
Marking Scheme (2022-23) 
Subject: Telugu (007) 

Class: X 
Time: 3 Hrs.          Max Marks: 80m 

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

మూల్య ాంకన సూచనలు  

1. 8 అక్షరదోషాలకు 1 మార్కు  వంతున తగ్ గంచాలి. 

2. చక్ు టి వాక్య నిరా్మ ణంతో అరథవంతంగా, దోషరహితంగా వ్రవాసిన జవాబులకు పూర్త ిమార్కు లు ఇవవ  వచ్చు . 

 

భాగము - ఏ 

కాంది గద్య ాంశములలో ఏదైనా ఒకటి ఎన్ను కుని  చదివి అడిగిన ప్రశు లకు సరియైన సమాధానములు 

ప్ాయుము .               5×2=10 

1. ఎ. 

i) ఈ) తిమా్ క్ు  

ii) ఆ) తిమా్ క్ు  

iii) ఆ)  వ్రరఖ్యయ తిగాంచిన 

iv) ఆ) నీలాభటా్టరక్  

v) ఈ) అనన మాచారయ    

1. బి.  

i) ఆ) సంసు ృతం  

ii) అ) మాణిక్య వీణ  

iii) ఇ) మీజాన్ రవ్రతిక్  

iv) అ) విద్వవ న్ రరీక్ష పాసయ్యయ క్ 

v) అ) సంసు ృత భాషలో రర్తశోధన  

 

భాగము – బి 

2.   ఇచి్చ న విషయాన్ని  గూరి్చ  లేఖ వ్రాయాండి          1×4=4 

స్సథలం , తేదీ 1/2  . సంబోధన 1/2 , చిర్కనామా 1/2 . సంతక్ం 1/2   2 marks 

విషయ్యను గుణంగా ర్మస్త ి                                                               2 marks 

వాక్య నిరా్మ ణం , అక్షరదోషాలు లేకుండా ర్మస్త.ి       

 

3. ఈ కాంది ాన్నలో ఎదైనా ఒక అాంశాం గూరి్చ  200 పదాలకు మాంచకుాండా యా సాం రాయుము.     1×6=6 

* ఉపోదా్వతం.                                                 .  1 Mark 

* విషయ విశ్లషేణ.                                            3 Marks 

         * ముగ్ంపు :--- సందరా్మ నుసారంగా అరథవంతమైన జాతీయలు,సామెతలు ఉరయోగ్ంచి చక్ు ని   



         వాక్య  నిరా్మ ణంతో వ్రవాసినచో                         2 Marks      

         8 అక్షర దోషములకు 1 మార్కు  తగ్ గంచాలి. ఈ నియమ్ం అనిన  వ్రరశ్న  జవాబులకు వర్తంిచ్చను. 

 

భాగము -  సి 

 

4.  ఈ కాంది సాంధులకు చాందిన వ్రపశి లలో నాలుగు వ్రపశి ల సరైన జాబులను గుర్చతాంచాండి.   4×1=4 

i)  ఆ)  హయము రడి   

ii)  ఇ)  తతస మ్ శ్బా్దలు 

iii) ఇ) కుఱు , చిఱు , క్డు , నడు , నిడు  

iv) ఆ) ఇదరా్త 

v) ఇ) గసడదవాదేశ్ సంధి.  

 

5. కాంది ఛాందస్సు కు చాందిన వ్రపశి లలో నాలుగు వ్రపశి లకు జాబులు గుర్చతాంచాండి..    4×1=4 

i) ఆ) నగణము  

ii) ఆ)  అ - వా 

iii) ఇ) మ్తేభిం 

iv) ఇ)  గుర్కవు 

v) ఈ) శారా్దలం  

 

6. ఈ కాంది సమాసాలకు చాందిన వ్రపశి లలో నాలుగు వ్రపశి ల సరైన జాబులను గుర్చతాంచాండి.        4×1= 4  

i) ఇ)ద్వవ గుసమాసం 

ii) ఆ)దవ ందవ  సమాసం 

iii) ఆ)ర్దరక్సమాసం 

iv) ఆ)బహువ్రవిహి 

v) ఇ)  మోక్ష మ్నెడి లకా్ష్మ  

 

7. ఈ కాంది అలాంకారాలకు చాందిన వ్రపశి లలో నాలుగు వ్రపశి ల సరైన జాబులను గుర్చతాంచాండి.         4×1=4  

i) ఇ) సమ్రథన  

ii) ఇ) వ్రక్మాలంకారం  

iii) ఆ) ఉరమాలంకారం 

iv) ఈ) ఆ, అ  

v ) ఆ) యధాసంఖ్యయ లంకారం 

 



8. ఈ కాంది జాతీయాలకు చాందిన వ్రపశి లలో నాలుగు వ్రపశి ల సరైన జాబులను గుర్చతాంచాండి.  4×1=4 

i)  ఆ) ఎకుు వగా 

ii) ఆ) సహజంగా ఏరప డినద్వ. 

