಡಲು ಒಪಪದ , 

ಆಯುಧಗಳನುನ ನೋಡಿದ್ರ  ತಾವು ಸತಾೇಂತ  ಎೇಂದ್ು ಹ ೋಳಿಕ  ೇಂಡ ಸೇಂದ್ಭುದ್ಲ್ಲ ಿ ಈ ಮಾತು ವಾಕಾವ್ಾಗಿದ . ಹಲಗಲ್ಲಯ ಬ ೋಡರು 

ಆಯುಧಗಳು ತಮಮ ಪಾರಣ್ಕಿಕೇಂತ ಮಗಿಲಾದ್ುದ್ು ಎೇಂಬ ಭಾವನ ಯನುನ ಹ  ೇಂದಿದ್ುರು ಎೇಂಬುದ್ು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಿಸ್ಾಾರಸಾಪೂಣ್ುವ್ಾಗಿ 

ವಾಕಾಗ  ೇಂಡಿದ . 

   

 

 



                          ಅಥವಾ 

ಈ ಸ್ಾಲನುನ ಕವಿ ಜಿ. ಎರ್ಸ. ಶವರುದ್ರಪಪ ಅವರು ಬರ ದ್ ʻಎದ  ತುೇಂಬ್ರ ಹಾಡಿದ ನುʼ ಕವನ ಸೇಂಕಲನದಿೇಂದ್ ಆಯು 

ʻಸೇಂಕಲಪಗಿೋತ ʼ ಎೇಂಬ ಕವಿತ ಯಿೇಂದ್ ಆರಿಸಲಾಗಿದ .  

ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲ ಿಧನಾತಮಕ ಮನ  ೋಭಾವನ ಯ ದ್ೃಢ ಸೇಂಕಲಪವನುನ ಹ  ೇಂದಿರಬ ೋಕು ಎೇಂದ್ು ಕವಿ ಹ ೋಳುತಾಾರ . ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ 

ಎೇಂತಹ ರಿೋತಿಯ ಸವ್ಾಲುಗಳು ಎದ್ುರಾದ್ರ  ಆತಮವಿಶ್ಾಾಸದ್ ಸೇಂಕಲಪ ನಷ್ ಠಯಿೇಂದ್ ಕಿರಯಾಶೋಲರಾದಾಗ ಯಶಸುಸ 

ಲಭಸುತಾದ   ಎನುನವೇಂತಹ ಸೇಂದ್ಭುದ್ಲ್ಲ ಿಈ ಮಾತು ವಾಕಾವ್ಾಗಿದ .           

XVI.  ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ 8-10 ವಾಕಯಗಳಲಿ ಿಉತ್ತರಿಸಿ.                      4X1=04 

1. “ಯುದ್ಧಕ ಕ ಹ  ೋಗಿದಾುನ ! ನನನ ಮಗನನ ನ ಚಿಕಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದಾುಗ ಯುದ್ಧಕ ಕ ಹ  ೋದ್ ಅವನ ತೇಂದ   ಹೇಂತಿರುಗಲ್ಲಲಿ. ಎದ  

ತುೇಂಬ ಬ ದಿ ಮುಚಿಿದ್ ಕ ೇಂಡ, ಎದ ಯ ಗಾಯ ಇೇಂದಿಗ  ಇದ , ನ  ೋಡು. ಎಲ ಿ ದ್ುುಃಖ ನುೇಂಗಿಕ  ೇಂಡು ಮಗನನುನ ಸ್ಾಕಿ ಸಲಹದ . 

ಮದ್ುವ್ ಯನ ನ ಮಾಡಿದ . ಈಗ ಐದಾರು ವಷುಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್  ಸ್  ಗಭುಣಿಯಾದ್ಳು. ಮನ ಯಲ  ಿೇಂದ್ು ಪುಟಿ ಮಗುವಿನ ಅಳು 

ಕ ೋಳಲು ನನನ ಮಗನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲ ಿ ನೇಂತು ಕಾಯುತಿಾದ್ುನು. ಅಷಿರಲ್ಲ ಿ ಬೇಂತು ಯುದ್ಧ! ಅವನ  ಮೆಮ ಹೇಂತಿರುಗಿ ಬೇಂದಿದ್ುರ  

ಸ್ಾಕಾಗಿತುಾ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ್ು ಅವನ ಷುಿ ಸೇಂಕಟ ಪಡುತಾಾನ  ೋ...” ಕ  ನ ಯ ಮಾತನುನ ಹ ೋಳುವ್ಾಗ ಮುದ್ುಕಿಯ ಕೇಂಠ 

