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I.                                    SECTION: A  –  READING      6 Marks 

 
1. താഴെ ഴ ാടുത്തിട്ടുള്ള ഗദ്യഭാഗം വായിച്ച് ചുവഴടയുള്ള ചചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം 

എെുതു . 

   നമ്മുഴട  ഹരിതസുന്ദരമായ  ഭൂമി മരുഭൂമിയായി മാറിഴക്കാണ്ടിരിക്കു യാണ്. 

ഭൂമിയുഴട ചൂട് ക് മാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുവരി യാണ്. ഈ അവസ്ഥ നഴമ്മഴക്കാ 

ഴണ്ടത്തിക്കുന്നത് ആചഗാളതാപനം എന്ന ക്പശ്നത്തിചേക്കാണ്.അന്തരീക്ഷത്തിൽ 

ഓക്സിജൻ്്ഴറ  അളവ്  ുറയു യും  ാർബൺ ഡൈ ഓക്ഡസൈിൻ്്ഴറ അളവ്  ൂടു 

 യും ഴചയ്യുന്നത് ഴ ാണ്ടാണ് ആചഗാളതാപനം ഉണ്ടാ ുന്നത്. 

     ജനസംഖ്യ  ൂടുന്നതനുസരിച്ച്  ാടു ളും മരങ്ങളും  ുറഞ്ഞുവരി യാണ്.  

അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ്്ഴറയും  ാർബൺഡൈഓക്ഡസൈിൻ്്ഴറയും അളവ് 

തുേ നം ഴചയ്തു നിർത്തുന്നത് മരങ്ങളാണ്. ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവും സസയങ്ങളുഴട  ുറ 

വും അന്തരീക്ഷത്തിൽ  ാർബൺ ഡൈ ഓക്ഡസൈിൻ്്ഴറ അളവ്  ൂടാൻ ഇടയാ 

ക്കുന്നു.  

     ഹരിതക്ഗഹവാത ങ്ങൾ എന്നറിയഴെടുന്ന  ാർബൺ ചമാച ാക്ഡസഡ്, മീഴെ യിൻ 

എന്നിവയാണ് ആചഗാളതാപനത്തിനു വെിവയ്ക്കുന്ന ക്പധാനവിേലന്മാർ.ഇങ്ങഴന ചൂട് 

 ൂടിക്കൂടി നമ്മുഴട മഞ്ഞുമേ ഴളേലാം ഉരു ിഴയാേിക്കു യാണ് .മഞ്ഞുമേ  ൾ 

ഉരു ിഴയാേിച്ചു ഴവള്ളം സമുക്ദ്ത്തിഴേത്തും. ഴവള്ളഴൊക്കവും സുനാമി ചപാേുള്ള 

വൻദ്ുരന്തങ്ങളുമാവും പിന്നീടുണ്ടാ ുന്നത്.മാക്തമേല സമുക്ദ്നിരെുയർന്നാ ൽ 

ദ്ീപു ഴളേലാം ഴവള്ളത്തിനടിയിോ ും.ജീവജാേങ്ങൾ ഒചന്നാഴട ചഴത്താടുങ്ങും.  



      ക്രിഡ്ജു ൾ, എയർ  ണ്ടീഷനറു ൾ തുടങ്ങിയ ആൈംബരവസ്തുക്കളുഴട 

അമിതമായ ഉപചയാഗം ഹരിതക്ഗഹവാത ങ്ങളുഴട അളവ്  ൂട്ടുന്നു. ഇവയുഴട 

ഉപചയാഗം പരമാവധി  ുറയ്ക്ക ം.സി.എൻ.ജി ചപാേുള്ള  ാരയക്ഷമമായ ഇന്ധന 

ങ്ങൾ ഉപചയാഗിക്കുന്നത് വെി വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മേിനീ ര ം  ുറയ്ക്കാം. 