iii) ఇ ) ఇసుక్వేస్త ిర్మలనటే్లగా  

iv) అ) ద్వనగుణం క్లిగ్ ఉండటం 

v) అ ) ఇబబ ంద్వ పెటా్ల 

 

9. ఈ కాంది సామెతలకు చాందిన వ్రపశి లలో నాలుగు వ్రపశి ల సరైన జాబులను గుర్చతాంచాండి.   2×1=2 

i) ఈ) ఏ మావ్రతం వ్రశ్మ్ లేకుండా ఉండటం . 

ii)  అ) ఆరదలో అదృషంా క్లిసి ర్మవడం . 

iii) అ) చెప్పప న ద్వనితో పాట్ల చెరప నిద్వ కూడా సమ్రథవంతంగా చేసుకుర్మవడం  

 

10. ఈ కాంది పరాయ య పదాలకు చాందిన వ్రపశి లలో రాండిాంటిక వ్రపశి ల సరైన జాబులను గుర్చతాంచాండి. 2×1=2 

i) ఇస్)స్తలిసే్,స్జనని 

ii) ఈస్)స్సాగరముస్,స్క్డలి. 

iii) ఇస్)స్బ్దదర్మయణుడుస్,స్వాయ సుడు. 

 

     భాగము -  డి 

 

11. కాంది ప్రశు లలో ఒక ద్నికి సమాధానము ప్ాయుము. 

ఒక్ వ్రరశ్న కు జవాబు ర్మయ్యలి . అక్షర దోషములు లేకుండా చక్ు టి వాక్య  నిరా్మ ణంతో వ్రవాసిన పూర్త ిజవాబుకు 4 

మార్కు లు ఇవవ వచ్చు .           1x4=4 

 

i)  'ధనుయ డు' పాఠానిన  రచించిన రరవసిు చినన యసూర్త మ్ంథర్కడు అనే తాబేలుచేత చెప్పప ంచిన మాటలు 

ఎంతో సమ్రథనీయంగా ఉనాన యి. నాడు, నేడు, ఏనాడైనా ఆచర్తంరదగ్న విషయ్యలే. మ్ంథర్కడు, “సంరదలు 

శాశ్వ తం కాదు. యవవ నం సెలయేఱుక్నాన  వేగంగా రర్కగెడుతుంద్వ. జీవితం నీటి బుడగలాంటిద్వ. 

బుద్వమి్ంతుడైనవాడు ధరా్మ నిన  ఆచర్తంచాలి. ధరా్మ నిన  ఆచర్తంచనివాడు రశాు తిాపానిన పంద్వ, జీవించడంకోసం 

ఎకుు వ ఆయ్యస రడడం కూడా అనవసరం అంద్వ.  

మ్ంథర్కడు చెప్పప న మాటలు విని హిరణయ కుడు సంతోషంచాడు. తరవాత హిరణయ కుడు మ్ంథర్కనితో ఇటే్ట 

అనాన డు. మ్ంథర్మ! నీ మాటలు అమ్ృతవరషంలాగా ఉనాన యి. నీ మాటలు వినడం వల ే నాలో ఉనన  

బ్దధలనిన   పోయ్యయి. నేను ధనుయ ణి ిఅయ్యయ ను. 'మివ్రతలాభానిన  మించిన లాభం మ్రొక్టిలేదు' అనన మాటలు 

నాకంతో క్నువిపుప  క్లిగ్ంచాయి అనాన డు హిరణయ కుడు.  

మ్ంథర్కడు చెప్పప న మాటలేో ఎంతో నీతి ఉంద్వ. మ్నిషకి సంపాదన ఎంత ముఖ్య మో రరోరకారం కూడా 

అంతే ముఖ్య ం. ప్పసినార్తతనం రనికిర్మదు. ద్వనివల ే ఇతర్కలకు వ్రరయోజనం కూడా ఉండదు - అందుకే నేను 

మ్ంథర్కని మాటలు సమ్ర్తథంచగలుగుతునాన ను. 



ii) వృదిునికి, యువకునికి మ్ధయ  ఉనన  సంబంధం తల్ల ే ప్పలలే అనుబంధం క్ంటే గొరప ద్వ. తంవ్రడి తనయుల 

సంబంధం క్ంటే మినన , భగవంతునికి భకిునికి మ్ధయ  ఉనన  సంబంధం వంటిద్వ అని చెరప వచ్చు ను. ఇదరా్క 

సతుప ర్కషుల మ్ధయ  సంబంధం ఏరప డితే అలాగే ఉంట్లంద్వ.  

వ్రరయోజకుడైన యువకుడు వృదిుని వద ానిలబడిన తీర్క, అతని వేషం గమ్నిస్త ిఇద్వ బోధరడుతుంద్వ. 