ಗದ್ಗದ್ವ್ಾಗಿ ಮುೇಂದ  ಮಾತ ೋ ಹ  ರಡಲ್ಲಲ.ಿ 

           ಅಥವ್ಾ 

ರಾಮ ಲಕ್ಷಮಣ್ರನುನ ಕೇಂಡು ಶಬರಿ ಹಗಿಗ ಸೇಂತಸವನುನ ತುೇಂಬ್ರಕ  ಳುಳತಾಾಳ .  ರಾಮಲಕ್ಷಮಣ್ರಿಗ  ರುಚಿಕರ ಹಣ್ುುಗಳನುನ ನೋಡಿ 

ಸತಕರಿಸುತಾಾಳ . ರಾಮನನುನ ಕೇಂಡ ತಾನು ಪರಮ ಸುಖಿ ಎೇಂದ್ು ನತಿುಸುತಾಾಳ . ರಾಮನ  ಕ ಡ ನನನ ಆದ್ರದಿೇಂದ್ ನಾವು ಸುಖಿ 

ನನಗ  ನಾವು ಋಣಿ ಎನುನತಾಾನ . ಶಬರಿಯು ಕಣಿುೋರು ತುೇಂಬ್ರಕ  ೇಂಡು ನನನ ಜ್ಾಡನುನ ಹಡಿದ್ು ಬೇಂದ್ು ಸೇಂತಸ ನೋಡಿದಿರಿ. ಹಸಿವು ತೃಷ್  

ಹೇಂಗಿದ . ನಾನ  ಬಬಳು ಬಡವಿ. ನನನ ಮೆೋಲ  ಮರುಕ ತ  ೋರದಿರಿ ಎನುನತಾಾಳ .  ಶರೋರಾಮನು ನನನ ಆತಿಥಾದ್ಲ್ಲ ಿಸಾಲಪವೂ ಕ  ರತ  

ಇಲ.ಿ ನಮಮ ಅರಮನ ಗಿೇಂತ ನನನ ಆಶರಮವ್ ೋ ಚೇಂದ್. ನನನ ಮನ ಯೋ ನಮಮ ಮನ . ನೋನ ೋ ತಾಯಿಯೇಂತ  ಎನುನತಾಾನ . ಶಬರಿಯು 

ನನನ ರ ಪದ್ೇಂತ  ನನನ ಮಾತು ಸುೇಂದ್ರ ಹಾಗ  ಉದಾರ. ನಾನು ಧನಾ ಸಿದ್ಧ ಮಾತೇಂಗ ಅವರ ಫಲ ನನಗ  ಫಲ್ಲಸಿತು. ನಮಮನುನ 

ಕೇಂಡು ಪುಣ್ಾವೂ ತುೇಂಬ್ರತು. ಗುರುಪೂಜ್ ಯನುನ ಮಾಡಿದ್ ಪುಣ್ಾ ನನಗ  ಇೇಂದ್ು ಸ್ ೋರಿತು. ನನನ ಚಿೇಂತ ಯಲ ಿ ಹೇಂಗಿ ಹ  ೋಯಿತು 

ಎನುನತಾಾಳ .  

XVII.  ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ 8-10 ವಾಕಯಗಳಲಿ ಿಉತ್ತರಿಸಿ.                      4X1=04 

1. ನಮಮ ಸುತಾಲ  ಹಬ್ರಬರುವ ದ ಾೋಷದ್ ಕತಾಲ ಯನುನ ಕಳ ಯಲು ಪರೋತಿಯ ದಿೋಪವನುನ ಹಚಿಬ ೋಕು.  ಸೇಂಸ್ಾರ ಸ್ಾಗರದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ರರುಗಾಳಿಗ  

ಸಿಲುಕಿ ಹ  ಯುಾತಿಾರುವ ಬದ್ುಕ ೇಂಬ ಹಡಗನುನ ಎಚಿರದ್ಲ್ಲ ಿ ಮುನನಡ ಸಬ ೋಕು ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಾದಿೇಂದ್ ಕಲುಷಿತವ್ಾಗಿರುವ ನದಿ 

ಜಲಗಳಿಗ  ಶುದಿಧೋಕರಿಸುವ ಮುೇಂಗಾರಿನ ಮಳ ಯೇಂತಹ ಪರಿಸರ ಪ ರೋಮಯಾಗುವ, ಬರಡಾಗಿರುವ ಕಾಡು-ಮೆೋಡುಗಳು ಹಚಿ 

ಹಸಿರಿನೇಂದ್ ಕೇಂಗ  ಳಿಸಬ ೋಕು.  ಸಮೃದ್ಧ ವ್ಾಗುವೇಂತಹ ವಸೇಂತ ಕಾಲವ್ಾಗುವುದ್ರ  ೇಂದಿಗ   ಅತಾಾಚಾರ, ಅನಾಚಾರ, ಭರಷ್ಾಿಚಾರ, 

