
1 
 

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION 

MODEL QUESTION PAPER  

SUBJECT: KANNADA 

SUBJECT CODE - 015 

CLASS - X 

(2022 - 2023) 

TIME: 3 HOURS                                                                             MARKS: 80 

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

ಸೂಚನೆಗಳು:   

● ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ತ್ರರಕನಯು A& B ಎಂಬ ಭಾಗಗಳನ್ುೆ A B C ಮತ್ುು D ಎಂಬ ನಾಲ್ುು ವಿಭಾಗಗಳನ್ುೆ ಒಳಗನ ಂಡಿರುತ್ುವನ. 

● A ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ುು 53 ಬಹು ಆಯ್ಕುಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ುವನ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನೇವಲ್ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ುರಿಸಬನೇಕು. 

● ಭಾಗ- A,ಯ ವಿಭಾಗ A ದಲ್ಲಿ ವಾಚನ್ ಮತ್ುು ಗರಹಿಕಾ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಗದಾಯಂಶಗಳನ್ುೆ ಕನ ಡಲಾಗಿದನ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಾವುದಾದರ  2 ಗದಾಯಂಶಗಳನ್ುೆ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕನ ಂಡು 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ುರಿಸಬನೇಕು. ಒಂದನ ಂದು ಗದಯದಲ್ಲಿ 1 

ಅಥವಾ 2 ಹಿೇಗನ ಉತ್ುರಗಳನ್ುೆ ಬರನಯದನ ಒಂದು ಪ್ೂರ್ಣ ಗದಯವನನೆೇ ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿಕನ ಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ 5 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ುರಿಸಬನೇಕು. 

● ವಿಭಾಗ - B, ಅನ್ವಯಿಕ ವಾಯಕರರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ ಟ್ಟುರುವ 19 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 16 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಮಾತ್ರ ಉತ್ುರಿಸಬನೇಕು. 

● ವಿಭಾಗ  -  C  ದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ುರಿಸಬನೇಕು. 

● ಭಾಗ – B ದ ವಿಭಾಗ - D ದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಅಲ್ಲಿ ಕನ ಟ್ಟುರುವ ಸ ಚನನಯಂತನ ಉತ್ುರಿಸಬನೇಕು. 

ಭಾಗ- A 

(40 ಅಂಕಗಳು) 

(ವಾಚನ ಮತ್ತು ಗರಹಿಕಾ ಕೌಶಲ್ಯ) 10 ಅಂಕಗಳು 

(ಅನವಯಿಕ ವಾಯಕರಣ)  16 ಅಂಕಗಳು 

 (ಬಹತ ಆಯ್ಕೆಪ್ರಶ್ೆೆ- ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ)  14 ಅಂಕಗಳು 

ಭಾಗ- B 

(40 ಅಂಕಗಳು) 

ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ 12 ಅಂಕಗಳು 

ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ 28 ಅಂಕಗಳು 

ಒಟ್ತು ಅಂಕಗಳು 80 ಅಂಕಗಳು 
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PART – A (40 ಅಂಕಗಳು) 
SECTION -A 

(ವಾಚನ ಮತ್ತು ಗರಹಿಕಾ ಕೌಶಲ್ಯ) = 10 ಅಂಕಗಳು. 
I  (a) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬರೆಯಿರಿ.                  1X5=5  

ಕನಾಣಟ್ಕದ ಇತ್ರಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಟ್ರ ಕನ ಡುಗನಯು ಅಪಾರವಾದುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಟ್ ದನ ರನ ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣ ನ್ೃಪ್ತ್ುಂಗ 

ಪ್ಟ್ುಕನು ಬಂದಾಗ 14 ವಷ್ಟ್ಣದ ಚಿಕುಬಾಲ್ಕನಾಗಿದದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಚಾಲ್ುಕಯರು ಒಂದುಗ ಡಿ ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣನ್ನ್ುೆ ಪ್ಟ್ುದಂದ 

ತ್ಳಿಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಟ್ ರಾಜ್ಯವನ್ುೆ ಆಕರಮಿಸಬನೇಕನಂದು ಹನ ಂಚು ಹಾಕಿದರು. ಆದರನ ಬಡನ ೇದಾ ತಾಮರಶ್ಾಸನ್ದಲ್ಲ ಿ 

ಹನೇಳಿದಂತನ ಗುಜ್ರಾತ್ರನ್ ರಾಜ್ ಬಂಡುಗಾರರನ್ುೆ ಗನದುದ ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣನ್ನ್ುೆ ಸಿಂಹಾಸನ್ದ ಮೇಲನ ಸಿಿರಪ್ಡಿಸಿದ. ಸಂಜಾನ್ 

ತಾಮರಶ್ಾಸನ್ದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಲ್ಮಲ್ಿನನಂಬ ವಿೇರಭಟ್ ಶತ್ುರಗಳನ್ುೆ ನಿಗರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಾಂತ್ತನಯನ್ುೆ ನನಲನಗನ ಳಿಸಿ 

ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣನ್ನ್ುೆ ತ್ನ್ೆ ವಂಶ್ಾನ್ುಗತ್ ಸಿಂಹಾಸನ್ದ ಮೇಲನ ಸಿಿರವಾಗಿ ಕ ಡಿಸಿದನನಂದು ಬರನದದನ. 2ನನಯ ಕೃಷ್ಟ್ಣರಾಜ್ನ್ 

ತಾಮರಶ್ಾಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣ ಶತ್ುರಗಳನ್ುೆ ತಾನನೇ ನಿಮ ಣಲ್ನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ುೆ ಸಿಿರಪ್ಡಿಸಿಕನ ಂಡನನಂದು ಹನೇಳಿದನ. 

ಸವತ್ಃ ಕವಿಯ  ಆಗಿದದ ನ್ೃಪ್ತ್ುಂಗನ್ು ವಿವಿಧ ಮತ್ಗಳ ಕವಿಗಳು, ಪ್ಂಡಿತ್ರಿಗನ ಆಶರಯದಾತ್ನ್  ಆಗಿದದನ್ು. ಇವನ್ 

ಆಶರಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ೆಡ ಹಾಗ  ಸಂಸೃತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಪ್ರವಧಣಮಾನ್ವಾಗಿದದವು. ಕನ್ೆಡದಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಪಾರಚಿೇನ್ 

ಗರಂಥ ಕವಿರಾಜ್ಮಾಗಣದ ಕತ್ೃಣ ನ್ೃಪ್ತ್ುಂಗ ಅಥವಾ ಅವನ್ ಆಸಾಿನ್ದ ಕವಿಯಾಗಿದದ ಶ್ರೇವಿಜ್ಯ. ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ 

ಕನಲ್ವು ಯುದಧಗಳು ಜ್ರುಗಿದರ  ಅವನ್ ಸುಮಾರು 62 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ದೇಘಣ ಆಳಿವಕನಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲ್ಲತ್ಕಲನಗಳ ಅಭಿವೃದಧಗನ ಅನ್ುಕ ಲ್ವಾದ 

ಶ್ಾಂತ್ರ ಅವನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಲನಸಿತ್ುು. ಈತ್ ಕನ್ೆಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಪ್ಲ್ಬಧ ಗರಂಥಗಳಲ್ಲ ಿ ಪಾರಚಿೇನ್ ಗರಂಥವನನಿಸಿದ ʻಕವಿರಾಜ್ಮಾಗಣʼ 

ಮತ್ುು ʻಪ್ರಶ್ನ್ ೆೇತ್ುರಮಾಲ್ಲಕಾʼ ಎಂಬ ಗರಂಥವನ್ುೆ ರಚಿಸಿದನನಂದು ಒಂದು ವಾದವಿದನ.   

ಕವಿರಾಜ್ಮಾಗಣ ಭಾಮಹ ಮತ್ುು ದಂಡಿಯರ ಅಲ್ಂಕಾರ ಗರಂಥಗಳನ್ುೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟುಗನ ಅನ್ುಸರಿಸಿದನ. ಕನ್ೆಡ ಅಲ್ಂಕಾರ 

ಗರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮಾರ್ಭ ತ್ವಾದುದು. ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣನ್ು ಶ್ರೇವಿಜ್ಯ ಮದಲಾದ ವಿದಾವಂಸರಿಗನ ತ್ನ್ೆ ಆಸಾಿನ್ದಲ್ಲ ಿ

ಆಶರಯವಿತ್ರುದದ.  ಜಿನ್ಸನೇನಾಚಾಯಣರು ಈತ್ನ್ ಗುರು. ಶ್ಾಕಟಾಯಕನನಂಬ ಜನೈನ್ ವನೈಯಾಕರರ್ ಶಬಾದನ್ುಶ್ಾಸನ್ವನ್ ೆ ಅದಕನು 

ಟ್ಟೇಕಾರ ಪ್ವಾದ ಅಮೇಘವೃತ್ರುಯನ್ ೆ ಆಗಲನೇ ರಚಿಸಿದದನ್ು. ಕನ್ೆಡನಾಡಿನ್ ಜ್ನ್ರು 'ಕುರಿತನ ೇದದನಯುಂ ಕಾವಯಪ್ರಯೇಗ 

ಪ್ರಿರ್ತ್ಮತ್ರಗಳ್' ಅಂದರನ ‘’ಓದದನಯ್ಕೇ ಕಾವಯ ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಪ್ುರ್ರು’’ ಎಂದು ನ್ೃಪ್ತ್ುಂಗನ್ ಆಸಾಿನ್ ಕವಿ ಶ್ರೇವಿಜ್ಯನ್ು  

ಹನ ಗಳಿದಾದನನ. ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣ ಲ್ಲ್ಲತ್ಕಲನಗಳಿಗನ ಪ್ರೇತಾಾಹವನ್ುೆ ನಿೇಡಿದದನ್ು ಎಂಬುದನ್ುೆ ಇತ್ರಹಾಸದ ಮ ಲ್ಕ ತ್ರಳಿಯಬಹುದು. 

 

 

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%95%E0%B3%82%E0%B2%9F
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AC%E0%B2%B0%E0%B3%8B%E0%B2%A1
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%97%E0%B3%81%E0%B2%9C%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B3%8D
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
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%9C%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%80%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B2%AF
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%80%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B2%AF
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ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು: 

1. ಗುಜ್ರಾತ್ರನ್ ರಾಜ್ ಬಂಡುಗಾರರನ್ುೆ ಗನದುದ ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣನ್ನ್ುೆ ಸಿಂಹಾಸನ್ದ ಮೇಲನ ಸಿಿರಪ್ಡಿಸಿದ-ಎಂಬ ಹನೇಳಿಕನ ಇರುವುದು ಈ 

ಶ್ಾಸನ್ದಲ್ಲ ಿ

a. ಬಡನ ೇದಾ ತಾಮರಶ್ಾಸನ್    

b. ಸಂಜಾನ್ ತಾಮರಶ್ಾಸನ್ 

c. ಕೃಷ್ಟ್ಣರಾಜ್ನ್ ತಾಮರಶ್ಾಸನ್    

d. ಹಲ್ಲಿಡಿ ಶ್ಾಸನ್ 

2. ಕನ್ೆಡದಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಪಾರಚಿೇನ್ ಗರಂಥ _______ 

a. ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ್    

b. ಶಬಾದನ್ುಶ್ಾಸನ್  

c. ಕವಿರಾಜ್ಮಾಗಣ    

d. ಶಬದಮಣಿದಪ್ಣರ್ 

3. ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣ ನ್ೃಪ್ತ್ುಂಗನ್ ಗುರು ________ 

a. ಅಜಿತ್ಸನೇನಾಚಾಯಣರು  
b. ವಿೇರಾಚಾಯಣರು 
c. ಶ್ಾಕಟಾಯಕ   
d. ಜಿನ್ಸನೇನಾಚಾಯಣರು 

4. 'ಕುರಿತನ ೇದದನಯುಂ ಕಾವಯಪ್ರಯೇಗ ಪ್ರಿರ್ತ್ಮತ್ರಗಳ್' ಅಂದರನ ‘’ಓದದನಯ್ಕೇ ಕಾವಯ ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಪ್ುರ್ರು’’ ಈ ಸಾಲ್ುಗಳನ್ುೆ 
ಬರನದವನ್ು ಶ್ರೇವಿಜ್ಯ 

a. ಮೇಲ್ಲನ್ ಹನೇಳಿಕನಯು ಸರಿಯಾಗಿದನ.   
b. ಮೇಲ್ಲನ್ ಹನೇಳಿಕನಯು ತ್ಪಾಾಗಿದನ. 
c. ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಾವಯದ ಸಾಲ್ುಗಳನ್ುೆ ಬರನದವರು ಪ್ಂಪ್.   
d. ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಾವಯದ ಸಾಲ್ುಗಳನ್ುೆ ಬರನದವರು ರನ್ೆ. 