భగవంతుడు వ్రరతయ క్షమైతే, భకిుడు ఎంత రరవశిసిాడో అంతగా రరవశించాడు వృదిుని చూసిన యువకుడు. ఆ 

వృదిుని పాద్వలకు క్నీన టితో అభిషేక్ం చేసిన తీర్కను గమ్నిస్త ిఅతనికి గల గౌరవభావన తెలుసిుంద్వ. అతనిని 

ఆశీరవ ద్వసిునన  వృదిుని క్ళ్ళ లోని ఆనందభాషాప లు చూస్త ిఅతని రట ే గల వాతస లయ ం తెలుసిుంద్వ. వార్తదరా్తకీ 

ఒక్రంటే ఒక్ర్తకి చాలా ఇషంా. వృదిుడికి తనక్ంటే కూడా ఆ కువ్రరవాడంటేనే ఇషంా. అలాగే ఆ కువ్రరవానికీ, వార్తదరా్త 

అనుర్మగానిన  గమ్నిస్త ిఒకే వ్రపాణం రండు శ్రీర్మలలో ఉందేమో అనిప్పసిుంద్వ. 

 

12. కాంది ానిలో  రాండిాంటిక  సాందర్భ సహిత ాయ ఖ్య  న్న ప్ాయుము .      2x3 =6  

క్వి రర్తచయం 1 మార్కు . సందరా ం 1మార్కు .  భావం 1 మార్కు .   

i) పర్చచయాం :- ఈ వాక్య ం రరవసిు చినన యసూర్త రచించిన 'నీతిచంవ్రద్వక్' లోని 'మివ్రతలాభం' నుండి వ్రగహింరబడిన 

'ధనుయ డు' అనే పాఠములోనిద్వ.  

సాందర్భ o :- చూడాక్రి్కడు భిక్షాపావ్రతలోని అనన ం తిని, మిగ్లిన ద్వనిని చిలుక్కొయయ మీద పెటి ానివ్రదపోయేవాడు. 

ద్వనిపైకి హిరణయ కుడనే ఎలుక్ ఎకిు  ద్వనిని తినేస్తద్వ. ద్వని వల ేక్లిగే నషాానిన , క్షాానిన  చూడాక్రి్కడు వీణాక్రి్కనితో 

చెరప గా, ఆ మాటలు వినన  వీణాక్రి్కడు పై మాటలు రలికను.  

భావాం :- అలప జంతువైన ఎలుక్కు అంత ఎతిున ఉనన  చిలుక్ కొయయ పైకి ఎగ్రే బలం ఎక్ు డిద్వ ? దీనికి ఏదో ఒక్ 

కారణం ఉండి ఉంట్లందని భావము.  

 

ii)  పర్చచయాం :- ఈ వాక్య ం పులిక్ంటి క్ృషిారడి ిరచించిన 'క్థావాహిని' నుండి స్వవ క్ర్తంచిన 'గోరంత దీపాలు' అనే 

పాఠములోనిద్వ.  

సాందర్భ o :- అనాథలను చేరదీసి, వార్తకి అండగా ఉండాలి. వార్తని చద్వవించాలి. అపుప డే వార్క వ్రరయోజకులౌతార్క 

అని వృదిుడు రచయితతో రలికే సందరా ములోనిద్వ.  

భావాం :- దీరం చినన దే కావచ్చు . కానీ అద్వ ఇచేు  కాంతి చీక్టిని పోగొడుతుంద్వ. అనాథ బ్దలుర్క కూడా చినన  దీపాల 

వంటి వారే. కాసింత సానుభూతి అనే చముర్క వేస్త ివార్క గోరంత దీపాలౌతార్క. అవి ఏనాటికో ఓ నాటికి కొండంత 

వెలుగునిసిాయని వృదిుడనాన డని భావము. 

 

iii) పర్చచయాం:- ఈ వాక్య ం ఓలాగ , వసంత క్నన బిర్మన్, క్లప న క్నన బిర్మన్ సంపాదక్తవ ంలో వెలువడిన 

'మ్హిళావరణం' అనే వ్రగంథం నుండి వ్రగహింరబడిన 'మా వ్రరయతన ం' అనే పాఠములోనిద్వ.  

సాందర్భ o:- మ్హిళావరణం పుసకి్ం ర్దపంద్వంచే వ్రక్మ్ంలో రచయివ్రతులు చాలామ్ంద్వ స్త్స్వలిను క్లిశార్క. స్త్స్వలిు 

ఏం కావాలనుకొంట్లనాన రో రటింాచ్చకోకుండా సాగ్న ఉదయ మాలు, వాటిలో ఘరషణరడి నిగుగదేలి సృషంాచిన స్త్స్వలిూ - 

వీళ్ళ ందర్త అనుభవాలతో చర్తవ్రత కొతగిా రర్తచయం అయినటే్ల అనిప్పంచిందని రచయివ్రతులు తెలిప్పన 

సందరా ంలోనిద్వ.  