അത് ചപാഴേ രാക്ടറി ൾക്കും വയവസായസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അൺവാണ്ടഡ് ഗയാസ് 

ൈിസ്ചപാസൽ ചിമ്മിനി ൾ ഉപചയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആചഗാളതാപനം മൂേം ഭൂമി 

യുഴട രക്ഷാ വചമായ ഓചസാൺപാളി ൾക്ക് വിള്ളേുണ്ടാ ുന്നു. തത്രേമായി 

ആസിൈുമെ, വർണ്ണമെ ഇവ ഉണ്ടാ ുന്നു. ഒരു വയക്തിചയാ രാജയചമാ വിചാരിച്ചാൽ 

പരിഹരിക്കഴെടാവുന്ന ഒന്നേല ആചഗാളതാപനം. എേലാ രാജയങ്ങളും ഈ ക്പശ്നത്തി 

ഴനതിഴര ഡ ച ാർക്ക ം.അടുത്ത് നടക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതി  ഉച്ചച ാടി സചമ്മളന ത്തിൽ 

ആശ്വാസ രമായ ക്പഖ്യാ പനം  ഉണ്ടാ ുഴമന്ന് നമുക്ക് ക്പതയാശ്ിക്കാം. 

ഏഴതങ്കിേും 6 ചചാദ്യങ്ങൾക്ക്  ഉത്തരം എെുതു   (6x1 =6) 

1. നമ്മുഴട ഹരിതസുന്ദരമായ ഭൂമി ഇന്ന് എന്തായി   മാറിഴക്കാണ്ടിരിക്കു  യാണ് ? 

                   (മരുഭൂമി, വനഭൂമി, ഹിമാനി, സമതേം) 

2.  ഭൂമിയുഴട ചൂട് ക് മാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് നഴമ്മഴക്കാഴണ്ടത്തിക്കു ന്നത് ഏത് 

ക്പശ്നത്തിചേക്കാണ് ? 

        (സവ ാരയവത്ക്കര ം, ആചഗാളതാപനം, ഉദ്ാരവത്ക്കര ം, നഗരവത്ക്ക ര ം) 

3. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ്്ഴറയും  ാർബൺ ഡൈ ഓക്ഡസൈിൻ്്ഴറയും 
അള വ് തുേനം ഴചയ്തു നിർത്തുന്നത് ആര് ? 

               (നദ്ി ൾ, മനുഷയർ, മരങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ) 

4. ആചഗാളതാപനത്തിനു വെി വയ്ക്കുന്ന ക്പധാന വിേലൻ ആര് ? 

(ഹരിതക്ഗഹവാത ങ്ങൾ, ഡഹക്ൈജൻ സൾഡരഡ്, ഡക്ൈഐസ്,   ാർബൺ 

ഡൈഓക്ഡസഡ്) 

5. എന്ത് മൂേമാണ് ഭൂമിയുഴട രക്ഷാ വചമായ ഓചസാൺ പാളി ൾക്ക്   

        വിള്ളൽ ഉണ്ടാ ുന്നത് ? 

              (വനനശ്ീ ര ം, ആചഗാളതാപനം, ആസിഡ് മെ, മണ്ണിടിച്ചിൽ) 



6. സമുക്ദ്നിരെുയർന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ?           

  (നദ്ി ൾ നിറയും,  ടൽ ക്പക്ഷുബ്ധമാ ും, ദ്വീപു ൾ ഴവള്ളത്തിനടി    

യിോ ും, മെ നിർത്താഴത ഴപയ്യും) 

7. അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തിൻ്്ഴറ അളവ്  ൂടുചപാൊണ് ആചഗാളതാപനം 
ഉണ്ടാ ുന്നത് ? 

