CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION MARCH - 2021
SAMPLE QUESTION PAPER FOR AISSE 2021 ANSWER KEY
(മാതൃകാ ച ാദ്യചേപ്പര് – 2020– 21- ) ഉത്തരസൂ ിക.
MALAYALAM (മലയാളം) Code : 012
Maximum Mark : 80
അനുവദ്ിച്ച സമയം : 3 മണിക്കൂര്
ആകെ മാര്ക് : 80
STD : X
Time allowed : 3 Hrs.

The question paper is divided into two sections:
Section A : Reading Comprehension
: Vocabulary Building & M.C.Q
Section B : Grammar, Composition
: Literature (Prose, Poetry & Non-detailed)

:

40 Marks

:

40 Marks

എ വിഭാഗം / SECTION A
1. അവധാരണം ഗദ്യം:-ശരിയുത്തരങ്ങള്. (ഏകെങ്കിലും എകെണ്ണം മെി)

(8x1=8)

(a). ഫലസിദ്ധിയുടാവാവില.
(b). ആത്മാവുംപരമാത്മാവും,
(c). പരം.
(d). അനുഭവം.
(e). ബ്രഹ്മര്ഷിയാകി.
(f). സാധെകെ.
(g). സാെവിെ.
(h). നിര്മലമാെുമ്പാള്.
(i). ഔന്നെയം.
(j). വിശവാമിബ്െന്.
(k). വിശവാമിബ്െന്.
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ശരിയുത്തരങ്ങള് (ഏകെങ്കിലും എകെണ്ണം മാബ്െം മെി)

(8x1=8)

(a). സംമ്യാഗം.
(b). വാഹിനി.
(c). പുബ്െന്.
(d). വിജയന്.
(e). ബ്രഹ്മാവ്.
(f). വടി.
(g). വംശം, െീരം.
(h). ബ്ദ്ൗണി..
(i). ഭഗിനി.
(j). അന്ത:പുരം.
3. ശരിയുത്തരങ്ങള്.(ഏകെങ്കിലും നാകലണ്ണം മെി.
(a).
(i). പുള്ളുവന്.
(ii). പരിഷ്ൊരിെള്.
(b)
(i). ദ്ിവാെരദ്ര്ശനം
(ii). ഒരു സ്മ്നഹം

1

1 മാര്കു വീെം)

(4x2=8)

(c).

(d).

(e).

(f).

4.

(i). പെിനാറ്.
(ii). റഫീക് അഹമദ്.
(i). ചാമ്കാരുമാപ്പിളയുകട.
(ii) കചപുമത്തായിയുകട.
(i) ദ്ുമ്രയാധനകെ മരണമ്ത്താകട.
(ii) ഭീഷ്മാചാരയര്.
(i). കവള്ളായിയും നീലിയും.
(ii). കവള്ളായിമ്ചാ – നീലിമ്യ.

(ഏകെങ്കിലും നാകലണ്ണംമെി.ഓമ്രാന്നിനും 1 മാര്കുവീെം)
(a).
(i). കവള്ളായിയപ്പന് െുെയസ്സന് മാപ്പിളമ്യാട്.
(ii). ചവിെടിപ്പാെയില്.
(iii). െഠിനദ്ു:ഖം
(iv). കചറുെഥ.
(b).
(i). മ്റഡിമ്യാ ഇകലങ്കില് മന:സമാധാനം െിെുകമന്ന്.
(ii). മ്ജാലിയിലുള്ള ബ്ശദ്ധ പാളി.
(iii). മ്റഡിമ്യാ നിസ്സാരകമന്ന ഭാവം.
(iv). അളവുെള് കെറ്റാകെ ഉടുപ്പുെുന്നി.
(c).
(i). ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന്.
(ii). അറയ്ക്കുള്ളില്.
(iii). അശവത്ഥാമാവിമ്നാട്.
(iv). ഗുരുഘാെിയാെയാല്.
(d).
(i). ഭാരയ ഭര്ത്താവികന.
(ii) അമകയ ഉമ്പക്ഷികാത്തെിന്.
(iii) മ്ൊവിലിനുമുന്നില് നിന്ന്.
(iv). െകന്നകുറിചുള്ള അവജ്ഞ.
(e).
(i). നളിനിയാകണന്ന്.
(ii). ദ്ിവാെരന്.
(iii). െവി.
(iv). ഖണ്ഡൊവയം.