5. ಅಮೇಘವಷ್ಟ್ಣ ನ್ೃಪ್ತ್ುಂಗನ್ ಆಶರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪ್ರವಧಣಮಾನ್ವಾಗಿದದವು. 

a. ಕನ್ೆಡ ಹಾಗ  ಪಾಳಿೇ ಸಾಹಿತ್ಯ.   
b. ಕನ್ೆಡ ಹಾಗ  ಸಂಸೃತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ.  
c. ಕನ್ೆಡ ಹಾಗ  ಪಾರಕೃತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ.    
d. ಕನ್ೆಡ ಹಾಗ  ತ್ಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ. 

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%97%E0%B3%81%E0%B2%9C%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B3%8D
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AC%E0%B2%B0%E0%B3%8B%E0%B2%A1
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%B5%E0%B3%80%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%9A%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%AF&action=edit&redlink=1
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
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
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
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
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ಅಥವಾ 

(b) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬರೆಯಿರಿ.   1X5=5  

      ನಿೇವು ನಿಮಿ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ಜಿೇವನ್ವನ್ುೆ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ನ್ಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಿೇರ್ ಪ್ರದನೇಶಗಳನರಡರಲ್ ಿ 

ಬಡತ್ನ್ ಕಂಡುಬರುತ್ುದನ. ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇದಬದಯ ವಾಯಪಾರಿಗಳು, ದನ್ಗ ಲ್ಲ ಕಾಮಿಣಕರು, ಭಿಕ್ಷುಕರು, ಸರ್ಣಪ್ುಟ್ು ಕನೈಗಾರಿಕನಗಳಲ್ಲಿ 

ದುಡಿಯುತ್ರುರುವ ಕಾಮಿಣಕರು, ಅಲನಮಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದವರು ಬಡವರನನಿಸಿದಾದರನ. ಗಾರಮಿೇರ್ ಪ್ರದನೇಶದಲ್ಲಿ ಸವಂತ್ ಜ್ಮಿೇನ್ು ಇಲ್ಿದನ 

ಇತ್ರರ ಹನ ಲ್ಗದನದಗಳಲ್ಲಿ ಕನಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಣಕರು, ಕಡಿಮ ಜ್ಮಿೇನ್ು ಹನ ಂದರುವ ಸರ್ಣ ಮತ್ುು ಅತ್ರ ಸರ್ಣ ರನೈತ್ರು, 

ಕೃಷಿಯ್ಕೇತ್ರ ಕಸಬುಗಳಲ್ಲಿ ತನ ಡಗಿರುವ ಬುಟ್ಟು ಹನಣನಯುವವರು, ಮಡಿಕನ ಮಾಡುವವರು, ಕಮಾಿರರು, ಮುಂತಾದವರು ಬಡತ್ನ್ದಲ್ಲ ಿ

ಬದುಕುತ್ರುದಾದರನ. ಬಡವರು ಎರಡು ಹನ ತ್ರುನ್ ಊಟ್ಕನು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟ್ುು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲ್ು ವಿಫಲ್ರಾಗುತಾುರನ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರಲ್ಲ ಿ

ಅಪೌಷಿಿಕತನ ಮತ್ುು ಅನಾರನ ೇಗಯ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ುದನ. ಶ್ಕ್ಷರ್ ಮತ್ುು ತ್ರಬನೇತ್ರಯಿಲ್ಿದನ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ್ರಾಗಿರುತಾುರನ. ಇವರಿಗನ 

ಉದನ ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮ ಮತ್ುು ಇರುವ ಕನಲ್ಸವೂ ಸಿಿರವಾಗಿರುವುದಲ್ಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರು ಕಚಾಾ ಮನನಗಳಲ್ಲ ಿ

ವಾಸಿಸುತಾುರನ ಅಥವಾ ಮನನಯ್ಕೇ ಇರುವುದಲ್ಿ. ಹಿೇಗನ ಮಾನ್ವನ್ ಬದುಕಿಗನ ಅಗತ್ಯವಾದ ಊಟ್, ಬಟನು, ವಸತ್ರ, ಶ್ಕ್ಷರ್, ಆರನ ೇಗಯ 

ಮುಂತಾದ ಕನಿಷ್ಟ್ಿ ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಅವಶಯಕತನಗಳಿಂದ ಬಹುಪಾಲ್ು ಜ್ನ್ರು ವಂಚಿತ್ರಾಗಿರುವ ಸಿಿತ್ರಯನ್ುೆ ಬಡತ್ನ್ ಎನ್ೆಬಹುದು. 

ಆದರನ ಬಡತ್ನ್ವನ್ುೆ ಗುರುತ್ರಸಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾರ್ವನ್ುೆ ಅಳನಯವುದಕಾುಗಿ ನಿಖರವಾದ ಮಾನ್ದಂಡದ ಅವಶಯಕತನಯಿದನ. ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ 

ಪ್ೂವಣದಲ್ಲಿ ದಾದಾಭಾಯಿ ನ್ವರನ ೇಜಿಯವರು ಬಡವರನ್ುೆ ಗುರುತ್ರಸಲ್ು ಮಟ್ುಮದಲ್ ಬಾರಿಗನ ಬಡತ್ನ್ ರನೇಖನಯನ್ುೆ ಬಳಕನಗನ 

ತ್ಂದರು. ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ನ್ಂತ್ರವೂ ಬಡತ್ನ್ ರನೇಖನಯನ್ುೆ ಬಡತ್ನ್ ಅಳನಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ ಚಿಯಾಗಿ ಬಳಕನಯಾಗುತ್ರುದನ. ಹಾಗಾದರನ 

ಬಡತ್ನ್ ರನೇಖನ ಎಂದರನೇನ್ು? ಮ ಲ್ ಅವಶಯಕತನಗಳನ್ುೆ ಪ್ಡನದುಕನ ಳಿಲ್ು ಅವಶಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಟ್ಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾರ್ವನೇ ಬಡತ್ನ್ 

ರನೇಖನಯಾಗಿದನ. ಅದು ಒಬಬ ವಯಕಿುಯು ತ್ನ್ೆ ಮ ಲ್ ಅವಶಯಕತನಗಳನ್ುೆ ಪ್ೂರನೈಸಿಕನ ಂಡು, ಆರನ ೇಗಯಯುತ್ವಾಗಿ ಮತ್ುು 

ಘನ್ತನಯುತ್ವಾಗಿ ಜಿೇವನ್ ನ್ಡನಸಲ್ು ವನಚಾ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯಣವನ್ುೆ ಸ ಚಿಸುತ್ುದನ 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರ. ಸುರನೇಶ ತನಂಡ ಲ್ುರ್ 

ಸಮಿತ್ರಯ ಶ್ಫಾರಸುಾಗಳನ್ುೆ ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಆಹಾರದ ಜನ ತನಗನ ಶ್ಕ್ಷರ್, ಆರನ ೇಗಯ, ವಿದುಯತ ಶಕಿು ಮತ್ುು ಸಾರಿಗನಗಳ ಮೇಲನ ಮಾಡುವ 

ತ್ಲಾ ಮಾಸಿಕ ಅನ್ುಭನ ೇಗಿ ವನಚಾವನ್ುೆ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಬಡತ್ನ್ ರನೇಖನಯನ್ುೆ ರ ಪಿಸಲಾಗಿದನ.  

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 

1. ಬಡವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು _______ 

a. ಹರ್ ಮತ್ುು ಉದನ ಯೇಗ        

b. ಅಪೌಷಿಿಕತನ ಮತ್ುು ಅನಾರನ ೇಗಯ 
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c. ಬಟನು ಮತ್ುು ಆಹಾರ             

d. ಮನನ ಮತ್ುು ಉದನ ಯೇಗ 

2. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರು ______ ಮನನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಾುರನ. 

a. ಕಚಾಾ      

b. ಬಂಗಲನ  

c. ಅಪಾರ್ ಣ ಮಂರ್  ಗಳಲ್ಲಿ      

d. ಕಾಂಕಿರೇರ್   

3. ಮಟ್ುಮದಲ್ ಬಾರಿಗನ ಬಡತ್ನ್ ರನೇಖನಯನ್ುೆ ಬಳಕನಗನ ತ್ಂದವರು _______ 

a. ಗಾಂಧಿೇಜಿ        

b. ದಾದಾಬಾಯಿ ನ್ವರನ ೇಜಿ 

c. ಸದಾಣರ್  ವಲ್ಿಭಬಾಯಿ ಪ್ಟನೇಲ್     

d. ಜ್ವಹರಲಾಲ್  ನನಹರು 

4. ಪ್ರ. ಸುರನೇಶ ತನಂಡ ಲ್ುರ್ ಸಮಿತ್ರಯು  ಬಡತ್ನ್ ರನೇಖನಯನ್ುೆ ರ ಪಿಸಿದ ವಷ್ಟ್ಣ_______ 

a. 2006    

b. 2007  

c. 2005   

d. 2008  

5. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುೆ ಗಮನಿಸಿ ಉತ್ುರಿಸಿ. 

 ಹೆೇಳಿಕೆ-1. ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇದಬದಯ ವಾಯಪಾರಿಗಳು, ದನ್ಗ ಲ್ಲ ಕಾಮಿಣಕರು, ಭಿಕ್ಷುಕರು, ಸರ್ಣಪ್ುಟ್ು ಕನೈಗಾರಿಕನಗಳಲ್ಲಿ 

ದುಡಿಯುತ್ರುರುವ ಕಾಮಿಣಕರು, ಅಲನಮಾರಿಗಳು ಬಡವರನನಿಸಿದಾದರನ. 

ಹೆೇಳಿಕೆ - 2 ಗಾರಮಿೇರ್ ಪ್ರದನೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಣ ಮತ್ುು ಅತ್ರ ಸರ್ಣ ರನೈತ್ರು, ಕೃಷಿಯ್ಕೇತ್ರ ಕಸಬುಗಳಲ್ಲಿ ತನ ಡಗಿರುವ ಬುಟ್ಟು 

ಹನಣನಯುವವರು, ಮಡಿಕನ ಮಾಡುವವರು, ಕಮಾಿರರು ಬಡವರನನಿಸಿದಾದರನ. 

a. ಮೇಲ್ಲನ್ ಎರಡು ಹನೇಳಿಕನಗಳೂ ತ್ಪ್ುಾ 

b. ಮದಲ್ನನಯ ಹನೇಳಿಕನ ಮಾತ್ರ ಸರಿ 

c. ಎರಡನನಯ ಹನೇಳಿಕನ ಮಾತ್ರ ಸರಿ 
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d. ಮೇಲ್ಲನ್ ಎರಡು ಹನೇಳಿಕನಗಳು ಸರಿ 

II. (a) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬರೆಯಿರಿ.  1X5=5   
        ಕನ್ಕದಾಸರು ಹಾವನೇರಿ ಜಿಲನಯಿ ಶ್ಗಾಗಂವಿ ತಾಲ್ ಕಿನ್ ಬಾಡ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ 1509 ರಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಜ್ನಾಂಗಕನು ಸನೇರಿದ ಬಚಾಮಿ 

ಮತ್ುು ಬೇರಪ್ಾನಾಯಕ ಎಂಬ ದಂಪ್ತ್ರಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಜ್ನಿಸಿದರು. ಕನ್ಕದಾಸರು ಬರಿ ಕುರುಬ ಜಾತ್ರಗನ ಸಿೇಮಿತ್ವಾದ ಭಕುರಲ್ಿ ಎಲಾಿ 

ಜಾತ್ರಗಳಿಗನ ಬನೇಕಾದವರು. 15 - 16 ನನಯ ಶತ್ಮಾನ್ದಲನಿೇ ಜಾತ್ರ ವಯವಸನಿಯ ಬಗನಗ ಸಮರ ಸಾರಿದ ಭಕು ಕನ್ಕದಾಸರು ಎಂದರನ 

ತ್ಪಾಾಗಲಾರದು. ಕನ್ಕದಾಸರು ಅನನೇಕ ಕಿೇತ್ಣನನಗಳನ್ುೆ ರಚಿಸಿದಾದರನ. ಕನ್ಕದಾಸರು ಶ್ರೇ ವಾಯಸರಾಯರ ಮಚಿಾನ್ ಶ್ಷ್ಟ್ಯರು. 