               (ഓക്സിജൻ,  ാർബൺ ഡൈ ഓക്ഡസഡ്, മീഴെയിൻ, ഫ്ലൂറിൻ) 

II.                                 SECTION: B GRAMMAR – 4 MARKS 

                      ഏതതങ്കില ം 4 ച ാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴ ത ക                      4 x 1 = 4 

8. ഉപമാനം ഭാവനാസൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന അേങ്കാരചമത് ? 

            (ഉപമ,  ഉൽചക്പക്ഷ,  രൂപ ം,  സവഭാചവാക്തി) 

9. ഉൽചക്പക്ഷയ്ക്ക്  അടിസ്ഥാനം ധർമ്മമായിരിക്കുന്ന ഉൽചക്പക്ഷ ഏത് ? 

(ധർചമ്മാൽചക്പക്ഷ,  ചഹതുൽചക്പക്ഷ,  ധർമ്മയുൽചക്പക്ഷ,   ഗചമയാൽചക്പക്ഷ) 

10. വർ യവസ്തുവിനു അേങ്കാരശ്ാസ്ക്തത്തിൽ പറയുന്ന ചപഴരന്ത് ? 

           (ഉപമാനം, ഉപചമയം, സാധാര ധർമ്മം, ഉപമാവാച ം) 

11. ‘ഉൽചക്പക്ഷ’ എന്ന വാക്ക് ഴ ാണ്ട് അർത്ഥമാ ുന്നഴതന്ത് ? 

              (സാദ്ൃശ്യം, ഊഹം, അതിശ്യം, വാസ്തവം) 

12. വസ്തുൽചക്പക്ഷ എന്നറിയഴെടുന്ന ഉൽചക്പക്ഷ ഏത് ? 

              (രചോൽചക്പക്ഷ, ധർചമ്മാൽചക്പക്ഷ, ചഹതുൽചക്പക്ഷ, ധർമ്മയുൽചക്പക്ഷ 

III.                                   SECTION: C LITERATURE – 30 MARKS 

  a.   ഏതതങ്കില ം 16 ച ാദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയ ത്തരം തതതരതെട തത്തഴ ത ക  

16 x 1 = 16 

13. ക്ദ്ാവിൈവെക്കമാർന്ന ഭാവന, ഭാഷ എന്നിവയിേൂഴട മേയാള വിതയിഴേ 

ഴചാേലൽ പാരപരയഴത്ത തിരിച്ചുപിടിച്ച  വി ആര് ? 

( ുഞ്ചൻനപയാർ,  ടമ്മനിട്ട രാമ ൃഷ് ൻ, ൈി.വിനയചക്ന്ദൻ,   സച്ചിദ്ാനന്ദൻ) 

14.  ണ്ണാടി  ാചമാളവും തന്നുഴട മുഖ്ചമറ്റം നഴന്നന്ന് നിരൂപിക്കുന്നതാര് ? 

             (പണ്ഡിതന്മാർ, അേസന്മാർ, വിരൂപന്മാർ, സുന്ദരന്മാർ) 



15. “മചത്തഭം പാംസുസ്നാനം ഴ ാണ്ടചേലാ സചന്താഷിെൂ” - ഇത് ദ്ുഷയന്തൻ്്ഴറ  ഏത് 

സവഭാവഴത്ത സൂചിെിക്കുന്നു ? 

(സ്ക്തീനിന്ദ, മറ്റുള്ളവഴര  ുറ്റഴെടുത്തുചപാൾ   ദ്ുർജ്ജനങ്ങൾക്ക് േഭിക്കുന്ന 

ആനന്ദം, സ്ക്തീ അബേയാഴ ന്ന ചബാധം, സ്ക്തീ ൾ ധിക്കാരി ളാഴ ന്ന ചബാധം) 

16. “ജഗത്തിൻ നിറമാേ ൾ തൂക്കും ഞാൻ” - എന്ത് ഴ ാണ്ടാണ് നിറമാേ ൾ 

തൂക്കുന്നത് ? 