(4x4=16)

രി വിഭാഗം / SECTION B
5. (a). ബ്പമ്യാഗം മാറ്റുെ.

2x1=2

(i) െയ്യില് ഘടിൊരമികലങ്കിലും, ഒരു െര്ഷെകെ ജന്മസിദ്ധിയിലൂകട കവള്ളായി
യപ്പനാല് സമയം അറിയകപ്പെു.
(ii) പെചുപായുന്ന ആനെള് അവകര ചവിെിയരചു.
(b). അംഗവാെയം അംഗിവാെയം എന്നിവ മ്വര്െിരികചതുെുെ.
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2x1=2

(i). മ്ൊയപത്തൂരിമ്ലകുള്ള വടാവി മ്നരമ്ത്ത വരുെയാല്-

അംഗവാെയം

കരഞ്ചില് സമീപത്തിരുന്ന ൊരണവര് എതുമ്ന്നറ്റു മ്പായി.- അംഗിവാെയം
(ii).ബ്ദ്ൗണികയ െടാവറിഞ്ഞു ചാടികയതുമ്ന്നല്കാന് ഭാവികുമ്പാമ്തക് - അംഗവാെയം
ബ്ദ്ൗണി അയാളുകട െലമുടികു പിടിചു വലിച് ൊകതയിെു ചവിെി. - അംഗിവാെയം.

(c). വാെയത്തില് കെറ്റുകടാവങ്കില് െിരുത്തുെ.

2x1=2

(i).സഹായത്തിനാരുമിലാകത്താരു െുെികയമ്പ്പാകല കവള്ളായിയപ്പന് പറാവുൊര
കെ മുപില് നിന്നു.
ഒരു െുെിയുകട നിസ്സഹായെമ്യാകട കവള്ളായിയപ്പന് പറാവുൊരകെ മുപില്
നിന്നു. (സഹായത്തിനാരുമിലാത്ത / നിസ്സഹായെമ്യാകട – ഏകെങ്കിലും ഒന്നു മെി)
(ii).രന്ധുകളുകടയിടയില് ബ്പൊപമ്ത്താടും ബ്ശീമ്യാടും െൂടി ഇരികുന്ന ഒരുവമ്നാടാണ്
ഒരാളിെുകചയ്ക്െകെങ്കില് രഹുമാനികാമായിരുന്നു.
രന്ധുകളുകടയിടയില് ബ്പൊപമ്ത്താടും ഐശവരയമ്ത്താടും െൂടി ഇരികുന്ന
ഒരുവമ്നാടാണ് ഒരാളിെുകചയ്ക്െകെങ്കില് രഹുമാനികാമായിരുന്നു.
(ബ്ശീമ്യാടും / ഐശവരയമ്ത്താടും- ഏകെങ്കിലും ഒന്നു മെി)
(d).അര്ത്ഥംമാറാകെ വിധിവാെയകത്ത നിമ്ഷധവാെയമാകിമാറ്റുെ.

2x1=2

(i). െടലാസ് ചുരുടാവ് അലമ്ങ്കാലമാൊെിരുന്നില.
(ii).സവന്തം ജീവിെത്തില് നിന്ന് ഒരു ഭാഗംെകന്ന ആമ്രാ പറിചുമാറ്റുന്നെു മ്പാകല
അയാള്കു മ്ൊന്നാെിരുന്നില.
(e) ഏകെങ്കിലും രകടാവണ്ണം, ആശയം വയക്തമാെും വിധം സവന്തവാെയത്തില്
ബ്പമ്യാഗികുെ.
2x1=2
(i). മ്മല്മ്കായ്ക്മ.

(ii) സഹാനുഭൂെി.

(iii) വിശാലമനസ്െന്.