భావాం :- స్త్స్వలి జీవితాలలో మార్కప లు తీసుకుర్మవాలని, సమాజంలో స్త్స్వలికు కొత ిఅర్మథలు, వెలుగులు సృషంాచాలని 

ఎంతోమ్ంద్వ క్ృష చేశార్క. స్త్స్వలిను ఎదగకుండా బ్దధిసిునన  ప్పతృసావ మ్య  సమాజ అవలక్షణాలను వ్రరశిన ంచిన 

వార్క ఎందరో ఉనాన రని పై వాకాయ నికి భావము. 

 

iv) పర్చచయాం:- ఈ వాక్య ం బోయి భీమ్నన  రచించిన "జానరదుని జాబు" అనే పాఠములోనిద్వ. 



సాందర్బ ాం:- రగలంతా రనిచేసి అలసిపోయి ర్మవ్రతిపూట రడుకోబోతునన  క్వితో అతని చెల్లలేు రలికిన 

సందరా ములోనిద్వ.  

భావాం:- రల్లటేూర్కలో రని పాటలు చేసుకొని బతికే క్వి తన మివ్రతునికి లేఖ్ ర్మయడం మొదలుపెడతాడు. రగలంతా 

రనిచేసి అలసిన తనను తలి ేరడుకోమ్ంట్లంద్వ. చదువుకొంట్లనన  చెల్లలేు మావ్రతం ఈ ల్లక్ు  చెప్పప  రడుకోమ్ని 

అంట్లందని పై వాకాయ నికి భావము. 

 

13. కాంది రదయ ములలో ఒక ద్నికి ప్రతిరద్ర్థము ప్ాయుము .      1x6=6 

కవి పరిచయము :- one mark  . రడవిభజన అనవ య వ్రక్మ్ం one mark. వ్రరతిరద్వరంి , భావం 4 mark.   

i) ఇపిు    = ఇపుప డు 

ఆక్ంఠంబుగన్  = క్ంఠము ద్వకా (గొంతు ద్వకా) 

మాధుక్ర భిక్షానన ంబు  = మాధుక్ర ర్దరమైన భిక్షానాన నిన  

భక్ష్మంరగాన్   = తినడానికి 

లేకునన న్   = లేక్పోయేసర్తకి 

క్డున్    = మికిు లి 

అంగలారు దవు  = అంగలు వేసిునాన వు (గంతులు వేసిునాన వు) 

మేలే    = మ్ంచిరని యేనా? 

లేసస     = బ్దగునన ద్వ? 

శాంతుండవే   = నీవు శాంత గుణం క్లవాడవేనా ! 

నీవార ముషంారచ్చల్  = ఏ పూటకు ఆ పూట ప్పడికడు నివవ ర్త వడు ేదంచ్చకొని తినేవార్ద 

శాకాహార్కలు   = కాయ కూరలు మావ్రతమే తినేవార్ద 

క్ందభోజులు   = దుంరలు మావ్రతమే తినేవార్ద 

శిలోంఛ వ్రరవ్రక్ముల్; శిల = కోత కోసిన వర్తమ్ళ్ళ లో జార్తరడిన క్ంకులు ఏర్కకొని వాటితో వ్రబతికేవార్ద 

ఉంఛ వ్రరవ్రక్ముల్  = రచు రోళ్ళ  వద ావడుే దంచేటపుప డు చ్చటాూ జార్తరడిన బియయ పు గ్ంజలు ఏర్కకొనడమే 

జీవనంగా క్లవార్ద అయిన 

తారసుల్   = తరసుస  చేసుకొనేవార్ద క్టక్ట్ట అక్ు ట క్ట్ట ! (అయిన మునులు) 

నీక్ంటెన్   = నీ క్నన  

మ్తిహీనులే   = తెలివి తకుు వ వార్మ ? (చెపుప ) 

 

ii) భాసు ర్మ !    = ఓ సూరయ దేవా!  

స్సిథరతర    = స్సిథరమైన  

ధరా వరనిన్    = ధరా వ్రరవరనితో 

వ్రరసిద్వకిిన్ + ఎకిు నవానిన్  = వ్రరసిద్వపింద్వనవానికి 

ఒక్ు     = ఎవడో ఒక్ 

ముషు ర్కడు    = దురా్మ ర్కగడు 



అతి నీచవాక్య ములన్.   = అతి నీచమైన మాటలతో  

కాదు + అని    = కాదని నింద్వసిూ 

రలిు నన్    = మాటే్టడినా  

ఆ + ఎడన్    = ఆ మాటలతో  

ఆ + మ్హాతాు ండు   = ఆ మ్హాతాు డి గొరప దనం  

అకుంఠిత    = ఎడతెగని 

పూర ి    = నిండైన  

సుధారయోధిలో      = మ్హాసమువ్రదంపైన  

అర్కగుచ్చన్    =  ఎగుర్కతూ 

కాకి.      = కాకి  

రట ా+ ఇడిన+ అంత   = రటవాేసినంత మావ్రతాన 

ఏమి కోరంత    = ద్వని గొరప తనానికి ఏమిలోట్ల క్లుగుతుంద్వ 

కొరత వహింరదు   = కొంచమైనా తగ్ గపోదు. 