            (ഡ  ൾ ഴ ാണ്ട്,  ുടൽമാേ ൾ ഴ ാണ്ട്, തേ ൾ ഴ ാണ്ട്,  ാേു ൾ   

             ഴ ാണ്ട്) 

17. സതയം, ധർമ്മം ആദ്ിയായവ ഴവടിയുന്ന പുരുഷഴന എന്തിചനക്കാളും  ൂടുതൽ 

ഭയക്ക ഴമന്നാണ്  വി പറയുന്നത് ? 

              (സർെഴത്തക്കാൾ, സിംഹഴത്തക്കാൾ,  െു ഴനക്കാൾ,  ഗജഴത്തക്കാൾ) 

18.  ിളിൊട്ട് ക്പസ്ഥാനത്തിന്ഴറ ഉപജ്ഞാതാവാര് ? 

              (ഴചറുചേരി,  ുഞ്ചൻ നപയാർ, എെുത്തച്ഛൻ, പൂന്താനം) 

19. “ ണ്ണാടി  ാചമാളവും” എന്ന പാഠഭാഗം മഹാഭാരതത്തിഴേ ഏത് പർവ്വത്തിൽ 

നിന്നുഴമടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ? 

(ആദ്ിപർവ്വം, സ്ക്തീപർവ്വം, ഉചദ്യാഗപർവ്വം,  സംഭവപർവ്വം) 

20. “സുരസ്ക്തീ സമയായ  ൗശ്ി പുക്തിചയാടും” - ഇവിഴട  ൗശ്ി ൻ ആര്? 

       (വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിക്തൻ,   വൻ, ഭരദ്വാജൻ) 

21.  ാട്ടാറിൻ തരിവളമുട്ടി ചചാേമരത്തിൻചചാട്ടിൽ ചുവഴടാത്തു  ളിക്കുന്നതാര്? 

             ( ുട്ടി ൾ,  ാടത്തി ൾ, തപുരാട്ടിമാർ,  ാട്ടാളന്മാർ) 

22. “വേലഭചനാടും  ൂടി സചന്താഷം ക്പാപിച്ചാൾ” - ആര് ? 

               (ചമന , ശ് ുന്തള, ദ്മയന്തി, രംഭ) 

23. ‘ഉേ ാഴ യുേയ്ക്കും മട്ടിൽ അേറി’ - ആര് ? 

               (നാട്ടാളൻ,  വി,  ാട്ടാളൻ, ആൺഡപതങ്ങൾ) 

24. “ ുേടയായ നീ വഴന്നചന്നാടു  ുേീനഴയ- 

ന്നേസാോപം ഴചയ്തതഖ്ിേമേമേം - ഇവിഴട ‘ ുേട’ എന്ന് ശ് ുന്തളഴയ 

വിളിക്കാൻ   ാര ഴമന്ത് ? 

(മാതാപിതാക്കളാൽ പരിതയക്തയായതിനാൽ, വിളിക്കാഴത വന്നതിനാൽ,  

ച ാ ിേ നാരിയായതിനാൽ, അഹങ്കാരിയായതിനാൽ) 

25. ആഴര   ക്കാണ്  ാട്ടാളൻ മെനീരിന് മാനം ചനാക്കിയിരുന്നത് ? 



             (ചക് വാ െക്ഷി, ചവൊപൽെക്ഷി,  ച ാ ിേം,  ശ് ുന്തെക്ഷി) 

26. “നിന്നുഴട ജന്മഴത്തക്കാൾ ചക്ശ്ഷ്ഠഴമന്നുഴട ജന്മം” എന്ന് ശ് ുന്തള പറയുന്നഴത ന്തു 
ഴ ാണ്ടാണ് ?  