(ആശയം വയക്തമാകിയിെുള്ള സവന്തമായി നിര്മിച വാെയത്തിന് മുതുവന്
മാര്കു കൊടുകാം. പാഠപുസ്െെത്തികല വാെയം സവീൊരയമല )
6. ഒന്നരപ്പുറത്തില്കവിയാകെ ഉത്തരകമതുെുെ.ഓമ്രാന്നിനും 5 മാര്കുവീെം.(3x5=15)
(a).ഏകെങ്കിലും ഒരു വിഷയകത്തകുറിച് ഉപനയസികുെ.
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ഉപനയാസമാെൃെ.
ആമുഖം, വിഷയം ഉള്കകാടാവ അവെരണം, ഉള്ളടകം, ആശയം, ഭാഷാശശലി,
അവെരണരീെി, ഖണ്ഡിൊെരണം, ഉപസംഹാരം.
(i). ബ്പെൃെിദ്ുരന്തങ്ങള്- ബ്പെൃെിയുകട ബ്പെിൊരങ്ങള്.
ആമുഖം- മ്ലാെമനുഭവികുന്ന പലെരത്തിലുള്ള ബ്പെൃെിദ്ുരന്തങ്ങള്സംഭവികുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്-ജനജീവിെത്തികെ ദ്ുരിെമുഖങ്ങള്-ദ്ുരന്തൊരണങ്ങള്ബ്പെൃെികു മ്നകരയുള്ള മനുഷയകെ ബ്െൂരെെള്-സന്തുലിൊവസ്ഥയുകട െെര്ചബ്പെൃെിയിമ്ലകുള്ള മനുഷയകെ െടന്നുെയറ്റം-അനന്തരഫലങ്ങള്-ബ്പെൃെി നല്െുന്ന
െിരിചടിെള്-അെികെഭീെരെ-മനുഷയന് ബ്പെൃെികയ അറിമ്യടാവെികെ ആവശയെെ
-മ്രാധവല്കരണത്തില് വിദ്യാലയങ്ങള്കുള്ള പങ്ക്-ബ്പെൃെിസംരക്ഷണംഉപസംഹാരം.
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(ii). മ്ലാെജീവിെം-മ്ൊവിഡ് 19 ന് മുന്പും മ്ശഷവും.
ആമുഖം:-മ്ലാെമനുഭവിചിരുന്ന ജീവിെസവാെബ്ന്തയം- പരിധിെളീലാത്ത ആഢംരരംഭക്ഷണശീലങ്ങള്-നിയബ്ന്തണങ്ങളിലാത്ത ജീവിെരീെിെള്-ബ്പെൃെി അമിെമായി ചൂഷ
ണം കചയ്യകപ്പെു-ശാസ്ബ്െപുമ്രാഗെി നല്െിയ അമിെ ആത്മവിശവാസം-മ്ൊവിഡ്
എന്ന മഹാമാരിയുകട വരവ്-ശവറസ്സിനു മുന്നില് എലാവരുംെുലയര്-മ്ലാെത്തികെ
നിസ്സഹായെ-സങ്കീര്ണ്ണബ്പങ്നങ്ങള്-പുെിയ െിരിചറിവുെള്-ആമ്രാഗയം,സാപത്തിെം,
വിദ്യാഭയാസം,ടൂറിസം,വയവസായങ്ങള് െുടങ്ങിയ എലാമ്മഖലെളുകടയും െെര്ചഗമ്വഷണങ്ങളുകട പരിമിെിെള്-ആസൂബ്െണത്തികെ പരാജയങ്ങള്-മ്രാഗത്തികനാപ്പം
ഇനിയുള്ള ജീവിെം-ജീവിെരീെിെള് പുന:പരിമ്ശാധിമ്കടാവെികെ ആവശയെെമ്രാഗങ്ങള്കകെിമ്ര പാലിമ്കടാവ നിൊന്തജാബ്ഗെ-മ്രാധവല്കരണത്തികെ
ബ്പസക്തി- ഉപസംഹാരം.
(b).