 

14 . కాంది ానిలో ఒక ద్నికి సాందర్భ  సహిత ాయ ఖ్య  న్న ప్ాయుము . 

రదయ భాగ అరథ సందరా్మ లు ఒక్ రండింటికి  జవాబు ర్మయ్యలి.         2×3=6 

రర్తచయంబు1 mark . సందరా ం 1 mark . భావం 1 Mark అక్షర దోషాలు లేని జవాబుకు పూర్త ిమార్కు లు. 

i) పర్చచయాం:- ఈ వాక్య ం అయయ లర్మజు ర్మమ్భవ్రదుడు రచించిన ర్మమాభ్యయ దయం ఆరవ ఆశావ సం నుండి 

వ్రగహించిన 'సమువ్రద లంఘనం' పాఠంలోనిద్వ.  

సాందర్బ ాం:- హనుమ్ంతుడు సమువ్రద్వనిన  ద్వటడానికి ఉదుయ కిుడై మ్హంవ్రదగ్ర్త మీద్వ నుంచి ఎగ్ర్తన 

సందరా ంలోనిద్వ.  

భావాం :- హనుమ్ంతుడు తోక్ను ఆకాశానికి చాపాడు. బలమైన చేతులను నడుంమీద పెటి ాపాదములు దగ గరగా పెటి ా

ఒక్ ఉదుట్లన పైకి ఎగ్ర్మడు. ఎగ్రేటపుప డు ఒక్ గొరప  శ్బమాు పుటింాద్వ. 

 

ii) పర్చచయాం:- ఈ వాక్య ం మారన వెంక్యయ  రచించిన 'శ్తక్ మ్ధుర్తమ్' అనే పాఠములోనిద్వ 

సాందర్బ ాం:- మ్ంచి గుణాలు క్లవాడు ఇతర్కలు తనకు కీడు తలపెటినాా ఓర్కప తో ఇతర్కలకు అరకారం చేయడు. 

ఉరకారమే చేసిాడు - అని క్వి వివర్తంచిన సందరా ములోనిద్వ. . 

భావాం :- పెర్కగును క్వవ ముతో చిలికిన కొదీ ాఎంతో మ్ధురమైన వెనన ను ఇసిుందని పై వాకాయ నికి భావము.  

iii) పర్చచయాం:-  ఈవాక్య ం డా॥ గడియ్యరం వేంక్ట శ్లషశాస్త్సి ిరచించిన 'స్శీ ీశివభారతము' తృతీయ్యశావ సం నుండి 

వ్రగహింరబడిన 'మాతృభావన' అనే పాఠములోనిద్వ.  

సాందర్బ ాం:- మా సరా్మర్క తందరపాట్లవల ేజర్తగ్న ఈ తపుప కు బ్దధరడకు. నినున  ఇపుప డే మీ ఇంటికి చేర్కసిాను. 

నా సైనాయ నిన  తోడుగా రంప్పసిాను. నా తలిగేా భావించి నినున  దోసిళ్ళ పై నడిప్పసిానని శివాజీ యవన దేశ్పు స్త్స్వతిో 

రలికిన సందరా ములోనిద్వ.  

భావాం :- అమాా  ! నీవు క్ళ్ళ లో సహనానిన  క్లిగ్ ఉండుమ్ని శివాజీ తెలిపెనని భావము. 

 



iv) పర్చచయాం:- ఈ వాక్య ం విద్వవ న్ విశ్వ ం రచించిన 'మాణిక్య వీణ' అనే పాఠంలోనిద్వ.  

సాందర్బ ాం:- సామాజిక్ అసమానతలు అనే రోగాలు క్డుపులోని భయంక్రమైన పుండులాగా 

క్లవరపెడుతునాన యని, శాస్త్స ి సాంకేతిక్ రంగాల అభివృద్వతిోపాట్ల, సమాజ జీవనశైలి ఎదగడం లేదని క్వి 

వివర్తంచిన సందరా ంలోనిద్వ.  

భావాం :- సమాజంలో అసమానతలు పోవాలని, అంతర్తక్ష వ్రరయ్యణాలేో అభివృద్వనిి సాధించడంవల ేఒర్తగ్ందేమీ 

లేదని కొందర్క అనవచ్చు నని పై వాకాయ నికి భావం. 