(മനുഷയസ്ക്തീയിൽ പിറന്നതുഴ ാണ്ട്, ചദ്വസ്ക്തീയിൽ പിറന്നതുഴ ാണ്ട്,  
ആക്ശ്മ നയ യായതു ഴ ാണ്ട്,   വമഹർഷി വളർത്തിയതു ഴ ാണ്ട് ) 

27. ഭക്തിയിേൂഴട ഒരു ജനതഴയ പരിവർത്തിെിക്കു  എന്ന ചരിക്തദ്ൗതയം നിർവ 

ഹിച്ച  വിയാര് ? 

         (ഴചറുചേരി, ഉണ്ണായി വാരയർ, എെുത്തച്ഛൻ, പുനം നപൂതിരി) 

28. സാമുചവൽ ഴബഴക്കറ്റിൻ്്ഴറ  “ഴവയ്റ്റിങ് ചരാർ ചഗാചദ്ാ” എന്ന  ൃതി 
മേയാളത്തിചേയ്ക്ക് വിവർത്തനം ഴചയ്ത  വിയാര് ? 

(അയ്യെെ ിക്കർ, ഡവചോെിള്ളി,  ടമ്മനിട്ട രാമ ൃഷ് ൻ, ബാേചക്ന്ദൻ 

ചുള്ളിക്കാട്) 

29. “ചമദ്ിനിയിേും പുനരന്തരീക്ഷത്തിങ്കേും 

ചഭദ്ഴമന്നിഴയ നടന്നീടാഴമനിഴക്കചടാ” - ഇവിഴട ‘ചമദ്ിനി’ എന്നത് ഴ ാണ്ട്  

             അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തിഴനയാണ് ? 

                 (പാതാളഴത്ത, സവർഗഴത്ത, ആ ാശ്ഴത്ത, ഭൂമിഴയ) 

30. ‘ആ ാശ്ത്തച്ഛൻ ചത്തു ിടെതു ണ്ടു നടുങ്ങി’-ആരാണ് നടുങ്ങിയത്? 

         ( ാടത്തി ൾ,  ാട്ടാളൻ, അമ്മ,  രിപുേി) 

31. ശ് ുന്തള പുക്തചനാഴടാെം എത്തിചച്ചർന്നത് എവിഴട? 

           (ചദ്വചോ ത്തിൽ, ദ്ുഷയന്തന്ഴറ ഴ ാട്ടാരത്തിൽ, വനത്തിൽ,  

             നാഗചോ ത്തിൽ) 

32.  ‘ ിരാതവൃത്തം’ എന്ന  വിതയ്ക്ക് അടിത്തറ പാ ിയ  ോരൂപചമത്?  

              (തിറ, ഴതയ്യം, പടയ ി,  ാക്കാരിേി) 

b) ഏതതങ്കില ം 14 ച ാദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയ ത്തരതമഴ ത ക. 14x1=14 

33. ജീവിതത്തിൻ്്ഴറ  വിരസതയും വരണ്ട സവഭാവവും ആവിഷ് രിക്കാൻ 

ഭാഷയിൽ പാരുഷയത്തിൻ്്ഴറ സിംര ി  ഴണ്ടത്തിയ എെുത്തു ാരൻ ആര്? 

(എം.ടി.വാസുചദ്വൻ നായർ, പി.പത്മരാജൻ, സക്കറിയ,സചന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം) 

34. സന്ദർശ്  ഇച്ഛാഭംഗചത്താഴട എെുചന്നറ്റഴതചൊൾ ? 

             (യുവതിയുഴട ദ്ുുഃഖ്ം  ണ്ടിട്ട്, മുറിയിൽ നിേബ്ദതയുഴട നിെൽ  



 നക്കുന്നതറിഞ്ഞ്, യുവാവ് മരിക്കാറായി എന്ന് മനസ്സിോക്കിയിട്ട്,      ചൈാക്ടർ 

റൗണ്ട്സിന് വരുന്നത്  ണ്ടിട്ട്) 

35. ദ്ിവാ രഴന ഭയഴെടുത്തിയഴതന്ത് ? 