െത്ത്:- രൂപഘടന
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മ്ബ്പഷെന്/മ്ബ്പഷിെ
മ്മല്വിലാസം.
സവീെര്ത്താവ് / ബ്ഗാഹെന്
മ്മല്വിലാസം
(മ്മല്വിലാസം എന്നുമാബ്െം എതുെുന്നെിനുപെരം മ്മല്വിലാസഘടെങ്ങളായ
മ്പര്,വീെുമ്പര്/ഓഫീസികെ മ്പര്,സ്ഥലം,മ്പാറ്റ് ് ഓഫീസ്,പിന്മ്ൊഡ് എന്നിവ
എതുെണം.)
അഭിസംമ്രാധന, വിഷയസൂചനെള്,
ആമുഖം -െത്തികെ ശരീരം- ഉള്ളടകം- (െത്തികെ ശരീരം ഖണ്ഡിെെിരിച്-

വിഷയത്തില് ഒെുങ്ങുന്നെും സമബ്ഗവും ആവശയങ്ങള്
സമര്ത്ഥികകപ്പടുന്നെുമായിരികണം)
വിദ്യാലയപരിസരത്ത് നില്കുന്ന ഇലരബ്ടിരമ്പാറ്റ് ികെ അപെടെരമായ
അവസ്ഥ-സംഭവിമ്ചകാവുന്ന ദ്ുരന്തം-മാറ്റിസ്ഥാപിമ്കടാവെികെ ആവശയെെവിശദ്ീെരണം- അഭയര്ത്ഥനഉപചാരവാക്-ഒപ്പ്,മ്പര് ഇവ ഇടെുവശമ്ത്താ വലെുവശമ്ത്താ വരാം.െീയെി
ൊകതമ്യാ മ്ബ്പഷെനും ബ്ഗാഹെനും ഇടയിമ്ലാ എതുൊം.
(c).

പബ്െവാര്ത്ത –രൂപഘടന
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വാര്ത്തയുകട ശീര്ഷെം – വാര്ത്തയിമ്ലക് നയികുന്നെും ആെര്ഷെവും
ആയിരികണം ശീര്ഷെം.
സവന്തം മ്ലഖെന്/ബ്പമ്െയെ മ്ലഖെന്.
സ്ഥലം.(സംഭവം നടന്നസ്ഥലം).-സ്ഥലം എന്നുമാബ്െകമതുെിയാലും മാര്കുനല്െണം.
ഖണ്ഡിൊെരണം.
ആമുഖം. വാര്ത്തയിമ്ലക് നയികാന് സഹായികുന്ന വാര്ത്തയുകട ഒരു
സംബ്ഗഹരൂപം ഒമ്ന്നാരമ്ടാവാ വാചെത്തില്.
വാര്ത്തയുകട വിശദ്ീെരണം:- സംഭവിചകെന്ത്? എവികട? എമ്പ്പാള്? എങ്ങകന?
ആകരലാമാണ് ഉള്കപ്പെകാ? ൊരയൊരണങ്ങളും വിശദ്ാംശങ്ങളും.
ഉപസംഹാരം.

4

( ഭാഷാശുദ്ധി,അക്ഷരശുദ്ധി ,സംഭവം റിമ്പ്പാര്െ് കചയ്യുന്നെിനുപമ്യാഗിച പബ്െഭാഷ.)
അനുമ്യാജയമായ ശീര്ഷെം
സവന്തം മ്ലഖെന്.
സ്ഥലം:- മസ്െിഷ്െമരണം സംഭവിച െുടുംരനാഥകെ ഹൃദ്യം ഹൃദ്യത്തെരാര്
മൂലം മരണകത്ത മുഖാമുഖം െടാവ മ്രാഗിക് നല്െി ഒരു െുടുംരം സമൂഹത്തിന്
മാെൃെയായി-എവികട? എമ്പ്പാള്? ദ്ാനം നല്െിയ െുടുംരത്തികെയും സവീെരിച
െുടുംരത്തികെയും ൊല്കാലിൊവസ്ഥ-ദ്ാൊവികെ മരണൊരണം സവീെര്ത്താവി
കെ മ്രാഗവിവരങ്ങള്-അവയവദ്ാനത്തിമ്ലകുനയിച സാഹചരയം-ശസ്ബ്െബ്െിയയുകട
വിശദ്ാംശങ്ങള്-ഉള്കപ്പെ ആമ്രാഗയബ്പവര്ത്തെര്-എലാവരുമ്ടയും ബ്പെിെരണങ്ങള്.
ഉപസംഹാരം.
. 7.