 

15. కాంది ానిలో ఒక ప్రశు కు సమాధానము ప్ాయుము.                 1x4=4 

రదయ  భాగ వ్రరశ్న లలో ఒక్ ద్వనికి జవాబు ర్మయ్యలి.  

అక్షర దోషాలు లేని సరైన జవాబుకు పూర్త ిమార్కు లు 

i) శివాజీ వయ కితివ ము :  

వయ కితివ ం అంటే, మాటలకూ చేతలకూ తేడా లేనితనం. 

1) ధరా మూర్త ి: 

శివాజీ ధరా వ్రరభ్యవు. ఇతడు శ్వ్రతు దుర్మగలపై దండయ్యవ్రతకు పోయినపుప డు, అక్ు డ స్త్స్వలికు హాని చేయవదనాి తన 

సరా్మర్కలను ఆజాాప్పంచేవాడు. 

2) తపుప  చేస్త ిశిక్ష : 

సో దేవుడు క్ళాయ ణి దుర్మగనిన  జయించినా, ర్మణివాస స్త్స్వనిి బంధించాడని, అతడిపై కోప్పంచి వ్రపాణం తీసిానని శివాజీ 

హెచు ర్తంచాడు. 

3) రశాు తిారం క్లవాడు : 

యవనకాంతను విడిప్పంచి, తన సరా్మర్క తపుప  చేశాడనీ, అందుకు తనున  మ్నిన ంచమ్నీ కోర్త, ఆమెను పూజించి 

మ్ర్మయ దగా ఆమెను ఇంటికి రంపాడు. 

4) క్షమామూర్త ి: 

సో దేవుడు తాను కావాలని తపుప  చేయలేదనీ, కోటను జయించిన ఉతాస హంతో తాను తపుప  చేశాననీ, తనున  

మ్నిన ంచమ్ని కోరగా, శివాజీ అతడిని క్షమించి విడిచాడు. 

5) స్త్స్వలిపై గౌరవం : 

రతివ్రవతలు భూలోక్ంలో తిర్తగే పుణయ  దేవతలని శివాజీ భావన. రతివ్రవతలు భారత భాగయ  క్లప లతలని శివాజీ 

మెచ్చు కునాన డు. స్త్స్వలిు అగ్న జావ లలవంటి వారని, అరచారం చేస్త ివార్క నశిసిారనీ శివాజీ నమా్ క్ం. 

6) తపుప ను సర్తద్వదడాం : 

ధరా  వ్రరభ్యవైన శివాజీ, యవనకాంతను విడిప్పంచి, ఆమెను గౌరవించి, తన సరా్మర్క చేసిన తపుప ను సర్తద్వదా్వడు. 

శివాజీ ఈ విధంగా గొరప  వయ కితివ ం క్లవాడు. 

 

ii) మానవచర్తవ్రతలోని తలి రోజులలో ఆద్వమానవుడు జంతువులతో సమానంగా జీవించాడు. జంతువులకు, 

వ్రరక్ృతిలోని వర్మషలకు, గాలులకు, ఉర్కములకు, మెర్కపులకు భయరడి బికుు బికుు మ్ంటూ కొండగుహలలో 

వ్రబతికాడు. అట్లవంటి మానవుడు భయం విడిచి పెటా్టడు. ధైరయ ం పుంజుకునాన డు. అసాధారణ రరవ ద్వనాలను 

సృషంాచాడు. గోడలపై జంతువుల బొమా్ లు చివ్రతించి ఒక్ రరవ ద్వనం సృషంాచాడు. పాటలు పాడాడు. అతనిలోని 

క్ళాతృషనిు వయ కీకి్ర్తంచిన ఆ రోజు కూడా రరవ ద్వనమే. కాలికి గజ్జ ెక్టినా రోజు – మానవుని ఉతాస హానిన  గమ్నించిన ఆ 

రోజునూ క్వి రరవ ద్వనమ్నాన డు. చక్ు ని రద్వలతో పాటలను అలినే మానవునిలోని క్వితాశ్కినిి గమ్నించి, ఆ రోజును 



రండుగ ద్వనంగా క్వి భావించాడు. చవ్రక్ం క్నుగొనన  రోజు నిజంగా మానవజాతికి రరవ ద్వనమే. అక్ు డనుండే 

మానవజాతి అసలైన అభివృద్వ ి వ్రపారంభమైంద్వ. . క్నుక్నే ద్వనిన  రరవ ద్వనమ్నాన డు క్వి. నిపుప ను క్నుకొు ని 

రండుగ రోజుకు క్మా్ ని వంటకాలు సిదచిేయడం మ్ర్త రండుగే క్ద్వ ! మానవజాతికి, అదే పేరొు నాన డు క్వి. 