ವಾಯಸರಾಯರಿಂದ ಮಧವ ತ್ತ್ವಶ್ಾಸರವನ್ುೆ ಕಲ್ಲತ್ು ಒಪಿಾಕನ ಂಡ ಕನ್ಕದಾಸರು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೇ ಕೃಷ್ಟ್ಣನ್ ಅನ್ನ್ಯ ಭಕುರು. ಕಾಗಿನನಲನಯ 

ಆದಕನೇಶವನ್ ಭಕುರಾದ ಕನ್ಕದಾಸರು ಜಾತ್ರಪ್ದಧತ್ರಯ ತಾರತ್ಮಯಗಳನ್ುೆ ಅಲ್ಿಗಳನದರು. ಇವರ ಕಿೇತ್ಣನನಗಳ ಅಂಕಿತ್ ಕಾಗಿನನಲನಯ 

ಆದಕನೇಶವರಾಯ ಎಂಬುದು. ಕನ್ಕದಾಸರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಕಿೇತ್ಣನನಗಳು, ಸುಳಾದಗಳು, ಉಗಾಭನ ೇಗಗಳು 

ಕನ್ೆಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲನ ೇಕಕನು ಅಪಿಣಸಿರುವುದಲ್ಿದನ, ಸಂಗಿೇತ್ ಪ್ರಪ್ಂಚಕನು ತ್ನ್ೆದನೇ ಆದಂತ್ಹ ಕನ ಡುಗನಯನ್ುೆ ಮುಂಡಿಗನಗಳ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ 

ನಿೇಡಿದಾದರನ. ಸುಮಾರು 316 ಕಿೇತ್ಣನನಗಳು ಹಾಗ  ಇನಿೆತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಲ್ಭಯವಾಗಿರುವುದನ್ುೆ ಕಾರ್ಬಹುದಾಗಿದನ. 

ಕನ್ಕದಾಸರು ಮೇಹನ್ತ್ರಂಗಿಣಿ, ನ್ಳಚರಿತನರ, ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತನ, ಹರಿಭಕಿುಸಾರ, ನ್ೃಸಿಂಹಸುವ (ಉಪ್ಲ್ಬದವಿಲ್ಿ) ಕೃತ್ರಗಳನ್ುೆ 

ಬರನದದಾದರನ. ಕನ್ಕದಾಸರ ಭಕಿು ಪಾರಮಯವನ್ುೆ ಅವರ ಕಿೇತ್ಣನನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಹುದು. ಶ್ರೇಹರಿಯನ್ುೆ ತ್ಮಿ ಧಣಿಯಾಗಿ, 

ಇನಿಯನಾಗಿ, ಅಣನ ೇರಣಿೇಯನಾಗಿ, ಮಹತನ ೇಮಹಿೇಮನಾಗಿ ಅವರು ಕಂಡಿದಾದರನ. 'ಬಾ ರಂಗ ಎನ್ೆ ಮನ್ಕನ ಎಂದು ಹೃದಯ 

ಸದನ್ಕನು 'ಎಂದು ಕರನದು ನನಲನ ನಿಲ್ಲಸಿಿಕನ ಂಡ ಅನ್ುಭಾವ ಅವರದು. ಒಳಗಣಿಣನಿಂದ ಅವನ್ ಕಂಡು- 'ಕಂಡನ ನಾ ತ್ಂಡ ತ್ಂಡ ಹಿಂಡು 

ದನೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪ್ು ಗಂಡ ಉದಧಂಡ ನ್ರಸಿಂಹನ್' ಎಂದು ಸಂತನ ೇಷ್ಟ್ಪ್ಟ್ಟುದಾದರನ.  

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

1. ಕನಕದಾಸರ ತಾಯಿತಂದನಯರು ____ 

a. ಬಚಾಮಿ -ಬೇರಪ್ಾನಾಯಕ  

b. ಮಾದರಸ -ಮಾದಲಾಾಂಬಿಕೆ 

c. ವರದಪ್ಾನಾಯಕ-  ರುಕಿಿಣಿ  

d.  ಶ್ರೇನಿವಾಸಪ್ಾ - ಕ ಸಮಿ 

2. ಕನಕದಾಸರ ಅಂಕಿತ್ನಾಮ _______ 

a. ಗುಹನೇಶವರಾ  

b. ಕೂಡಲಸಾಂಗಮದೆೇವ 

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%B5%E0%B3%87%E0%B2%B0%E0%B2%BF
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%81%E0%B2%B0%E0%B3%81%E0%B2%AC
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%A7%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%9A%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%AF
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%89%E0%B2%A1%E0%B3%81%E0%B2%AA%E0%B2%BF_%E0%B2%9C%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B3%86
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%97%E0%B2%BF%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%B2%E0%B3%86
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%80%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%A8%E0%B3%86
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%89%E0%B2%97%E0%B2%BE%E0%B2%AD%E0%B3%8B%E0%B2%97
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%80%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%A8%E0%B3%86
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
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%80%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%A8%E0%B3%86
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c. ಪುರಾಂದರವಿಠಲ 

d. ಕಾಗಿನನಲನಯ ಆದಕನೇಶವರಾಯ  

3. ಕನ್ಕದಾಸರು ಸಂಗಿೇತ್ ಪ್ರಪ್ಂಚಕನು ತ್ನ್ೆದನೇ ಆದಂತ್ಹ ಕನ ಡುಗನಯನ್ುೆ ______ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿದಾದರನ.    

a.  ತ್ರರಪ್ದಗಳ  

b. ವಚನ್ಗಳ  

c. ಕಂದಗಳ  

d. ಮುಂಡಿಗನಗಳ  

4.  ಕನಕದಾಸರು ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು______ 

a. ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತನ, ಹರಿಭಕಿುಸಾರ, ಶ್ರೇರಾಮಾಯರ್ದಶಣನ್ಂ, ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ್  

b.  ಮೇಹನ್ತ್ರಂಗಿಣಿ, ನ್ಳಚರಿತನರ, ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ್, ಶ್ರೇರಾಮಾಯರ್ದಶಣನ್ಂ            

c. ಮೇಹನ್ತ್ರಂಗಿಣಿ, ನ್ಳಚರಿತನರ, ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತನ, ಹರಿಭಕಿುಸಾರ 

d. ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತನ, ಗದಾಯುದಧ, ಮೇಹನ್ತ್ರಂಗಿಣಿ, ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ್, 

5. 'ಬಾ ರಂಗ ಎನೆ ಮನಕೆ ಎಂದತ ಹೃದಯ ಸದನಕೆೆ 'ಎಂದತ ಕನಕದಾಸರತ____ ಯನತೆ ಕರೆದರತ. 

a. ಹರ  

b. ಬರಹಿ 

c. ಇಾಂದರ 

d. ಹರಿ 

ಅಥವಾ 

(b) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬರೆಯಿರಿ.   1X5=5   

       ಪಾರಚಿೇನ್ ಕಾಲ್ದ ಕನ ನನಯ ಘಟ್ು ಮತ್ುು ಆರಂಭಿಕ ಮಧಯಕಾಲ್ದವರನಗ  ಇದದ ರಜ್ಪ್ೂತ್ ಮನನತ್ನ್ಗಳ ಅರಸರು ತ್ಮಿ 

ಆಳಿವಕನಯಲ್ಲಿ ಧಮಣ, ಕಲನ, ಸಂಸೃತ್ರಗಳಿಗನ ಉದಾರವಾಗಿ ಪ್ರೇತಾಾಹ ನಿೇಡಿದಾದರನ. ರಜ್ಪ್ೂತ್ ಅರಸರು ಸವತ್ಃ ವಿದಾವಂಸರು ಆಗಿದದರು. 

ಭನ ೇಜ್, ಮುಂಜ್, ಮದಲಾದ ಅರಸರನೇ ಅನನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತ್ರಗಳನ್ುೆ ರಚಿಸಿದಾದರನ. ಮುಂಜ್ ರಾಜ್ನ್ು ಪ್ದಿಗುಪ್ು, ಹಲಾಯುಧ ಎಂಬ 

ಕವಿಗಳಿಗನ ಆಶರಯ ನಿೇಡಿದದನ್ು. ಭನ ೇಜ್ ರಾಜ್ನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ಾಂತ್ರಸನೇನ್, ಪ್ರಭಾಚಂದರ ಸ ರಿ, ಘನ್ಪಾಲ್ ಎಂಬ ಜನೈನ್ ಪ್ಂಡಿತ್ರು 

ಆಶರಯ ಪ್ಡನದದದರು. ಜ್ಯದನೇವನ್ ‘ಗಿೇತ್ಗನ ೇವಿಂದ’, ಭಾರವಿಯ ‘ಕಿರಾತಾಜ್ುಣನಿೇಯ’, ಭತ್ೃಣಹರಿಯ ‘ರಾವರ್ ವಧಾ’, 

ಮಹನೇಂದರಪಾಲ್ನ್ ‘ಕಾವಯ ಮಿೇಮಾಂಸನ’ ಕಾವಯಗಳು ಇವರ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ರಚನನಯಾದವು. ನಾಟ್ಕಗಳಾದ ರಾಜ್ಶ್ನೇಖರ ರಚಿಸಿದ ‘ಬಾಲ್ 

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
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
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ರಾಮಾಯರ್’ ಮತ್ುು ‘ಕಪ್ೂಣರ ಮಂಜ್ರಿ’, ಭವಭ ತ್ರ ರಚಿಸಿದ ‘ಮಹಾವಿೇರಚರಿತ್’, ಹಾಗ  ‘ಉತ್ುರ ರಾಮ ಚರಿತ್’, ಐತ್ರಹಾಸಿಕ 

ಕೃತ್ರಗಳಾದ ಕಲ್ಹರ್ನ್ ‘ರಾಜ್ ತ್ರಂಗಿಣಿ’, ಜ್ಯನಿಕನ್ ‘ಪ್ೃಥ್ವವರಾಜ್ ವಿಜ್ಯ’ ಮತ್ುು ಹನೇಮಚಂದರನ್ ‘ಕುಮಾರ ಪಾಲ್ ಚರಿತ್’ 

ಮಹತ್ವದಾದಗಿವನ. ರಜ್ಪ್ೂತ್ ಅರಸರ ಜಿೇವನ್ ಕೃತ್ರಗಳಾದ ‘ಪ್ೃಥ್ವವರಾಜ್ ರಾಸನ ೇ’ವನ್ುೆ ಚಂದ್ ಬದಾಣಯಿ ಮತ್ುು ‘ಭನ ೇಜ್ 

ಪ್ರಬಂಧ’ವನ್ುೆ ಬಲಾಿಳ ಎಂಬುವರು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಗುಜ್ರಾತ್ರ, ರಾಜ್ಸಾುನಿ, ಹಿಂದ ಭಾಷನಗಳು ಅಭಿವೃದಧಯಾದವು. 

ರಜ್ಪ್ೂತ್ರು ವಿದಾಯಕನೇಂದರಗಳಾದ ನ್ಳಂದಾ, ಕಾಶ್, ವಿಕರಮಶ್ಲ್, ಉಜ್ಜಯಿನಿಗಳಿಗನ ಪ್ರೇತಾಾಹ ನಿೇಡಿದರು. 

ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 

1. ಪಾರಚಿೇನ್ ಕಾಲ್ದ ಕನ ನನಯ ಘಟ್ು ಮತ್ುು ಆರಂಭಿಕ ಮಧಯಕಾಲ್ದವರನಗ   ಇದದ ರಾಜ್ ಮನನತ್ನ್ ______ 
a. ಗಂಗರು     

b. ಮೌಯಣರು 

c. ಶ್ಾತ್ವಾಹನ್ರು    

d. ರಜ್ಪ್ೂತ್ರು 

2. ಭಾರವಿಯು ಬರನದ ಕೃತ್ರ ---------------- 

a. ಕಿರಾತಾಜ್ುಣನಿೇಯ   

b. ಗಿೇತ್ಗನ ೇವಿಂದ 

c. ರಾವರ್ ವಧಾ     

d. ಕಾವಯ ಮಿೇಮಾಂಸನ 

3. ನ್ಳಂದಾ, ಕಾಶ್, ವಿಕರಮಶ್ಲ್, ಉಜ್ಜಯಿನಿಗಳು ರಜ್ಪ್ೂತ್ರ ಕಾಲ್ದ______ 

a. ವಿದಾಯಕನೇಂದರಗಳು          

b. ವಾಯಪಾರ ಕನೇಂದರಗಳು 

c. ಮಾರುಕಟನುಗಳು              

d. ತ್ರೇಥಣಕ್ನೇತ್ರಗಳು 

4. ಶ್ಾಂತ್ರಸನೇನ್, ಪ್ರಭಾಚಂದರ ಸ ರಿ, ಘನ್ಪಾಲ್ ಎಂಬ ಜನೈನ್ ಪ್ಂಡಿತ್ರು ಆಶರಯ ಪ್ಡನದದುದ _____ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ 

a. ಕಾಳಿದಾಸನ್   

b. ದುಷ್ಟ್ಯಂತ್ನ್  
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c. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ್   

d. ಭನ ೇಜ್ರಾಜ್ನ್  

5. ರಜ್ಪ್ೂತ್ರ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಧಯಾದ ಭಾಷನಗಳು ______ 

a. ಕನ್ೆಡ, ಹಿಂದ, ತನಲ್ುಗು    

b. ಸಂಸೃತ್ , ಅರಬಬೇ, ಮರಾಠಿ 

c. ಗುಜ್ರಾತ್ರ, ರಾಜ್ಸಾುನಿ, ಹಿಂದ    

d. ಮಲ್ಯಾಳಂ, ಹಿಂದ, ತ್ಮಿಳು 

SECTION -B 

(ಅನವಯಿಕ ವಾಯಕರಣ) = 16 ಅಂಕಗಳು. 
III. ಕೆಳಗೆ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ 5 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ 4 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಿರಿ  1X4=4              
                                                                                                                                                                                    
  1. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾಂಧಿ – ಸಾಂಧಿ ಪದಗಳನುು ಹೊಾಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

a. ಗಿರಿೇಶ                    1. ಲೊೇಪಸಾಂಧಿ 

b. ದಿಗಾಂತ     2. ಗುಣಸಾಂಧಿ 

c. ದೆೇವೆೇಾಂದರ     3. ಸವಣಣದಿೇರ್ಣ ಸಾಂಧಿ 

d. ಊರೂರು     4. ಜಶ್ವಸಾಂಧಿ 
   5. ಆಗಮಸಾಂಧಿ    

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

b.   a-5 b-1 c- 2 d-3 

c.   a-3 b- 4 c-5 d-2 

d.   a-2 b-4 c-3 d-1      
2. ʻ ಬನೇಹಾರಿʼ -ಈ ಪ್ದದ ತ್ತ್ಾಮ ರ ಪ್ ______ 

a. ವಂಧಾಯ             

b. ಬಜನ   

c. ವಾಯಪಾರಿ        

d. ಬಂಜ್ರನ 
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3. ʼಸಾವಿತ್ರರಯತಮ್ ಎಂಬ ಪ್ದವು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕಿುಯಾದರೆ ʻಸಂಶಯದನೊಳ್ʼ ಎಂಬ ಪ್ದವು ಈ ವಿಭಕ್ತ್ಯಾಗಿದೆ.  

a. ದಿಿತಿೇಯಾ 

b. ಸಪಮ್ೇ  

c. ಪರಥಮಾ 

d. ಚತ್ುಥ್ವೇಣ 

4.ʻʼಸಂದನೇಹʼ - ಈ ಪ್ದದ ವಿರುದಾಧಥಣಕ ಪ್ದ_________ 

a. ನಿಸಾಂದನೇಹ                 

b. ಕುಸಾಂದನೇಹ 

c. ದುರದೃಷ್ಟ್ು               

d. ಅಪ್ಸಂದನೇಹ 

5.  ʻಭೇಮನತ ಬಕಾಸತರನನತೆ ಕೊಂದನತ.ʼ - ಈ ವಾಕಯದಲ್ಲಿ ʻಕನ ಂದನ್ುʼ ಎಂಬುದು ______ ಪ್ದವಾಗಿದನ. 

a. ಕತ್ೃ೯ಪ್ದ                 

b. ಕಮ೯ಪ್ದ          

c. ಕಿರಯಾಪ್ದ                   

d. ನಾಮಪ್ದ 

IV. ಕೆಳಗೆ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ 5 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ 4 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಿರಿ  1X4=4 

1.ʻ ಘ್ರರಣೆೇಂದಿರಯʼ - ಈ ಪ್ದದ ಸಮಾನಾಥಣಕಪ್ದ _______                           

a. ಕಿವಿ               

b. ಬಾಯಿ        

c. ಮ ಗು             

d. ಕರ್ುಣ 

2.  ʻಅವನ್ು ಕಷ್ಟ್ುಪ್ಟ್ುು ಚನನಾೆಗಿ ಓದುವನ್ುʼ.ಈ ವಾಕಯದಲ್ಲಿರುವ ಸವಣನಾಮ______ 

a. ಅವನ್ು   

b. ಕಷ್ಟ್ುಪ್ಟ್ುು    
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c. ಚನನಾೆಗಿ         

d. ಓದುವನ್ು  

3. ʻಹನಜನಜ ಹನಜನಜಗನ ಇತ್ರಹಾಸದ ಅಡಿಗಲ್ುಿಗಳು ದನ ರನಯುತ್ುವನ.ʼ ಈ ವಾಕಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಯಾಪ್ದದ ಧಾತು ರೂಪ ______ 
a. ಅಡಿಗಲ್ುಿ  
b. ಇತಿಹಾಸ 
c. ದೊರೆ 
d. ಹೆಜ್ೆೆಹೆಜ್ೆೆಗೆ 

4. ಈ ಕನಳಗಿನ್ವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗನ ಸನೇರದ ಸಮಾಸ ಪ್ದವನ್ುೆ ಗುರುತ್ರಸಿ. 
a. ಬನಟ್ುದಾವರನ,  
b. ತ್ಲನನನ ೇವು, 
c. ಕನಂದಾವರನ 
d. ಅರಮನನ 

5.  ʻಕಾಡುʼ ಈ ಪ್ದದ ನಾನಾಥಣಗಳನ್ುೆ ಹಿೇಗನ ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು. 

a. ಅರರ್ಯ, ಪಿೇಡಿಸು                

b. ಕಷ್ಟ್ು, ಸುಖ       

c. ಬದುಕು, ಬವಣನ                

d. ತನ ಂದರನ,  ಸಂತನ ೇಷ್ಟ್ 

V. ಕೆಳಗೆ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ 5 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ 4 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಿರಿ  1X4=4 

1. ʻಬರೆದಾನತʼ ಈ ಪ್ದವು _____ಪ್ದಕನು ಉದಾಹರಣನಯಾಗಿದನ. 

a. ಸಂಭಾವನಾಥ೯ಕ                
b. ಭಾವಾತ್ಿಕ    
c. ನಿಷನೇಧಾಥ೯ಕ                   
d. ಸವ೯ನಾಮ 

2.  ʻಭಿೇಮನ್ು ತ್ನ್ೆ ಬಲ್ಗಾಲ್ಲನಿಂದ ಚನಂಡನ್ುೆ ಒದನದನ್ುʼ. ಈ ವಾಕಯವು ವತ್ಣಮಾನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲ ಿಹಿೇಗನ ಆಗುತ್ುದನ. 

a. ʻಭಿೇಮನ್ು ತ್ನ್ೆ ಬಲ್ಗಾಲ್ಲನಿಂದ ಚನಂಡನ್ುೆ ಒದನಯಲ್ಲʼ 

b. ʻಭಿೇಮನ್ು ತ್ನ್ೆ ಬಲ್ಗಾಲ್ಲನಿಂದ ಚನಂಡನ್ುೆ ಒದನಯುವನ್ುʼ 

c. ʻಭಿೇಮನ್ು ತ್ನ್ೆ ಬಲ್ಗಾಲ್ಲನಿಂದ ಚನಂಡನ್ುೆ ಒದನಯುತಾುನನʼ 

d. ʻಭಿೇಮನ್ು ತ್ನ್ೆ ಬಲ್ಗಾಲ್ಲನಿಂದ ಚನಂಡನ್ುೆ ಒದನಯನ್ುʼ 
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3.  ʻ ಕವಿಯು ಕಾವಯವನ್ುೆ ಬರನದನ್ು.    ಇದರ ಕಮ೯ಣಿ ಪ್ರಯೇಗ ______ 

a. ಕಾವಯವನ್ುೆ ಕವಿ ಬರನದನ್ು.         

b. ಬರನದನ್ು ಕವಿಯು ಕಾವಯವನ್ುೆ.     

c. ಕವಿಯು ಕಾವಯ ಬರನದಾನ್ು      

d. ಕಾವಯವು ಕವಿಯಿಂದ ಬರನಯಲ್ಾಟ್ಟುತ್ು. 

4. ʻಬಾನ್ು- ಭಾನ್ುʼ ಈ ಪ್ದಗಳ ಅಥಣ ವಯತಾಯಸವು ಕರಮವಾಗಿ ಹಿೇಗಿದನ. 
a. ಮುಖಯ – ಅಮುಖಯ  

b. ನ್ಡುವನ - ಕನ ನನಗನ 

c. ಪಾರರಂಭ – ಅಂತ್ಯ  

d. ಆಕಾಶ - ಸ ಯಣ 

5.  ಈ ಗಾದನಯನ್ುೆ ಪ್ೂರ್೯ಗನ ಳಿಸಿ. ʻಊಟ್ಬಲ್ವಿನಿಗನ ರನ ೇಗವಿಲ್ಿ_______ 

a. ಯುಕಿು ಮೇಲ್ು 

b. ಮಾತ್ು ಬಲ್ಿವನಿಗನ ಜ್ಗಳವಿಲ್ ಿ

c. ಶಕಿು ಬನೇಕು        

d. ಮಾತನೇ ಮೃತ್ುಯ 

VI. ಕೆಳಗಿನ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ ಎಲ್ಾಿ  ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ುರಿಸಿರಿ      1X4=4 

1. ‘ಹಿೇಂಗʼ  ಈ  ಪ್ದದ  ಗಾರಂಥಿಕ ರೊಪ್_____ 

a. ಹಾಗನ 
b. ಹನೇಗನ 
c. ಹಿೇಗನ 
d. ಹನ ೇಗನ 

2. ʻಮನೆʼ ಈ ಪ್ದದ  ಜೊೇಡಿಪ್ದ _____ ಆಗತತ್ುದೆ. 

a. ಮರಿ           

b. ಮಠ               

c. ಗಿಕುಳು               

d. ಪ್ಕುಳು 

3. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ದಿವರತಕಿು ಪ್ದ _____ 

a. ಪ್ಟ್ಪ್ಟ್ನನ 
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b. ಮಲ್ಿಮಲ್ಿನನ 

c. ಸತ್ರಪ್ತ್ರ 

d. ಹರ್ಗಿರ್ 

4. “ಟ್ಕ್, ಟ್ಕ್, ಟ್ಕ್”್ಪ್ುನಃ ಶಬದ ಜೊತೆಯಲ್ೆಿೇ,್“ಯಾರದತ, ಒಳಗೆ? ಬಾಗಿಲ್ತ ತೆಗೆಯಿರಿ”್ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿ.  ʼ - ಈ 

ವಾಕಯದಲ್ಲಿರತವ ʻಟ್ಕ್, ಟ್ಕ್, ಟ್ಕ್ ಎಂಬ ಪ್ದವು --------- 

a. ಅನುಕರಣಾವಯಯ 

b. ದವರುಕಿು 

c. ಜನ ೇಡುನ್ುಡಿ  

d. ಸವಣನಾಮ 

SECTION -C 

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

VII. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ  ಕತವೆಂಪ್ು ಅವರತ ಬರೆದಿರತವ ʼಹಸತರತʼ ಪ್ದಯವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ುರವನತೆ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.             1X5=5  

ಹಸತರತ 

ನ್ವರಾತ್ರರಯ ನ್ವಧಾತ್ರರಯ  

ಈ ಶ್ಾಯಮಲ್ ವನ್ಧಿಯಲ್ಲ  

ಹಸುರಾದುದನ  ಕವಿಯಾತ್ಿಂ  

ರಸಪಾನ್ ಸಾೆನ್ದಲ್ಲ!  

ಹಸುರಾಗಸ; ಹಸುರು ಮುಗಿಲ್ು;  

ಹಸುರು ಗದನದಯಾ ಬಯಲ್ು; 

    ಹಸುರಿನ್ ಮಲನ; ಹಸುರು ಕಣಿವನ;  

ಹಸುರು ಸಂಜನಯಿೇ ಬಸಿಲ್ !  