മഹത്തായ ആ ബ്പവൃത്തി സമൂഹത്തിന് നല്െുന്ന സമ്ംശം.

മ്ചാദ്യങ്ങളുകട ഉത്തരം. (ഓമ്രാന്നിനും 3 മാര്കു വീെം)
(a).ഏകെങ്കിലും ഒരു മ്ചാദ്യത്തികെ ഉത്തരകമതുെിയാല് മെി.

(5x3=15)
1x3=3

(i).ആമുഖം. െര്ത്താവ്: ബ്ശീ. െുെികൃഷ്ണമാരാര്
പാഠം: യുദ്ധത്തികെ പരിണാമം. (ഭാരെപരയടനം)
പെികനെുദ്ിവസം നീടാവുനിന്ന െുരുമ്ക്ഷബ്െയുദ്ധത്തികെ അവസാന ദ്ിവസം
ൌരവശസനയാധിപനായ ദ്ുമ്രയാധനകന ഭീമന് വീഴ്ത്ത്തി. വിജയിെളായ
പാണ്ഡവര് വിജയാമ്ഘാഷങ്ങളില്മുതുെി.രാബ്െിയില് പാണ്ഡവശിരിരത്തില് െടന്നു
െയറിയ ബ്ദ്ൗണിയുകട ബ്െൂരെ –പെികനെു ദ്ിവസം നടന്ന യുദ്ധകത്ത സമുബ്ദ്മ്ത്താടും
ശിരിരത്തില് നടന്ന സംഭവങ്ങകള ശെമ്ത്താടിമ്നാടും ഉപമികുന്നു.-അെിഭയങ്കര
മായ യുദ്ധത്തില് മഹാരഥന്മാകര അെിജീവിച പാണ്ഡവര് നിസ്സാരമായ ഈ
സംഭവത്തില് നിസ്സാരന്മാമ്രാട് പരാജിെരായി എന്ന് സമര്ത്ഥികണം.
(ii). ആമുഖം. െര്ത്താവ്: ബ്ശീ. ഇ. സമ്ന്താഷ് െുമാര്. പാഠം:- പണയം
ചാകുണ്ണീ ആറാെുെുന്നില് ആദ്യമായി മ്റഡിമ്യാ വാങ്ങിച ആള്-ചരിബ്െസംഭവംമ്റഡിമ്യായ്ക്ക് ആറാെുെുന്നില് ആമ്വശെരമായസവീെരണം-മ്െള്കാന് ദ്ൂകരനിന്നു
മ്പാലും ആളുെള്-െടയികല െിരകുൊരണം ആളുെകള നിയബ്ന്തിമ്കടാവ അവസ്ഥമ്റഡിമ്യാ ജീവിെത്തികെ ഭാഗം- മ്ജാലിെതിഞ്ഞ് മ്റഡിമ്യായുമായി മടങ്ങുമ്പാള്
വതിയാബ്െകാര് ബ്ശദ്ധികും-പലരും പിന്െുടരും-എന്നാല് െുന്നിത്തീര്ത്ത ൊശിനു
മ്പാലും െടംപറയുന്നവരും ൊശുകൊടുകാത്തവരും ഉടാവ്-അവര് ഒതിഞ്ഞുമാറുംചാകുണ്ണികയ െടാവാല് ൊശികനപ്പറ്റി എകന്തങ്കിലും വിശദ്ീെരണം നല്മ്െടാവി
വരുകമന്നെിനാല് അത്തരകാര്ക് മ്റഡിമ്യായുകട ശ ം മ്െള്കുന്നമ്െ
ഭയമായിരുന്നു.
(b). ഏകെങ്കിലും രണ്ട് മ്ചാദ്യങ്ങള്ക് ഉത്തരകമതുെിയാല് മെി.

2 x3=6

(i). ആമുഖം. െര്ത്താവ്: െുഞ്ചത്ത് രാമാനുജന് എതുത്തച്ഛന്.
പാഠം;- ലക്ഷ്മണസാന്തവനം.