ಅಸಪೃಶಾತ , ಅಸಮಾನತ ಗಳಿೇಂದ್ ಅೇಂಥ ಪತನಗ  ೇಂಡಿರುವ ಸಮಾಜವನುನ ಹ  ಸ ಭರವಸ್ ಗಳ ಮ ಲಕ ಮೆೋಲ ತಾಬ ೋಕಿದ . ಭಾಷ್  

ಜ್ಾತಿ ಮತ ಧಮುಗಳ ಭ ೋದ್ ಭಾವದಿೇಂದ್ ಮನುಜ ಮನುಜರ ನಡುವ್  ಉೇಂಟ್ಾಗಿರುವ ಅಸಮಾನತ ಯ ಅಡಡಗ  ೋಡ ಯನುನ 

ಕ ಡುಹಬ ೋಕಾಗಿದ . ಸಮಾನತ ಯ  ಮನ  ೋಭಾವನ ಯನುನ ಮ ಡಿಸುವ ಸ್ ೋತುವ್ ಯಾಗುವ ಎಲ ಿಮತಗಳು ಸ್ಾಧನ ಯ ದಾರಿಗಳು 



ಎೇಂಬ ಎಚಿರದ್ಲ್ಲ ಿಬದ್ುಕುವ, ಭಯ ಹಾಗ  ಸೇಂಶಯಗಳಿೇಂದ್ ಮಸುಕಾದ್ ಕಣ್ುುಗಳಲ್ಲ ಿಭವಿಷಾದ್ ಹ  ೇಂಗನಸು ಕಾಣ್ುವೇಂತ  ಮಾಡುವ 

ದ್ೃಢಸೇಂಕಲಪವನುನ ಕ ೈಗ  ಳಳಬ ೋಕು ಎೇಂಬುದ್ು ಕವಿ ಜಿ.ಎರ್ಸ. ಶವರುದ್ರಪಪ ಅವರ ಆಶಯವ್ಾಗಿದ .  

                         ಅಥವ್ಾ 

  ಕೃಷುನು ಕಣ್ುನಗ  ಹೋಗ  ಹ ೋಳುತಾಾನ . ಕಣ್ು ನಮಗ  ಯಾದ್ವ ಕೌರವರಿಗ  ವೇಂಶ ಗೌರವದ್ಲ್ಲ ಿಭ ೋದ್ವಿಲ.ಿ ನನನ ಆಣ  

ನೋನು ನಜವ್ಾಗಿ ಭ ಮಯ ಒಡ ಯ. ಆದ್ರ  ನನಗ  ಮನದ್ಲ್ಲ ಿಅದ್ರ ಅರಿವಿಲ.ಿ ಎೇಂದ್ು ಹ ೋಳುತಾಾ ಕಣ್ುನ ಜನಮ ವೃತಾಾೇಂತವನುನ 

ಹ ೋಳಿದ್. ಕೃಷುನು ನನನನುನ ಹಸಿಾನಾಪುರದ್ ರಾಜಾದ್ ರಾಜನನಾನಗಿ ಮಾಡುವ್ ನು ಎನುನತಾಾನ . ಪಾೇಂಡವ ಕೌರವ ರಾಜರು ನನನನುನ 

ಓಲ ೈಸುವರು. ನನಗ  ಎರಡು ವೇಂಶವೂ ಮರುಮಾತನಾಡದ  ಸ್ ೋವ್ ಯನುನ ಮಾಡುವರು. ನೋನು ದ್ುಯೋುಧನನ ಬಾಯಿಯ 

ಎೇಂಜಲ್ಲಗ   ಕ ೈಯಡುಡವುದ್ು ಸರಿಯೋ. ಎಡಭಾಗದ್ಲ್ಲ ಿಕೌರವರ ಸಮ ಹ, ಬಲಭಾಗದ್ಲ್ಲ ಿಪಾೇಂಡು ಮಕಕಳ ಸಮ ಹ, ಮುೇಂದ್ುಗಡ  

ಮಾದ್ರ, ಮಾದ್ವ, ಯಾದ್ವ್ಾದಿಗಳು, ಮಧಾದ್ಲ್ಲ ಿ ನೋನು ರಾಜಾಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಪರಕಾಶಸುವ ಸ್  ಬಗನುನ ತ  ರ ದ್ು ದ್ುಯೋುಧನನು 

ಹ ೋಳಿದ್ ಮಾತಿಗ ಲ ಿಒಡ ಯ, ಪರಸ್ಾದ್, ಅನುಗರಹವ್ಾಗು  ಎೇಂಬುದ್ು ನನಗ  ಕಷಿವ್ಾಗುವುದಿಲಿವ್ ೋ? ಎೇಂದ್ು ಆಮಷವನುನ ಒಡಿಡದ್ನು. 

 

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

 