ಅಶ್ವೇಜ್ದ ಶ್ಾಲ್ಲವನ್ದ  

ಗಿಳಿಯ್ಕದನ ಬರ್ಣದ ನನ ೇಟ್;  



14 
 

ಅದರನಡನಯಲ್ಲ ಬನ್ದಂಚಲ್ಲ  

ಕನ ನನವನತ್ುಡಕನಯ ತನ ೇಟ್!  

ಅದನ  ಹುಲ್ಲಿನ್ ಮಕಮಲ್ಲನಿ್ 

 ಪ್ಸಪ್ಚನಾಯ ಜ್ಮಖಾನನ  

ಪ್ಸರಿಸಿ ತ್ರರನ ಮೈ ಮುಚಿಾರನ  

ಬನೇರನ ಬರ್ಣವನನ ಕಾಣನ!  

ಹನ ಸ ಹ ವಿನ್ ಕಂಪ್ು ಹಸುರು,  

ಎಲ್ರಿನ್ ತ್ಂಪ್ೂ ಹಸುರು!  

ಹಕಿುಯ ಕನ ರಲ್ಲಂಪ್ು ಹಸುರು!  

ಹಸುರು ಹಸುರಿಳನಯುಸಿರ ! 

ಹಸುರತ್ುಲ್! ಹಸುರಿತ್ುಲ್! 

ಹಸುರನತ್ುಲ್ ಕಡಲ್ಲನ್ಲ್ಲ 

ಹಸರ ಗಟ್ಟುತನ  ಕವಿಯಾತ್ಿಂ 

ಹಸುರ್ ನನತ್ುರ್ ಒಡಲ್ಲನ್ಲ್ಲ! 

ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 

1. ಆಶವಯುಜ್ದ ಬತ್ುದ ಗದನದಯ ಬರ್ಣ _______ 

a. ಗಿಳಿ ಹಸಿರು            

b. ಸಿೇರನಯ ಹಸಿರು 

c. ಎಲನಯ ಹಸಿರು           

d. ಗನ ೇಡನ ಹಸಿರು 

2.  ಕವಿಯು ನನ ೇಡಿದ ಅಡಕನಯ ತನ ೇಟ್ ಇರುವುದು 

a. ಸಮುದರದ ಪ್ಕು           

b. ಬನ್ದಂಚಲ್ಲ 

c. ಸರನ ೇವರದ ಪ್ಕು            

d. ಮನನಯ ಹಿತ್ರುಲ್ಲ್ಲ ಿ
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3. ಹನ ಸ ಹ ವಿನ್ ಕಂಪ್ು ಹಸುರು – ಈ ಸಾಲ್ು ಈ ಇಂದರಯವನ್ುೆ ಸ ಚಿಸುತ್ುದನ. 

a. ಕಿವಿ           

b. ಮ ಗು 

c. ಕರ್ುಣ           

d. ಚಮಣ 

4. ಕವಿಯಾತ್ಮವು ಹಸತಗಗಟ್ಟುದತದ ಇಲ್ಲ ಿ

a. ಮನನಯಲ್ಲಿ           

b. ನ್ಗರದಲ್ಲ ಿ      

c. ಹಸುರ್  ನನತ್ುರ್ ಒಡಲ್ಲನ್ಲ್ಲ          

d. ಊರಿನ್ಲ್ಲ ಿ

5. ಹಸಿರಿನ್ ಹುಲ್ನಿ್ುೆ ಕವಿ ಇದಕನು ಹನ ೇಲ್ಲಸಿದಾದರನ. 

a. ಕನಂಪ್ನನ ಬಟನುಗನ  

b. ಜ್ಮಖಾನನಗನ 

c. ರನೇಷನಿಬಟನುಗನ  

d. ಹಸಿರು ಸಿೇರನಗನ 

VIII. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಡಿ.ಎನ್. ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಅವರತ ರಚಿಸಿರತವ ಭಾಗಯಶಿಲ್ಲಪಗಳು ಎಂಬ ಪಾಠ್ದ ಭಾಗವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ 
ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ುರವನತೆ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.             1X5=5  

 ವಿಶ್ನವೇಶವರಯಯ ಅವರು ಮ ರು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಕಾಲ್ ಮೈಸ ರು ಸಂಸಾಿನ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಯಣ 

ನಿವಣಹಿಸಿದರು. ಕಾವನೇರಿ ನ್ದಗನ ಕನ್ೆಂಬಾಡಿ ಜ್ಲಾಶಯ ನಿಮಾಣರ್ ಯೇಜ್ನನ ಪಾರರಂಭ, ರನೈಲ್ು ಮಾಗಣಗಳ ವಿಸುರಣನಗನ ಕರಮ, 

ತಾಂತ್ರರಕ ಶ್ಕ್ಷರ್ದ ಅಭಿವೃದಧಗನ ಯೇಜ್ನನ, ಮಾರಿಕಣಿವನ ಜ್ಲಾಶಯದ ನಿೇರು ಹಂಚಿಕನಯ ಪ್ುನ್ವಯಣವಸನಿ, ಸರ್ಣ ನಿೇರಾವರಿ ವಯವಸನಿಗನ 

ಮರುಜಿೇವ, ಇವನಲ್ಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದಧ ಕಾಯಣಗಳ ಕುರುಹು. ಗನ ಮಿಟ್ ವಯಕಿುತ್ವದ ದಾಶಣನಿಕ ನನೇತಾರರಾಗಿ ‘ಆಡು ಮುಟ್ುದ ಸನ ಪಿಾಲ್ಿ’ 

ಎಂಬ ಗಾದನಮಾತ್ರನ್ಂತನ  ಬನಳನದ ವಿಶ್ನವೇಶವರಯಯ ಅವರಿಗನ ಬರಟ್ಟಷ್ ಸಕಾಣರ ‘ಸರ್’ ಪ್ದವಿಯನ್ುೆ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ು. ಅವರ 

ಸಾಧನನಯನ್ುೆ ಗುರುತ್ರಸಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಣರ ದನೇಶದ ಅತ್ುಯನ್ೆತ್ ‘ಭಾರತ್ ರತ್ೆ’ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ುೆ ಸಲ್ಲಸಿಿತ್ು. ದನೇಶದ ಹಲ್ವಾರು ಪ್ರತ್ರಷಿಿತ್ 
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ಸಂಸನಿ ಹಾಗ  ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು ಸದಸಯತ್ವ ಹಾಗ  ಗೌರವ ಡಾಕುರನೇರ್ ಪ್ದವಿಗಳನ್ುೆ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿದವು. ಮಹಾನ್ 

ಆಡಳಿತ್ಗಾರರಾದ ಇವರ ಶತ್ಮಾನನ ೇತ್ಾವದ ಸವಿನನನ್ಪಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ನೇಷ್ಟ್ ಅಂಚನಚಿೇಟ್ಟ ಬಡುಗಡನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ು.  

ಮೈಸ ರು ಸಂಸಾಿನ್ದ ದವಾನ್ ಹುದನದಯಿಂದ ನಿವೃತ್ರುಯಾದ ಅನ್ಂತ್ರವೂ ದನೇಶಸನೇವನಯ ಪ್ಥದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಸಾಗಿದರು. ತ್ಮಿ 

ಪ್ರಿಪ್ಕವ ಅನ್ುಭವವನ್ುೆ ದನೇಶದ ಅಭಿವೃದಧಗಾಗಿಯ್ಕೇ ಬಳಸಿಕನ ಂಡರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷಿುಯನ್ುೆ ಮಾಡಿದದಕನು ನಿದಶಣನ್ ಅವರ 

‘ರಿಕನ್ ಸರಕಿುಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ‘ಪಾಿನ್್ಎಕಾನ್ಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯ’ ಹಾಗ  ಆತ್ಿಚರಿತನರ ‘ಮಮೇರಿೇಸ್ʼ ಆಫ್ ಮೈ ವಕಿಣಂಗ್ ಲನೈಫ್ ̓, 

‘ನನೇಷ್ಟ್ನ್ ಬಲ್ಲ್ಂಗ್ ಪಾಿನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಕೃತ್ರಗಳು. ಸನಪನುಂಬರ್ 15, 1960 ರಂದು ಶತ್ಮಾನನ ೇತ್ಾವ ಅಭಿನ್ಂದನನ ‘ಸರ್ ಎಂ. 

ವಿ.’ ಅಭಿನ್ಂದನಾ ಗರಂಥವನ್ುೆ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾಯಿತ್ು. 102 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ತ್ುಂಬುಜಿೇವನ್ ಪ್ೂರನೈಸಿದ ಸರ್ ಎಂ. ವಿ. ಅವರು 1962 ರಲ್ಲ ಿ

ಇಹಲನ ೇಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಇವರ ಹುಟ್ುು ಹಬಬದ ನನನ್ಪಿಗಾಗಿ ಇಂದಗ  ‘ಎಂಜಿನಿಯಸ್ಣ ದನಾಚರಣನಯನ್ುೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದನ.  

ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 

1. ಕನ್ೆಂಬಾಡಿ ಜ್ಲಾಶಯವು______ ನ್ದಗನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾದಗಿದನ. 

a. ಶರಾವತ್ರ    

b. ಕಾವನೇರಿ   

c. ಕೃಷಾಣ     

d. ಹನೇಮಾವತ್ರ 

2. ವಿಶ್ನವೇಶವರಯಯ ಅವರಿಗನ ಬರಟ್ಟಷ್ ಸಕಾಣರ_______ ಪ್ದವಿಯನ್ುೆ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ು.  

a. ಪ್ದಿಭ ಷ್ಟ್ರ್     

b. ‘ಸರ್’ 

c. ಭಾರತ್ರತ್ೆ        

d. ನನ ಬನಲ್ 

3. ‘ಆಡು ಮುಟ್ುದ ಸನ ಪಿಾಲ್ಿ’ ಎಂಬುದು  ಒಂದು______ 

a. ಪ್ಡನನ್ುಡಿ       

b. ನ್ುಡಿಗಟ್ುು 

c. ಗಾದನಮಾತ್ು      

d. ದವರುಕಿು 
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4. ವಿಶ್ನವೇಶವರಯಯ ಅವರ ಹುಟ್ುು ಹಬಬದ ನನನ್ಪಿಗಾಗಿ ಇಂದಗ  _____ ದನಾಚರಣನಯನ್ುೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದನ.  

a. ಕಾಮಿಣಕ        

b. ಮಕುಳ  

c. ಶ್ಕ್ಷಕರ         

d. ಎಂಜಿನಿಯಸ್ಣ  

5. ವಿಶ್ನವೇಶವರಯಯ ಅವರ  ಆತ್ಿಚರಿತನರ______ 

a. ‘ಪಾಿನ್್ಎಕಾನ್ಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯ’ 

b. ‘ರಿಕನ್ ಸರಕಿುಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ’ 

c. ‘ಮಮೇರಿೇಸ್ʼ ಆಫ್ ಮೈ ವಕಿಣಂಗನಿೈಫ್’,  

d. ‘ಸರ್ ಎಂ. ವಿ.’  

IX. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತ್ರಯಂದತ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ತೆ ಉತ್ುರವನತೆ ಕೊಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ದವನತೆ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 1X4=4 

1. ವಿವನೇಕಾನ್ಂದರನ್ುೆ ಮಾನ್ವತಾಮಿತ್ರ ಎಂದು ಕರನದವರು_____ 

a. ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್  ನನಹರು 

b. ಕುವನಂಪ್ು 

c. ಗಾಂಧಿೇಜಿ 

d. ದ.ರಾ. ಬನೇಂದನರ      

2. ʻವಸಂತ್ ಮುಖ ತನ ೇರಲ್ಲಲ್ಿʼ ಪ್ದಯದಲ್ಲಿ  ____ ಉಸಿರಾಡಲ್ಲಲ್ಿ.           

a. ಕುಂಬಾರನ್ ತ್ರಗುರಿ 

b. ಕಮಾಿರನ್ ಕುಲ್ುಮ 

c. ಕನೇರಿಯ ಮಾರನ್ ಒಲನ 

d. ನನೇಕಾರನ್ ಮಗಗ 

3. ʻಮೃಗ ಮತ್ುು ಸುಂದರಿʼ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ುೆ ಬರನದವರು_____ 

a. ಗಿರಿೇಶ  ಕಾನಾಣಡ್ 
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b. ಚಂದರಶ್ನೇಖರ ಕಂಬಾರ 

c. ಪ್ೂರ್ಣಚಂದರ ತನೇಜ್ಸಿವ 

d. ಪಿ. ಲ್ಂಕನೇಶ 

4. ಜ್ಲ್ಲಯನ್  ವಾಲಾಬಾಗಿನ್ ರಕುಸಿಕುವಾದ ಮರ್ಣನ್ುೆ ನಿಧಿಯಂತನ ಕಾಪಾಡಿಕನ ಂಡು ಬಂದ ಬಾಲ್ಕ______ 

a. ಸುಖ  ದನೇವ್ 

b. ರಾಜ  ಗುರು  

c. ಭಗತ  ಸಿಂಗ್   

d. ಭಟ್ುಕನೇಶವರ ದತ್ು 

ಭಾಗ - B (40-ಅಂಕಗಳು) 

SECTION -D 

(ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ) = 12 ಅಂಕಗಳು 

X. ನಿಮಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಸ ವಿಲ್ೆೇವಾರಿ ಮಾಡತವಂತೆ ಕೊೇರಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಮನವಿ ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.    4X1=4 

      ಅಥವಾ 

    ದಿನಾಂಕ 10-02-2022 ರ ಕನೆಡಪ್ರಭ ದಿನಪ್ತ್ರರಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ವಾದ ಜಾಹಿೇರಾತ್ರನ ಮೇರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ 
ಇರತವ ಪ್ರಥಮ ದಜೆಗ ಸಹಾಯಕರ ಹತದೆದಗೆ, ಉಪ್ನಿದೆೇಗಶಕರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರತ -560001 ಇವರಿಗೆ ಒಂದತ ಅರ್ಜಗಯನತೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿ.    