അദ്ധയാത്മരാമായണം െിളിപ്പാെ്.

അഭിമ്ഷെവിഘ്നത്തില് മ്ൊപാന്ധനായ ലക്ഷ്മണന് രാമകെ ഉപമ്ദ്ശം-.
മനുഷയര്ക് മ്ലാെം പാ്കര്ക് കപരുവതിയപലം മ്പാകല-ഐശവരയം യൗവനം
ഇവ സ്ഥിരമല-ഭാരയാഭര്െൃസുഖങ്ങളും ആയുസ്സും ക്ഷണിെം-രാഗാദ്ിെള്ഇവകയലാം മ്ചര്ന്ന മ്ലാെജീവിെത്തികെ സവനസനസമാനമായ അവസ്ഥ.
(ii). ആമുഖം. െര്ത്താവ്: ബ്ശീ. കറഫീക് അഹമദ്. പാഠം;- അമകത്താെില്
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ജിലാശുപബ്െിയ്ക്കരിെികല ഇരുെില് അമകയ ഉമ്പക്ഷികാകനാരുങ്ങുന്ന മെകെ
അനുഭവം.-പടാവ് പനിചമ്പ്പാള് െകന്നയും മ്ൊളിലിെ് ഈ അമ ഇമ്െപടിെള്
ഓടികയറിയകാ- അന്നുലഭിച സൂചിബ്പമ്യാഗത്തികെ നീറ്റല്- ഇമ്പ്പാതും അമ്െ
നീറ്റല്- െുറ്റമ്രാധത്തിമ്െൊകണന്നുമാബ്െം.
(iii) ആമുഖം.െര്ത്താവ്: ബ്ശീ. ശവമ്ലാപ്പിള്ളി ബ്ശീധരമ്മമ്നാന്. പാഠം:- ഓണമുറ്റത്ത്
ബ്പെൃെിസൗംരയത്തികെയും ൊര്ഷിെ സമൃദ്ധിയുകടയും ഉല്സവമായ
ഓണത്തികന വരമ്വല്കാന് മനുഷയന് മാബ്െമല ബ്പെൃെിയും ആമ്വശമ്ത്താകട
ൊത്തിരികുെ യാണ് എന്ന സമ്ംശമാണ് ഈ െവിെയികല ബ്പെൃെിയുകട
അവെരണത്തിലൂകട ലഭികുന്നകാ. മലനാടികെ വായുവില്മ്പ്പാലുമുടാവ് ആ
മധുമ്രാദ്ാരമായ വിൊരം-ഓണം പാവകപ്പെവകെ ആമ്ഘാഷമാണ്, അകലങ്കില്
പാവകപ്പെവരാണ് ശരിയായ വിൊരമ്ത്താകട ഓണകത്ത വരമ്വല്കുന്നകെന്ന
സമ്ംശമാണ് മതകൊടാവു െണുത്ത് വിറചിൊകണങ്കിലും പൂകൂട നിറചു
ൊത്തുനില്കുന്ന െുപയുകടയും െിരിെള് കെറുത്തുെുതഞ്ഞ െയ്യുമായി
ദ്ീപകുറ്റിെള് നാെി കൊളുത്താന് ൊത്തുനില്കുന്ന മുകുറ്റിയുമ്ടയും ഉറങ്ങാകെ
വയമ്ലലെളില് കവള്ളിത്താലകമടുത്തു നില്കുന്ന കനയ്യാപലുെളുമ്ടയും ഒകക
ദ്ൃശയങ്ങളിലൂകട വിശദ്ീെരികുന്നകാ.ഈ പൂകകളാ കകയും പാവകപ്പെവകെ
ബ്പെീെങ്ങളാണ്.ടൂറിസംമ്മളയല െുെിെളുകട ആര്പ്പു വിളിയും കചറുെനയെളുകട
വായ്ക്കുരവയുകമാകകയുണര്ത്തുന്ന ആമ്ഘാഷങ്ങ ള്കിടയിലൂകട രാവ്
നിലാവികെ െമുെിന് പൂവരിെൂവി എെിമ്രല്കുന്ന വതിയിലൂകടയാണ്
ഓണത്തപ്പകെ എതുന്നള്ളത്ത്. അമ്പ്പാള് ബ്പഭാെമാെുന്ന ഓണമ്കാടിയുടുത്ത
െനയെ മലയാെുന്ന ചങ്ങല വെയില് സൂരയദ്ീപം കൊളുത്തി െുടുത്ത െവിളില്
നാണത്തികെ പരുങ്ങലുമായി ഓണത്തപ്പകന എെിമ്രല്കുന്ന ൊഴ്ത്ചയും ഇമ്െ
സമ്ംശമാണ് നല്െുന്നകാ
(c). ഏകെങ്കിലും രണ്ട് മ്ചാദ്യങ്ങള്ക് മാബ്െം ഉത്തരകമതുെുെ.