తరప టడుగులు మాని, తాండవం చేసిన రోజును మ్నిషలో ఉపప ంగ్న ఉతాస హానికి రరవశించిన రరవ ద్వనంగా 

పేరొు నాన డు క్వి. మ్ధురభాష నేర్కు కొనన  రోజును మానవుల భావ వయ కీకి్రణకు అవకాశ్ం దొర్తకింద్వ క్నుక్ ఆ రోజును 

రరవ ద్వనంగా క్వి పేరొు నాన డు. తేలికైన మాటలతో పాటలలినే రోజున మానవునిలోని క్వితవ  రచనాశ్కి ి

బయటరడింద్వ క్నుక్ ద్వనిని కూడా రండుగరోజుగా క్వి పేరొు నాన డు. 

వర్తధానయ ం రండించిన రోజు నాగర్తక్ మానవుడు ఆవిరా వించాడు క్నుక్, అద్వ రరవ ద్వనమ్నాన డు క్వి. క్ళ్లు, 

క్వితవ ం, స్జాానం, విజాానం, వ్రరజాానం విక్సించిన రోజులనీన  మానవుల అభివృద్వనిీ, పురోగతినీ వ్రరక్టించిన రోజులే. 

క్నుక్ అవి అనీన  రరవ ద్వనాలే అనాన డు క్వి. 

 

16. ఈ కాంది వ్రపశి లలో రాండు వ్రపశి లకు జాబులు వ్రాయము        2×5=10 

ఇచిు న నాలుగు వ్రరశ్న లలో రండు వ్రరశ్న లకు జవాబులు వ్రకింద్వ సూచించిన రీతిగా ముఖ్యయ ంశాలు క్లిగ్ ఉండి, 

అక్షర దోషాలు లేని సరైన పూర్త ిజవాబులకు పూర్త ిమార్కు లు ఇవావ లి. 

i) ర్మమ్ సువ్రీవుల మైవ్రతి  

వాలి తనున  చంరడానికి రంప్పన వీర్కలని  ర్మమ్లక్షా ణులను చూసి సువ్రీవుడు భయరడటం 

హనుమ్ంతుడు ర్మమ్లక్షా ణులను సువ్రీవుడు వదకాు చేర్కు ట, వాలితో గల వైరం చెపుప ట అగ్న సాక్ష్మగా 

ర్మమ్లక్షా ణులు సువ్రీవుడు మివ్రతులగుట వాలితో యుదంి సమువ్రద్వనిన  ద్వటించడానికి సువ్రీవుడు సాయం. 

ii) స్వతాదేవిని దర్తశ ంచడంతో హనుమ్కు ఒక్ ముఖ్య కారయ ం పూర్త ిఅయియ ంద్వ. హనుమ్ ర్మవణుడి శ్కిసిామ్ర్మథ య లు 

తెలుసుకుంద్వమ్నుకునాన డు. అశోక్వనానిన  ధవ ంసం చేశాడు. అశోక్వన ధవ ంసం గుర్తంచి ర్మక్షస స్త్స్వలిు, 

ర్మవణునకు చెపాప ర్క. ర్మవణుడు ఎనభైవేలమ్ంద్వ ర్మక్షసులను రంపాడు. హనుమ్ వాళ్ళ ను చంపాడు. చివరకు 

ర్మవణుడు తన కుమార్కడైన ఇంవ్రదజితిును రంపాడు. ఇంవ్రదజితిు వ్రబహాా స్త్సంితో హనుమ్ను బంధించాడు. అద్వ 

హనుమ్పై సవ లప కాలమే రనిచేసింద్వ.  

ర్మక్షసులు హనుమ్ను ర్మవణుని ముందు వ్రరవేశ్పెటా్టర్క. హనుమ్ తాను ర్మమ్దూతనని చెప్పప , ర్మముని 

రర్మవ్రక్మానిన  చాట్టడు. ర్మవణుడు హనుమ్ంతుని తోక్కు నిరప ంటించి లంక్లో తిరప మ్నాన డు. ర్మక్షసులు హనుమ్ 

తోక్కు బటలాు చ్చటి,ా నూనెతో తడిప్ప, నిపుప  ముటింాచి లంకానగరంలో ఊరేగ్ంచార్క. హనుమ్ ఆకాశ్ంలోకి ఎగ్ర్త, 

విభీషణుని భవనం తప్పప ంచి, మిగ్లిన లంక్ంతా తగులబెటా్టడు. తర్కవాత హనుమ్ లంక్ను అంటించి తాను తపుప  

చేశానని, స్వతామాత ఆ మ్ంటలలో కాలిపోయిందేమో అని, సందేహించాడు. స్వత క్షేమ్ంగా ఉందని చారణుల 

ద్వవ ర్మ తెలుసుకొని సంతోషంచాడు.  