XI . ಗಾರಮೇಣ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೌಕಯಗವಿಲ್ಿದೆ ಸಾವಗಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಕೆೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರತವುದರ ಕತರಿತ್ತ ಒಂದತ ವರದಿ 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ.             4X1=4 

XII. ಈ ಕನಳಗನ ಕನ ಟ್ಟುರುವ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರ  ಒಂದು ವಿಷ್ಟ್ಯವನ್ುೆ ಕುರಿತ್ು ಪ್ರಬಂಧ ಬರನಯಿರಿ. 4X1=4 

1. ಅಕ್ಷರ ದಾಸನ ೇಹ ಮತ್ುು ಕ್ಷೇರ ಭಾಗಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ುವ 

2. ಪ್ರಸುುತ್ ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಮಿ ಆರನ ೇಗಯ ರಕ್ಷಣನ 

3. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೇಕರರ್ 

(ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ) =28 ಅಂಕಗಳು 

XIII. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡತ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿರಿ.                         2X4=08  

 1. ಮದಲ್ಲಂಗನ್ ಕಣಿವನಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಶ್ಾನ್ುಭನ ೇಗರು ಏನನಂದು ಯೇಚಿಸಿದರು.? 

 2. ಲಾವಣಿಗಳನ್ುೆ ಏಕನ ವಿೇರಗಿೇತನಗಳು ಎಂದು ಕರನಯಲಾಗಿದನ?  
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 3. ಜ್ಲ್ಲಯನ್  ವಾಲಾಬಾಗ್ ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಒಕುಣನ ಏನ್ು? 

 4. ವಸಂತ್ ಮುಖ ತನ ೇರಲ್ಲಲ್ಿ ಪ್ದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ್ರಯ ಸಂಭರಮ ಹನೇಗನ ವಯಕುವಾಗಿದನ? 

XIV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ 5-6 ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ.                             3X2= 06                                 

 1. ಮಹಿಳನಯ ಆತ್ಣನಾದ ಕನೇಳಿ ರಾಹಿಲ್ನ್ ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಮ ಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾವುವು? 

 2. ವಾಲ್ಲೀಕಿ ಆಶರಮಕನು ಯಜ್ಞಾಶವವು ಬಂದ ಬಗನಯನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ. 

XV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಸಂದಭಗ ಹಾಗೂ ಸಾವರಸಯದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ.     3X2= 06 

1. “ಹುಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟ್ುು ಹಸಿದರಬನೇಕು” 

          ಅಥವಾ  

“ಹುಸಿಯದ ಬನೇಹಾರಿಯ್ಕೇ ಇಲ್ಿ” 

2. “ಜಿೇವ ಸತ್ುು ಹನ ೇಗುವುದು ಗನ ತ್ು” 

  ಅಥವಾ 

    “ಪಿರೇತ್ರಯ ಹರ್ತನಯ ಹಚನ ಾೇರ್” 

XVI. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ.                      4X1=04 

1. ಮುದುಕಿಯು ತ್ನ್ೆ ಮಗನ್ು ಯುದಧಕನು ಹನ ೇದ ಸಂದಭಣವನ್ುೆ ಹನೇಗನ ವಿವರಿಸಿದಳು? 

           ಅಥವಾ 

              ಶಬರಿಯ ಚಿಂತನ ಹಿಂಗಿ ಹನ ೇದ ಸಾವರಸಯವನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ. 

XVII. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ.                      4X1=04 

1. ನಾವು ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಾವನ್ುೆ ಕನೈಗನ ಳಿಬನೇಕನಂಬುದು ಕವಿ ಶ್ವರುದರಪ್ಾನ್ವರ ಆಶಯವಾಗಿದನ? 

                        ಅಥವಾ 

         ಕರ್ಣನಿಗನ ಶ್ರೇಕೃಷ್ಟ್ಣನ್ು ನಿೇಡಿದ ಆಮಿಷ್ಟ್ಗಳನೇನ್ು? ವಿವರಿಸಿ. 
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CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION 

KEY ANSWERS 

SUBJECT: KANNADA 

SUBJECT CODE - 015 

CLASS - X 

(2022 - 2023) 

TIME: 3 HOURS                           MARKS: 80 

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ೆೆಪ್ತ್ರರಕೆಯ ಉತ್ುರಗಳು 

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

ಭಾಗ – A 

Section - A 

(ವಾಚನ ಮತ್ತು ಗರಹಿಕಾ ಕೌಶಲ್ಯ) = 10 ಅಂಕಗಳು. 

I (a) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬರೆಯಿರಿ.  1X5=5  

ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 

1. a. ಬಡನ ೇದಾ ತಾಮರಶ್ಾಸನ್ 

2.c. ಕವಿರಾಜ್ಮಾಗಣ    

3. a. ಜಿನ್ಸನೇನಾಚಾಯಣರು 

4.a. ಮೇಲ್ಲನ್ ಹನೇಳಿಕನಯು ಸರಿಯಾಗಿದನ.   

5.b. ಕನ್ೆಡ ಹಾಗ  ಸಂಸೃತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ  

(b) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬರೆಯಿರಿ.  1X5=5  

1.b.ಅಪೌಷಿಿಕತನ ಮತ್ುು ಅನಾರನ ೇಗಯ 

2.a. ಕಚಾಾ       

3.b.ದಾದಾಬಾಯಿ ನ್ವರನ ೇ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
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5.d. ಮೇಲ್ಲನ್ ಎರಡು ಹನೇಳಿಕನಗಳು ಸರಿ 

II  a) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬರೆಯಿರಿ.   1X5=5   
1.a.  ಬಚಾಮಿ ಮತ್ುು ಬೇರಪ್ಾನಾಯಕ  

2. d.ಕಾಗಿನನಲನಯ ಆದಕನೇಶವರಾಯ  

3. d.ಮುಂಡಿಗನಗಳ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ  

4. c. ಮೇಹನ್ತ್ರಂಗಿಣಿ, ನ್ಳಚರಿತನರ, ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತನ, ಹರಿಭಕಿುಸಾರ 

5.d. ಹರಿ 
(b) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಾಯಂಶವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬರೆಯಿರಿ.   1X5=5   
1. d.ರಜ್ಪ್ೂತ್ರು 

2.a. ಕಿರಾತಾಜ್ುಣನಿೇಯ 

3. a.ವಿದಾಯಕನೇಂದರಗಳು 

4.d.ಭನ ೇಜ್ರಾಜ್ನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲ ಿ

5.c. ಗುಜ್ರಾತ್ರ, ರಾಜ್ಸಾುನಿ, ಹಿಂದ  

(ಅನವಯಿಕ ವಾಯಕರಣ) = 16 ಅಂಕಗಳು. 
III. ಕೆಳಗೆ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ 5 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ 4 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಿರಿ  1X4=4 

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

3. b. ಸಪಮ್ೇ  

4. a. ನಿಸಾಂದನೇಹ                 

5. c. ಕಿರಯಾಪ್ದ                    

IV. ಕೆಳಗೆ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ 5 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ 4 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಿರಿ  1X4=4 

1. c. ಮ ಗು             

2.  a. ಅವನ್ು   

3. c.ದೊರೆ 

4. c.ಕನಂದಾವರನ 
5. a.ಅರರ್ಯ, ಪಿೇಡಿಸು                

 

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
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V. ಕೆಳಗೆ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ 5 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ 4 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಿರಿ  1X4=4        

1. a.ಸಂಭಾವನಾಥ೯ಕ                
2. c.  ʻಭಿೇಮನ್ು ತ್ನ್ೆ ಬಲ್ಗಾಲ್ಲನಿಂದ ಚನಂಡನ್ುೆ ಒದನಯುತಾುನನʼ 
3. d. ಕಾವಯವು ಕವಿಯಿಂದ ಬರನಯಲ್ಾಟ್ಟುತ್ು. 
4. d.ಆಕಾಶ – ಸ ಯಣ 
5. b.ಮಾತ್ು ಬಲ್ಿವನಿಗನ ಜ್ಗಳವಿಲ್ಿ 

VI. ಕೆಳಗಿನ ವಾಯಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಹತಆಯ್ಕೆಯ ಎಲ್ಾಿ  ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ುರಿಸಿರಿ      1X4=4 

1. c. ಹಿೇಗನ 

2. b. ಮಠ   

3. b.  ಮಲ್ಿಮಲ್ಿನನ 

4. a. ಅನುಕರಣಾವಯಯ 

 

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

VII. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ  ಕತವೆಂಪ್ು ಅವರತ ಬರೆದಿರತವ ʼಹಸತರತʼ ಪ್ದಯವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ುರವನತೆ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.             1X5=5  

1. a. ಗಿಳಿ ಹಸಿರು 

2. b.  ಬನ್ದಂಚಲ್ಲ 

3. b. ಮ ಗು 

4. c. ಹಸುರ್  ನನತ್ುರ್ ಒಡಲ್ಲನ್ಲ್ಲ 

5. b. ಜ್ಮಖಾನನ 

VIII. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಡಿ.ಎನ್. ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಅವರತ ರಚಿಸಿರತವ ಭಾಗಯಶಿಲ್ಲಪಗಳು ಎಂಬ ಪಾಠ್ದ ಭಾಗವನತೆ ಓದಿಕೊಂಡತ ಅದರ 
ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರತವ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ುರವನತೆ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.             1X5 =5 

1. b. ಕಾವನೇರಿ 

2. b.ಸರ್ 

3. c. ಗಾದನಮಾತ್ು 

4. d. ಎಂಜಿನಿಯಸ್ಣ  

5.c. ಮೆಮೇರಿೇಸ್ʼ ಆಫ್ ಮೆೈ ವಕ್ತಣಾಂಗ್ ಲೆೈಫ್  
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IX. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತ್ರಯಂದತ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ತೆ ಉತ್ುರವನತೆ ಕೊಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ದವನತೆ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.                  