               (ഴതരുവിഴേ നിേബ്ദത, ചിക്തങ്ങളുഴട സംഖ്യ,  ഇരുട്ട് ,  ട ളിൽ  

       നിറച്ചിരിക്കുന്ന ക്പ ാശ്ം) 

36. “ ഷ്ടം!  ിചശ്ാരോേിൻ്്ഴറ വർഗത്തിന് അഹന്ത ഇചൊെുമുണ്ട്. അചങ്ങാർക്ക് 
ഒടുവിേുണ്ടായ തിരിച്ചറിവ് ഈ ജന്മം ഇവറ്റയ്ഴക്കാട്ടു  ിട്ടു യുമിേല” - 

ആരുചടതാ ീ വാക്കു ൾ ? 

            (ഴപാൻ ുന്നം വർക്കി, ആൺഗൗളി, ഴപൺഗൗളി, യുവതി) 

37. ദ്ിവാ രഴന ഒരു വേിയ  ടോസു ൂട്ടിോക്കി ഭംഗിയായി ഴപാതിഞ്ഞ താര് ? 

       ( ുട്ടി ൾ, വെിയാക്തക്കാരൻ,  ടക്കാരൻ, അച്ഛനമ്മമാർ) 

38. ആൺഗൗളി മുജ്ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ? 

       (ചൈാക്ടർ,  ൊ ൃത്ത്, സന്നയാസി, ഗൗളി) 

39. "ഏഴതങ്കിേും  ുഴറ പടങ്ങൾ ചപാചര ഇന്നത് തഴന്ന ചവ ഴമന്ന്  നിർബ ന്ധം 
പിടിക്കുന്നത് അക്തബുദ്ധിയാച ാ ? ഴവറുഴത സമയം പാൊണ് "- ഇങ്ങഴന 

പറയുന്നതാര് ? 

        (ദ്ിവാ രൻ,  ുട്ടി ൾ,  ച്ചവടക്കാരൻ, വെിയാക്തക്കാരൻ) 

40. ക്പാപഞ്ചി  ദ്ുഖ്ത്തിൻ്്ഴറ   ാര ം  ഴണ്ടത്താൻ ഴ ാട്ടാരവും  ിരീടവും 
ഴവടിഞ്ഞതാര് ? 

        (ആൺഗൗളി, അചശ്ാ  ചക് വർത്തി, ക്ശ്ീബുദ്ധൻ, യുവാവ്) 

41. ദ്ിവാ രൻ ഭയൊചടാഴട അറിഞ്ഞഴതന്ത് ? 

(പുറത്തു ചനരംഴവളുത്തു തുടങ്ങുന്നത്,  ട ൾ   രാക്തിയിേും അടയ്ക്കു 
 യിഴേലന്നത്,  ുട്ടി ളുഴട തിരച്ചിൽ തൻ്്ഴറ  മുന്നിൽ ഒടുങ്ങുന്നു എന്നത്, 

ചിക്തങ്ങൾ  ഴണ്ടത്താഴമന്ന ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടഴെടുന്നത്) 

42. 'അവ ാശ്ങ്ങളുഴട ക്പശ്നം' എന്ന ൃതി ഏത് സാഹിതയവിഭാഗത്തിൽഴപടുന്നു? 

          (ചനാവൽ, ഴചറു െ, നാട ം, യാക്താവിവര ം) 

43. സ്ക്തീ ജീവിതത്തിൻ്്ഴറ  ഡവവിധയങ്ങൾ  െ ളിൽ ആവിഷ് രിച്ച എെു 
ത്തു ാരി ആര് ? 

         (ഴ .ആർ.മീര, ചക്ഗസി, ചക്ന്ദമതി, സാറാ ചജാസഫ്) 

44. “അചങ്ങാർ മേയാളത്തിഴേ ഒരു  ൊ ൃത്തായിരുന്നു”- ആഴരെറ്റിയാണ് 

ആൺഗൗളി ഇങ്ങഴന പറയുന്നത് ?  