2 x3=6

(i). ആമുഖം. വടിവീശവരകത്തത്തുന്ന ചെപിസവാമിെള്-ഒരു ഭവനത്തികല
അടിയന്തിര സദ്യയ്ക്കകത്തി-ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷികകനത്തുന്ന നായെള്കകാപ്പം ഒരു
വൃദ്ധന്-അവികട െൂടിയിരുന്ന െുെിെള് വൃദ്ധകന െകലറിയുന്നു-വൃദ്ധകെ
നിസ്സംഗെ െുഞ്ഞന്പിള്ള ബ്ശദ്ധിചു..അസാധാരണെവം മനസ്സിലാകി-ഒരാള് െകന്ന
നിരീക്ഷികുന്നെറിഞ്ഞ വൃദ്ധന് അവിടന്നു മ്പായി- െുഞ്ഞന്പിള്ള അനുധാവനം
കചയ്യുന്നു-വൃദ്ധന് ഓടാന് െുടങ്ങി-െുഞ്ഞന്പിള്ള പുറകെ.- െുകറഓടി
മ്രാധരഹിെനായി വീണു.-ആ യുവാവികെ ആത്മീയ മ്െജസ് െിരിചറിഞ്ഞ
വൃദ്ധന് ബ്പണവമബ്ന്തം ഉപമ്ദ്ശിചു.- അങ്ങകന ആത്മീയ ഗുരുവികന െകടാവത്തി.
(ii). ആമുഖം. മലയിന്െീതികല മചില്മ്പാനിയത്ത് െറവാെില് ജനനം.പണ്ഡിെന്മാരുകട െറവാട്-സാപത്തിെക്ഷയം മ്നരിെു-കൊലൂര് ബ്ഗാമത്തിമ്ലകു
ൊമസം മാറ്റി-അവിട കത്ത വാസുമ്ദ്വശര്മയുകടയും നങ്കാമ്ദ്വിയുകടയും
ആദ്യപുബ്െനായി ജനനം.-അയ്യപ്പന് -ദ്ാരിബ്ദ്യംനിറഞ്ഞ രാലയം-െുെികാലത്തുെകന്ന
െുടുംരഭാരം ചുമലില്.
(iii). ആമുഖം. സവാമിെള് ഏറ്റുമാനൂര് മ്ക്ഷബ്െത്തില്-ഉല്സവത്തികനത്തിയ
മ്മളബ്പമാണി മുടാവംപിള്ളമാരാര് ൊളമിടാന് വകയ്യന്ന് പറയുന്നു-സവാമിെളും
മ്മളത്തിനു െൂടാ കമന്നു പറയുന്നു.. മുടാവംപിള്ളമാരാര്കകാപ്പം മുന്നിരയില്
നിന്ന് കൊെുന്നു.മ്മളം മുറുെി—ചെപിസവാമിെള് കൊെികയറി- മമ്നാധര്മ
ബ്പമ്യാഗത്തിലൂകട മാരാര്ക് മറുപടി-ആരാണ് ഗുരു എന്ന മ്ചാദ്യത്തിന്
സവയംശീലിചൊകണന്ന് മറുപടി- മ്ക്ഷബ്െത്തികല ബ്ശീഭൂെരലിയ്ക്കുള്ള െിമിലകൊെ്
ശരിയായ രീെിയിലാകി.
*********************

6