హనుమ్ 'అర్తషంా' అనే రరవ తానున ండి ఆకాశ్ంలోకి ఎగ్ర్మడు. మ్హంవ్రదగ్ర్త చేర్త మ్హానాదం చేశాడు. 

జాంబవంతుడు ఆ ధవ నిని విని హనుమ్ విజయం సాధించి వసిునాన డని వానర్కలకు చెపాప డు.  

హనుమ్ మ్హంవ్రదగ్ర్త చేర్మడు. పెదలాకు నమ్సు ర్తంచాడు. 'చూశాను స్వతమా్ ను' అని చెపాప డు. వ్రరయ్యణ 

విషయ్యలు వార్తకి చెపాప డు.  

అంగద హనుమ్ద్వదులు స్శీరీ్మముడు, సువ్రీవుడునన  చోట్లకు వెళాళ ర్క. హనుమ్, ర్మముడికి 'నమ్సు ర్తంచి' 

'చూశాను స్వతమా్ ను' అని చెప్పప , స్వత ఇచిు న చూడామ్ణిని ర్మముడికి ఇచిు  స్వతానేవ షణ వృతిాంతానిన  ర్మమునకు 

వివర్తంచాడు.  

 

 

 

 



iii) ర్మమాయణ జీవన మూలాయ లు  

  *   అనన దమాు ల అనుబంధం . వ్రభాతృ భకి ి, గుర్కభకి ి, ప్పతృభకి ి 

  *   తలిదేంవ్రడులు , వ్రరజలయడ భకి ి, రక్షణ . 

  * ఉతమి్మైన ధరా్మ లు ఆచర్తస్త ిమ్నిష మ్నీషగా ఎదగగలడు. 

  * ర్మమ్ర్మజయ ం అనన మాట సారథక్ం. నాయ యం, ధరా బదతి. 

iv) విశా్వ మవ్రున్న ఆగమనాం : దశ్రథుని పువ్రతులైన ర్మమ్లక్షా ణభరతశ్వ్రతుఘ్నన లు పెదవాారవుతునాన ర్క. 

వేదశాస్త్సిాలు అభయ సించార్క. విలువిదయ లో ఆర్తతేర్మర్క. విశావ మివ్రతమ్హర్తష ఒక్రోజు దశ్రథుని వదకాు వచాు డు. తాను 

యజాానిన  చేసిునాన నని ద్వనికి ర్మక్షసబ్దధ ఎకుు వగా ఉందని చెపాప డు. యజదాీక్షలో ఉనన ందున ర్మక్షసులను 

శ్ప్పంచకూడదని అనాన డు. య్యగరక్షణకై తన వెంట ర్మముని, రద్వద్వనాలు రంరమ్నాన డు. దశ్రథుడు వశిషుుని 

సలహాపై తనకిషంా లేక్పోయినా, విశావ మివ్రతుని వెంట ర్మమ్లకా్ష ణులను రంప్పంచాడు.  

గురుసేవ : ర్మమ్లక్షా ణులు విశావ మివ్రతుని వెంట నడిచార్క. విశావ మివ్రతుడు ద్వర్తలో వార్తకి బల, అతిబల విదయ లు 

నేర్మప డు. ఆ విదయ వలన అలసట, నివ్రదర్మదు. ర్మముడు విశావ మివ్రతునికి అనేక్రకాల స్తవలు చేశాడు.  

తాటకవధ : గుర్కశిషుయ లు మ్లద, క్ర్దశ్ అనేవ్రపాంతాలకు చేర్మర్క. అక్ు డ తాటక్ అనే యక్ష్మణి రంటలను 

ధవ ంసం చేసిోంద్వ. విశావ మివ్రతుని ఆదేశ్ంమేరకు ర్మముడు తాటక్ను చంపాడు.  

యాగర్క్షణ : విశావ మివ్రతుడు ర్మమ్లక్షా ణులతో సిది్వవ్రశ్మ్ం చేర్మడు. యజదాీక్ష చేరటా్టడు. ర్మమ్లక్షా ణులు 

ఆర్కరోజులు జర్తగే ఆ యజాానిన  జావ్రగతగిా కాపాడుతునాన ర్క. ఆరవరోజు మారీచసుబ్దహులు వచిు  య్యగానిన  

ధవ ంసం చేయ్యలని చూశార్క. ర్మముడు శీతేషువు అనే మానవాస్త్సంితో మారీచ్చనిన  సమువ్రదం ఒడుినరడేటటే్ల 

కొటా్టడు. సుబ్దహుణి ి ఆగేన య్యస్త్సంితో చంపాడు. మ్హర్తషయజంా పూరయిింద్వ. ఇలా ర్మమ్లకా్ష ణులు గుర్కవు 

విశావ మివ్రతుని య్యగరక్షణ క్రవిాయ నిన , సమ్ర్కథలైన శిషుయ లుగా నిరవ హించార్క. 

 

*** 