          (എസ്.ഴ .ഴപാഴറ്റക്കാട്, ച ശ്വചദ്വ്, ഴപാൻ ുന്നം വർക്കി, ത െി) 

45. ബുധനാഴ്ച ദ്ിവസം ഗൗളി ഏത് ദ്ിക്കിൽ ചിേച്ചാോണ് ബന്ധു മര ം  

              നിശ്ചയമായിട്ടുള്ളത് ? 

         (ഴതക്കു ിെക്ക്, ഴതക്കുപടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് ിെക്ക്, ഴതക്കുവടക്ക്) 

46. ഉപചഭാക്താവിന്ഴറ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് നിന്നുഴ ാടുക്കാഴത  

      ഉൽെന്നങ്ങളുഴട ക്പളയത്തിൽ അവഴന മുക്കിഴക്കാേലുന്ന     

      വിപ നതക്ന്തം ധവനിെിക്കുന്ന പത്മരാജൻ്്ഴറ   ൃതിചയത്? 

          (അപരൻ,  രിയിേക്കാറ്റു ചപാഴേ, അവ ാശ്ങ്ങളുഴട ക്പശ്നം,  

        പത്മരാജൻ്്ഴറ   െ ൾ) 

47. “ഡസവരമായി ചാ ാൻ  ൂടി സമ്മതിക്കിേല ഈ വർഗ്ഗം” - ആൺഗൗളി  

      ആഴരെറ്റിയാണ് ഇങ്ങഴന പറയുന്നത് ? 

       (യുവാവിഴന, ചൈാക്ടറിഴന, സന്ദർശ് ഴയ, യുവതിഴയ) 

48. ഴചറുെക്കാരിയുഴട  ണ്ണു ളിൽ നിന്ന് രണ്ട് നീർത്തുള്ളി ൾ  

       ക്പയാ ം ആരംഭിച്ചു - എചൊൾ ? 

   (ചൈാക്ടഴറ  ണ്ടചൊൾ, സന്ദർശ് യുഴട വാക്കു ൾ  ച ട്ടചൊൾ,  

എൻ്്ഴറ   ുഞ്ഞിഴന നീ ഴ ാന്നു ളയുചമാ എന്ന യുവാവിൻ്്ഴറ  ചചാദ്യം  

ച ട്ടചൊൾ, ഗൗളി ചിേയ്ക്കുന്നത് ച ട്ടചൊൾ) 

49.  എന്തു മുന്നറിയിെ് ചീന്തിഴയറിഞ്ഞാണ് ആൺഗൗളിയും ഴപൺഗൗളി യും 
ദ്ാപതയം ശ്ീേിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ? 

(ആചരാഗയത്തിന് ഹാനി രം, ജീവിതം സുഖ് രമാഴ ന്ന ധാര , പരസഹായം 
സവീ രിക്കരുഴതന്ന ചിന്ത, പരസ്പരബഹുമാനമുണ്ടാ  ം എന്ന ധാര ) 

50. ദ്ിവാ രൻ്്ഴറ  മുഖ്ം സചന്താഷം ഴ ാണ്ട് വി സിച്ചഴതചൊൾ ?        (തൻ്്ഴറ  

ക്പിയഴെട്ടവരുഴട ചിക്തങ്ങൾ  ണ്ടചൊൾ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങഴള സഹായിക്കാൻ 

 െിചഞ്ഞക്കും എന്ന്  ച്ചവടക്കാർ പറഞ്ഞത് ച ട്ടചൊൾ,  ുട്ടി ഴള  ണ്ടചൊൾ, 

ഴതരുവിൽ മരിച്ചവരുഴട ഛായാപടങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആയിരക്ക ക്കിന്  ട ൾ    

ഉഴണ്ടന്ന് ച ട്ടചൊൾ) 

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

 

 