1X4=4 
1. b. ಕುವನಂಪ್ು 

2. d. ನನೇಕಾರನ್ ಮಗಗ  

3. d. ಪಿ. ಲ್ಂಕನೇಶ 

4. c.ಭಗತ  ಸಿಂಗ್ 

ಭಾಗ  - B 

Section - C 

(ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ) = 12 ಅಂಕಗಳು 

X   ಪ್ತ್ರಲನೇಖನ್             4 

● ಇಂದ -    ½   

● ಅವರಿಗನ -    ½  
● ದನಾಂಕ, ಸಿಳ-  ½ 
● ಮಾನ್ಯರನೇ, ವಿಷ್ಟ್ಯ-      ½ 
● ಪ್ತ್ರದ ಒಡಲ್ು –  1½ 
● ತ್ಮಿ ವಿಶ್ಾವಸಿ -    ½ 

 
ಅಥವಾ  

● ಇಾಂದ -   ½   
•      ಅವರಿಗೆ -   ½  

● ದಿನಾಾಂಕ, ಸಿಳ-  ½ 
● ವಿಷ್ಟ್ಯ, ಉಲನಿೇಖ-  ½ 
● ಸವ-ವಿವರ –  1½ 
● ತ್ಮಿ ವಿಶ್ಾವಸಿ -   ½ 

XI ವರದ             4 

● ಶ್ೇಷಿ೯ಕನ —    ½    
● ಸಿಳ     ½   
● ದನಾಂಕ -   ½   
● ವರದಯ ಒಡಲ್ು ---  2 
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● ವರದಗಾರರ ರುಜ್ು - - ½ 

XII ಪ್ರಬಂಧ             4  

● ಪಿೇಠಿಕನ --   1 
● ವಿಷ್ಟ್ಯ ವಿವರಣನ –  2 
● ಉಪ್ಸಂಹಾರ/ಮುಕಾುಯ - 1  

(ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ) =28 ಅಂಕಗಳು 

XIII. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡತ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿರಿ.                        2X4=08  

1. ಶ್ಾನ್ುಭನ ೇಗರು ಮದಲ್ಲಂಗನ್ ಕಣಿವನಯನ್ುೆ ದಾಟ್ಟ ಹನ ೇಗಬನೇಕಿತ್ುು. ಅದು ಕಾಡು ದಾರಿಯಾಗಿತ್ುು. ಆ ದನ್ ಬನಳದಂಗಳಿನ್ ರಾತ್ರರ 

ಆದರ  ಶ್ಾನ್ುಭನ ೇಗರ ಮನ್ಸಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಭಯ ಆವರಿಸಿದುದ ಹನ ಟನುಯ  ಹಸಿಯುತ್ರುತ್ುು. ಸವಲ್ಾ ದನ ಡ್ ಹನಜನಜ ಹಾಕಿ ಊಟ್ದ ಹನ ತ್ರುಗನ 

ಊರು ಸನೇರಿಕನ ಳಿಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ಾನ್ುಭನ ೇಗರು ಯೇಚಿಸಿದರು. 

2. ಲಾವಣಿಗಳು ಜ್ನ್ಪ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶ್ಷ್ಟ್ು ಪ್ರಕಾರ. ವಿೇರತ್ನ್ ಸಾಹಸವನ್ುೆ ವಣಿಣಸುವುದರಿಂದ ಲಾವಣಿ ಎಂದರನ  ವಿೇರ 

ಗಿೇತನ ಎಂದು ಕರನಯುವುದು ವಾಡಿಕನ. ಏಕ ಘಟ್ನನಯನಾೆಧರಿಸಿದುದ ಕಥನಾತ್ಿಕವಾಗಿರುವ ಲಾವಣಿಗಳು ಹಾಡಿನ್ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುದ 

ಕಥನ ಜ್ನ್ಸಾಮಾನ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಲಾವಣನಗಳು ವಸುುನಿಷ್ಟ್ಿವಾಗಿರುತ್ುವನ. ವಿೇರತ್ನ್ವನ್ುೆ ವಣಿಣಸುವ ಇವುಗಳನ್ುೆ ವಿೇರಗಿೇತನ ಎಂದು 

ಕರನಯುವರು.  

3. ಜ್ಲ್ಲಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್ ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಒಕುಣನ ಹಿೇಗಿದನ. ಏಪಿರಲ್  ೧೩-೧೯೧೯ರಂದು ಬರಟ್ಟಷ್ಟ್ರ ಗುಂಡುಗಳಿಗನ ಆಹುತ್ರಯಾದ ಸುಮಾರು 

ಎರಡು ಸಾವಿರ  ಮುಗಧ ಹಿಂದ , ಸಿಖ ಮತ್ುು ಮುಸಲಾಿನ್ರ ಸಮಿಿಳಿತ್ ರಕುದಂದ ಈ ಪ್ರದನೇಶ ಪಾವನ್ವಾಗಿದನ ಎಂದು 

ಬರನಯಲಾಗಿದನ. 

4 ಮಾವಿನ್ ಮರಗಳು ಮೈತ್ುಂಬ ನಿಂತ್ರವನ. ಹಕಿುಗಳು ರನಕನು ಬಚಿಾ ಹಾರಾಡುತ್ರುವನ. ಕನ ೇಗಿಲನಗಳು ಮನ್ತ್ುಂಬ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡುತ್ರುವನ. 

ಹನ ಳನಯುವ ರಂಗನ ೇಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ರವಿ ತ್ಳತ್ಳಿಸುತ್ರುದಾದನನ.  ಈ ರಿೇತ್ರ ವಸಂತ್ ಮುಖ ತನ ೇರಲ್ಲಲ್ಿ ಕವನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ್ರಯ ಸಂಭರಮ 

ವಯಕುವಾಗಿದನ.  

XIV.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ 5-6 ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ.                             3X2= 06                                 

1. ಮಹಿಳನಯ ಅತ್ಣನಾದ ಕನೇಳಿ ರಾಹಿಲ್ನ್ ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಅನನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮ ಡಿದವು. ಆ ಮಹಿಳನ ಯಾವ ರಿೇತ್ರಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ 

ಸಿಲ್ುಕಿದಾದಳನ. ಆ ಮನನಯಳಗನ ಏನ್ು ಸಂಭವಿಸುತ್ರುದನ? ತಾನಿೇಗ ಈ ಕದವನ್ುೆ ತ್ಟ್ಟುದರನ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಬಹುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

ರಾಹಿಲ್ನ್ ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಮ ಡಿದವು.  

2. ಶ್ರೇರಾಮನ್ು ಮಹಷಿಣಗಳ ಆದನೇಶದಂತನ ಅಶವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ುೆ ಕನೈಗನ ಂಡು ಶತ್ುರಘೆನ್ನ್ುೆ ಯಜ್ಞಾಶವದ ಬನಂಗಾವಲ್ಲಗನ 

ಕಳುಹಿಸಿದನ್ು. ರಾಮನ್ ಆಜ್ಞನಯಂತನ ಹನ ರಟ್ ಯಜ್ಞಾಶವವನ್ುೆ ಭುಜ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಕರಮಿಗಳ ರಾಜ್ರುಗಳು ತ್ಡನಯಲ್ು ಹನದರಿ, ನ್ಮಸುರಿಸಿ 

ಮುಂದನ ಹನ ೇಗಲ್ು ಬಟ್ುರು. ಹಿೇಗನ ಯಜ್ಞದ ಕುದುರನಯು ಭ ಮಿಯಲನಿಲಾಿ ಸಂಚರಿಸುತಾು ವಾಲ್ಲೀಕಿ ಆಶರಮದ ತನ ೇಟ್ದ ಹಸುರಾದ 

ಹುಲ್ಿನ್ುೆ ತ್ರನ್ೆಲ್ು ಒಳ ಹನ ಕಿುತ್ುು.  

XV.. ಸಂದಭಗದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ.              3X2= 06 

1. ಈ ವಾಕಯವನ್ುೆ ಎ. ಎನ್. ಮ ತ್ರಣರಾವ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ʻಸಮಗರ ಲ್ಲ್ಲತ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳುʼ ಕೃತ್ರಯಿಂದ ಆಯದ  
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ʻವಾಯಘರ ಗಿೇತನ ಎಂಬ ಗದಯ ಪಾಠದಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದನ  

ಮದಲ್ಲಂಗನ್ ಕಣಿವನಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಯ ಆಕರಮರ್ದಂದ ತ್ಪಿಾಸಿಕನ ಂಡ ಶ್ಾನ್ುಭನ ೇಗರು ಜಿೇವಸಹಿತ್ ಮನನಗನ ಬಂದು 

ರಸದ ಟ್ವನ್ುೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ್ನ್ುೆ ಹನೇಳುತಾುರನ. ಹುಲ್ಲಯಿಂದ ತ್ಪಿಾಸಿಕನ ಂಡು ಒಂದು ರಸದ ಟ್ವನ್ುೆ 

ಮಾಡುತ್ರುದನದೇನನ ಆದರನ ನ್ನ್ೆನ್ುೆ ಕನ ಲ್ಿಲ್ು ಬಂದ ಹುಲ್ಲ ಕನ ಲ್ಿಲಾಗದನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ುತ್ರುರಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ಾನ್ುಭನ ೇಗರು 

ಹನೇಳುವುದು ಸಾವರಸಯ ಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿದನ. 

ಅಥವಾ 

ಈ ವಾಕಯವನ್ುೆ ಕವಿ ದುಗಣಸಿಂಹನ್ು ರಚಿಸಿರುವ ʻಕನಾಣಟ್ಕ ಪ್ಂಚತ್ಂತ್ರʼ ಕೃತ್ರಯಿಂದ ಆಯದ ʻವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷʼ ಎಂಬ ಪಾಠದಂದ 

ಆಯುದಕನ ಳಿಲಾಗಿದನ. 

ಈ ಮಾತ್ನ್ುೆ ಧಮಣಬುದಧಯು ಧಮಾಣಧಿಕಾರಿಗಳಿಗನ ಹನೇಳುತಾುನನ. 

ನಾಯಯವನ್ುೆ ತ್ರೇಮಾಣನಿಸಲ್ು ವೃಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷ ಕನೇಳಲ್ು ನಿಧಣರಿಸಿ ದುಷ್ಟ್ುಬುದಧಯು ತ್ನ್ೆ ತ್ಂದನಯನ್ುೆ ಮರದ ಪ್ಟ್ರನಯಲ್ಲ ಿ

ಅಡಗಿಸಿಟ್ುು ಧಮಣಬುದಧಯ್ಕೇ ಕದದನನಂದು ತ್ನ್ೆ ತ್ಂದನಯಿಂದ ಹನೇಳಿಸುವನ್ು. ಆಗ ಧಮಣಬುದಧಯು ಮರದ ಬಳಿ ಬಂದು ಮರವನ್ುೆ 

ನನ ೇಡಿ, ಸುತ್ುು ಹಾಕಿ ದನ ಡ್ದಾದ ಪ್ಟ್ರನಯ ಬಳಿ ಮನ್ುಷ್ಟ್ಯ ಸಂಚಾರವಾಗಿರುವುದನ್ುೆ ಕಂಡು ನಿಶಾಯಿಸಿದ ಸಂದಭಣದಲ್ಲ ಿ

ಧಮಾಣಧಿಕಾರಿಗಳಿಗನ ಈ ಮಾತ್ನ್ುೆ ಹನೇಳುತಾುನನ. ವಾಯಪಾರಿ  ವೃತ್ರುಧಮಣದಲ್ಲಿ ಕನಲ್ವಂದು ಸಲ್ ಸುಳುಿ ಹನೇಳುವ ಮನ್ಸುಾ 

ಉಂಟಾಗುತ್ುದನ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ್ ಸಾವರಸಯ. 

2. ಡಾ. ಬ.ಎಸ್. ಗದದಗಿಮಠ ಅವರು ಸಂಪಾದಸಿರುವ ʻಕನ್ೆಡ ಜ್ನ್ಪ್ದ ಗಿೇತನಗಳುʼ ಕೃತ್ರಯಿಂದ ಆಯದ ʻಹಲ್ಗಲ್ಲಯ ಬನೇಡರುʼ ಎಂಬ ಲಾವಣಿ 
ಯಿಂದ ಈ ಸಾಲ್ನ್ುೆ ಆರಿಸಿಕನ ಳಿಲಾಗಿದನ.  

ಬರಟ್ಟಷ್ಟ್ರು ಆಜ್ಞನಯನ್ುೆ ಹನ ರಡಿಸಿ ಜ್ನ್ರಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ುೆ ಬಲ್ವಂತ್ವಾಗಿ ಕಿತ್ುುಕನ ಳಿಲ್ು ಪ್ರಯತ್ರೆಸಿದಾಗ,  ಹಲ್ಗಲ್ಲಯ 

ಪ್ೂಜನೇರಿ ಹನ್ುಮ, ಬಾಯಡರ ಬಾಲ್, ಜ್ಡಗ, ರಾಮ ಮದಲಾದ ವಿೇರರು ತ್ಮಿಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಧಗಳನ್ುೆ ಕನ ಡಲ್ು ಒಪ್ಾದನ, 

ಆಯುಧಗಳನ್ುೆ ನಿೇಡಿದರನ ತಾವು ಸತ್ುಂತನ ಎಂದು ಹನೇಳಿಕನ ಂಡ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ್ು ವಯಕುವಾಗಿದನ. ಹಲ್ಗಲ್ಲಯ ಬನೇಡರು 

ಆಯುಧಗಳು ತ್ಮಿ ಪಾರರ್ಕಿುಂತ್ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವನನಯನ್ುೆ ಹನ ಂದದದರು ಎಂಬುದು ಈ ಮಾತ್ರನ್ಲ್ಲಿ ಸಾವರಸಯಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ 

ವಯಕುಗನ ಂಡಿದನ. 

      ಅಥವಾ 

ಈ ಸಾಲ್ನ್ುೆ ಕವಿ ಜಿ. ಎಸ್. ಶ್ವರುದರಪ್ಾ ಅವರು ಬರನದ ʻಎದನ ತ್ುಂಬ ಹಾಡಿದನನ್ುʼ ಕವನ್ ಸಂಕಲ್ನ್ದಂದ ಆಯದ 

ʻಸಂಕಲ್ಾಗಿೇತನʼ ಎಂಬ ಕವಿತನಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದನ.  

ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಿಕ ಮನನ ೇಭಾವನನಯ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಾವನ್ುೆ ಹನ ಂದರಬನೇಕು ಎಂದು ಕವಿ ಹನೇಳುತಾುರನ. ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲಿ 

ಎಂತ್ಹ ರಿೇತ್ರಯ ಸವಾಲ್ುಗಳು ಎದುರಾದರ  ಆತ್ಿವಿಶ್ಾವಸದ ಸಂಕಲ್ಾ ನಿಷನಯಿಿಂದ ಕಿರಯಾಶ್ೇಲ್ರಾದಾಗ ಯಶಸುಾ 

ಲ್ಭಿಸುತ್ುದನ  ಎನ್ುೆವಂತ್ಹ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ್ು ವಯಕುವಾಗಿದನ.           

XVI.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ.                      4X1=04 

1. “ಯುದಧಕನು ಹನ ೇಗಿದಾದನನ! ನ್ನ್ೆ ಮಗನಿನ್ ೆ ಚಿಕು ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ಯುದಧಕನು ಹನ ೇದ ಅವನ್ ತ್ಂದನ  ಹಿಂತ್ರರುಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಎದನ 
ತ್ುಂಬ ಬ ದ ಮುಚಿಾದ ಕನಂಡ, ಎದನಯ ಗಾಯ ಇಂದಗ  ಇದನ, ನನ ೇಡು. ಎಲ್ಿ  ದುಃಖ ನ್ುಂಗಿಕನ ಂಡು ಮಗನ್ನ್ುೆ ಸಾಕಿ ಸಲ್ಹಿದನ. 
ಮದುವನಯನ್ ೆ ಮಾಡಿದನ. ಈಗ ಐದಾರು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಬಳಿಕ ಸನ ಸನ ಗಭಿಣಣಿಯಾದಳು. ಮನನಯಲನ ಿಂದು ಪ್ುಟ್ು ಮಗುವಿನ್ ಅಳು 
ಕನೇಳಲ್ು ನ್ನ್ೆ ಮಗನ್ು ತ್ುದಗಾಲ್ಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ು ಕಾಯುತ್ರುದದನ್ು. ಅಷ್ಟ್ುರಲ್ಲಿ ಬಂತ್ು ಯುದಧ! ಅವನನ ಮಿ ಹಿಂತ್ರರುಗಿ ಬಂದದದರನ 
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ಸಾಕಾಗಿತ್ುು. ಈ ವಿಷ್ಟ್ಯ ತ್ರಳಿದು ಅವನನಷ್ಟ್ುು ಸಂಕಟ್ ಪ್ಡುತಾುನನ ೇ...” ಕನ ನನಯ ಮಾತ್ನ್ುೆ ಹನೇಳುವಾಗ ಮುದುಕಿಯ ಕಂಠ 
ಗದಗದವಾಗಿ ಮುಂದನ ಮಾತನೇ ಹನ ರಡಲ್ಲಲ್ಿ. 

           ಅಥವಾ 

ರಾಮ ಲ್ಕ್ಷಮರ್ರನ್ುೆ ಕಂಡು ಶಬರಿ ಹಿಗಿಗ ಸಂತ್ಸವನ್ುೆ ತ್ುಂಬಕನ ಳುಿತಾುಳನ.  ರಾಮಲ್ಕ್ಷಮರ್ರಿಗನ ರುಚಿಕರ ಹರ್ುಣಗಳನ್ುೆ ನಿೇಡಿ 

ಸತ್ುರಿಸುತಾುಳನ. ರಾಮನ್ನ್ುೆ ಕಂಡ ತಾನ್ು ಪ್ರಮ ಸುಖಿ ಎಂದು ನ್ತ್ರಣಸುತಾುಳನ. ರಾಮನ್  ಕ ಡ ನಿನ್ೆ ಆದರದಂದ ನಾವು ಸುಖಿ 

ನಿನ್ಗನ ನಾವು ಋಣಿ ಎನ್ುೆತಾುನನ. ಶಬರಿಯು ಕಣಿಣೇರು ತ್ುಂಬಕನ ಂಡು ನ್ನ್ೆ ಜಾಡನ್ುೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಸಂತ್ಸ ನಿೇಡಿದರಿ. ಹಸಿವು ತ್ೃಷನ 

ಹಿಂಗಿದನ. ನಾನನ ಬಬಳು ಬಡವಿ. ನ್ನ್ೆ ಮೇಲನ ಮರುಕ ತನ ೇರದರಿ ಎನ್ುೆತಾುಳನ.  ಶ್ರೇರಾಮನ್ು ನಿನ್ೆ ಆತ್ರಥಯದಲ್ಲಿ ಸವಲ್ಾವೂ ಕನ ರತನ 

ಇಲ್.ಿ ನ್ಮಿ ಅರಮನನಗಿಂತ್ ನಿನ್ೆ ಆಶರಮವನೇ ಚಂದ. ನಿನ್ೆ ಮನನಯ್ಕೇ ನ್ಮಿ ಮನನ. ನಿೇನನೇ ತಾಯಿಯಂತನ ಎನ್ುೆತಾುನನ. ಶಬರಿಯು 

ನಿನ್ೆ ರ ಪ್ದಂತನ ನಿನ್ೆ ಮಾತ್ು ಸುಂದರ ಹಾಗ  ಉದಾರ. ನಾನ್ು ಧನ್ಯ ಸಿದಧ ಮಾತ್ಂಗ ಅವರ ಫಲ್ ನ್ನ್ಗನ ಫಲ್ಲಸಿತ್ು. ನಿಮಿನ್ುೆ 

ಕಂಡು ಪ್ುರ್ಯವೂ ತ್ುಂಬತ್ು. ಗುರುಪ್ೂಜನಯನ್ುೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ುರ್ಯ ನ್ನ್ಗನ ಇಂದು ಸನೇರಿತ್ು. ನ್ನ್ೆ ಚಿಂತನಯ್ಕಲ್ಿ ಹಿಂಗಿ ಹನ ೇಯಿತ್ು 

ಎನ್ುೆತಾುಳನ.  

XVII.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ.                      4X1=04 

1. ನ್ಮಿ ಸುತ್ುಲ್  ಹಬಬರುವ ದನವೇಷ್ಟ್ದ ಕತ್ುಲನಯನ್ುೆ ಕಳನಯಲ್ು ಪಿರೇತ್ರಯ ದೇಪ್ವನ್ುೆ ಹಚಾಬನೇಕು.  ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬರುಗಾಳಿಗನ 

ಸಿಲ್ುಕಿ ಹನ ಯುಯತ್ರುರುವ ಬದುಕನಂಬ ಹಡಗನ್ುೆ ಎಚಾರದಲ್ಲ ಿಮುನ್ೆಡನಸಬನೇಕು ಪ್ರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನ್ಯದಂದ ಕಲ್ುಷಿತ್ವಾಗಿರುವ ನ್ದ 

ಜ್ಲ್ಗಳಿಗನ ಶುದಧೇಕರಿಸುವ ಮುಂಗಾರಿನ್ ಮಳನಯಂತ್ಹ ಪ್ರಿಸರ ಪನರೇಮಿಯಾಗುವ, ಬರಡಾಗಿರುವ ಕಾಡು-ಮೇಡುಗಳು ಹಚಾ 

ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗನ ಳಿಸಬನೇಕು.  ಸಮೃದಧ ವಾಗುವಂತ್ಹ ವಸಂತ್ ಕಾಲ್ವಾಗುವುದರನ ಂದಗನ  ಅತಾಯಚಾರ, ಅನಾಚಾರ, ಭರಷಾುಚಾರ, 

ಅಸಾೃಶಯತನ, ಅಸಮಾನ್ತನಗಳಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ತ್ನ್ಗನ ಂಡಿರುವ ಸಮಾಜ್ವನ್ುೆ ಹನ ಸ ಭರವಸನಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಮೇಲನತ್ುಬನೇಕಿದನ. ಭಾಷನ 

ಜಾತ್ರ ಮತ್ ಧಮಣಗಳ ಭನೇದ ಭಾವದಂದ ಮನ್ುಜ್ ಮನ್ುಜ್ರ ನ್ಡುವನ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಸಮಾನ್ತನಯ ಅಡ್ಗನ ೇಡನಯನ್ುೆ 

ಕನಡುಹಬನೇಕಾಗಿದನ. ಸಮಾನ್ತನಯ  ಮನನ ೇಭಾವನನಯನ್ುೆ ಮ ಡಿಸುವ ಸನೇತ್ುವನಯಾಗುವ ಎಲ್ಿ ಮತ್ಗಳು ಸಾಧನನಯ ದಾರಿಗಳು 

ಎಂಬ ಎಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ, ಭಯ ಹಾಗ  ಸಂಶಯಗಳಿಂದ ಮಸುಕಾದ ಕರ್ುಣಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಟ್ಯದ ಹನ ಂಗನ್ಸು ಕಾರ್ುವಂತನ ಮಾಡುವ 

ದೃಢಸಂಕಲ್ಾವನ್ುೆ ಕನೈಗನ ಳಿಬನೇಕು ಎಂಬುದು ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ವರುದರಪ್ಾ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದನ.  

                         ಅಥವಾ 

  ಕೃಷ್ಟ್ಣನ್ು ಕರ್ಣನಿಗನ ಹಿೇಗನ ಹನೇಳುತಾುನನ. ಕರ್ಣ ನಿಮಗ  ಯಾದವ ಕೌರವರಿಗ  ವಂಶ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಭನೇದವಿಲ್ಿ. ನಿನ್ೆ ಆಣನ 

ನಿೇನ್ು ನಿಜ್ವಾಗಿ ಭ ಮಿಯ ಒಡನಯ. ಆದರನ ನಿನ್ಗನ ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಿ. ಎಂದು ಹನೇಳುತಾು ಕರ್ಣನ್ ಜ್ನ್ಿ ವೃತಾುಂತ್ವನ್ುೆ 

ಹನೇಳಿದ. ಕೃಷ್ಟ್ಣನ್ು ನಿನ್ೆನ್ುೆ ಹಸಿುನಾಪ್ುರದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ನ್ನಾೆಗಿ ಮಾಡುವನನ್ು ಎನ್ುೆತಾುನನ. ಪಾಂಡವ ಕೌರವ ರಾಜ್ರು ನಿನ್ೆನ್ುೆ 

ಓಲನೈಸುವರು. ನಿನ್ಗನ ಎರಡು ವಂಶವೂ ಮರುಮಾತ್ನಾಡದನ ಸನೇವನಯನ್ುೆ ಮಾಡುವರು. ನಿೇನ್ು ದುಯೇಣಧನ್ನ್ ಬಾಯಿಯ 

ಎಂಜ್ಲ್ಲಗನ  ಕನೈಯಡು್ವುದು ಸರಿಯ್ಕೇ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಸಮ ಹ, ಬಲ್ಭಾಗದಲ್ಲ ಿಪಾಂಡು ಮಕುಳ ಸಮ ಹ, ಮುಂದುಗಡನ 

ಮಾದರ, ಮಾದವ, ಯಾದವಾದಗಳು, ಮಧಯದಲ್ಲಿ ನಿೇನ್ು ರಾಜ್ಯಸಭನಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಸುವ ಸನ ಬಗನ್ುೆ ತನ ರನದು ದುಯೇಣಧನ್ನ್ು 

ಹನೇಳಿದ ಮಾತ್ರಗನಲ್ಿ ಒಡನಯ, ಪ್ರಸಾದ, ಅನ್ುಗರಹವಾಗು  ಎಂಬುದು ನಿನ್ಗನ ಕಷ್ಟ್ುವಾಗುವುದಲ್ಿವನೇ? ಎಂದು ಆಮಿಷ್ಟ್ವನ್ುೆ ಒಡಿ್ದನ್ು. 

 

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


