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Malayalam-Paper - 1
Answer key.(un-official) - by Suresh Areekode
1 വവികകാരപ്രകടനങ്ങൾ ഭകാഷയയ്ക്ക് അതതീതമകാണയ്ക്ക്
2. സസ്നേഹമുള്ളവർ
3. പുരുവവംശതവിലകാണയ്ക്ക് കുടവി ജനവിച്ചതയ്ക്ക് എന്ന അറവിവയ്ക്ക്
4. തകാൻ ചചെയ്തതയ്ക്ക് നനവിസകടകാചണന്ന സതകാന്നൽ
5. ഉജജ്ജ്വലമകായ മുഹൂർതവം.
6. സർഗശകവിചയ ആർകവം തടയകാനകാവവില
7. ലക്ഷ്മണചന്റെ കഴവിവവിലവം സതത്യസന്ധതയവിലള്ള മതവിപയ്ക്ക്.
 ലക്ഷ്മണചന്റെ സജഷ്ഠവകാത്സലത്യവം
 ലക്ഷ്മണചന്റെ വത്യകവിതജ്ജ്വതവിലള്ള വവിശജ്ജ്വകാസവം.
8. പുഷ്ക്കരനയ്ക്ക് നകാടവം നഗരവവം കുടയവം ചെകാമരവവം(രകാജതജ്ജ്വ ചെവിഹ്നങ്ങൾ) ഇല.
 ശത്രുക്കചളെ സനരവിടകാൻ സസനത്യമവില.
 ബകാഹുജൻ ആചണന്നയ്ക്ക് മകാതവം
9. ചമതകാൻ ആ സമയതയ്ക്ക് കുനവിഞ്ഞു നവിന.എന്നവിടയ്ക്ക് ചകകാട തടതവിൽ വതീണതു ചകകാണയ്ക്ക് സകടവന്ന ഒരു
പൂചച്ചടവിചയ സൂകവിച്ചു സനകാക്കവി വത്യസനവികകയകായവിരുന.
● ചമതകാൻ ആ സമയതയ്ക്ക് കുനവിഞ്ഞു നവിന. അസദ്ദേഹവം ചകകാട തടതവിൽ വതീണതു ചകകാണയ്ക്ക്
സകടവന്ന ഒരു പൂചച്ചടവിചയ സൂകവിച്ചു സനകാക്കവി വത്യസനവികകയകായവിരുന.
● ചകകാട തടതവിൽ വതീണതു ചകകാണയ്ക്ക് ഒരു പൂചച്ചടവി സകടവന. ആ സമയതയ്ക്ക് ചമതകാൻ കുനവിഞയ്ക്ക്
നവിന്നയ്ക്ക് അതവിചന സൂകവിച്ചു സനകാക്കവി വത്യസനവികകയകായവിരുന.
10. തകാഴത്തു കുഞവികടവിയമ്മചയ കകാണകാൻ ആ ഉൾനകാടവിൽ ആരുവം തചന്ന വരകാനവില.
 വവിസദേശതകായവിരുന്നസപകാൾ പകാശകാതത്യസവഷതവിലള്ള (ഇവവിചട സുധതീറവിചന്റെ
സവഷവം)നവിരവധവി സനർശകർ വതീടവിൽ വരകാറുണകായവിരുന.
11. നളെവിനവി,തചന്ന ദേവിവകാകരനയ്ക്ക് പരവിചെയചപടത്തുകയകാണയ്ക്ക് ചചെയ്യുന്നതയ്ക്ക്.
 ഇതയവം കകാലവം ദേവിവകാകരനയ്ക്ക് സവണവി കകാതവിരവികകയകായവിരുന.
 ദേവിവകാകരചന കണ്ടുമുടവിയതവിൽ കഷ്ടകകാലവം കഴവിഞ്ഞുചവന്നയ്ക്ക് നളെവിനവി പറയന
 നളെവിനവി ആശജ്ജ്വസവികന.
12. ഋതുയയയോഗ പ്രയയോണങ്ങള.
 ശകുന്തലസത്യവം - മയവിലകാടവം എന്നയ്ക്ക് തകാപസവി, ശകുന്തളെചയന്നയ്ക്ക് മകാതൃവത്സലനകായ സർവദേമനൻ
 പല സനർഭങ്ങളെവിലൂചട സർവദേമനചന്റെ അമ്മയചട സപരയ്ക്ക് ശകുന്തളെ എന്നയ്ക്ക് ദുഷത്യന്തൻ
ഉറപവികന.
 അസത സമയവം ശകുന്തളെ എന്ന സപരയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവർകവം ഉണകാകകാവം
 പ്രതതീക സഫലമകായവിചലങവിൽ വവിഷകാദേതവിനയ്ക്ക് കകാരണമകാകുവം (കകാനൽജലവം സപകാചല)
[മറ്റു സന്ദർഭങ്ങള: ധർമപതവിചയ ഉസപകവിച്ച അയകാളുചട നകാമസധയവം ആരയ്ക്ക് ഉച്ചരവികവം, രക പകാമകായവി ദുഷത്യന്തചന
കടവിച്ചവില,പുരുവവംശവം, മഹർഷവി ബകാലനല, അപ്സരബന്ധവം ചകകാണയ്ക്ക് ഈ ബകാലചന്റെ മകാതകാവയ്ക്ക് സദേവഗുരുവകായ കശത്യപചന്റെ
ആശ്രമതവിൽ ഇവചന പ്രസവവിച്ചു.]

13. ഴയോങങ് വയോല് ഴയോങങും അരമനയങും തതയോണണ്ടിമുതലങും.
 അഭയവം നൽകവിയവിടത്തു നവിന തചന്ന സമകാഷണവം നടത്തുന്നതവിചല പരവിഭ്രമവം
 ചതളെവിവ മകായയ്ക്ക്ചു കളെയകാനുള്ള വത്യഗ്രത
 സമകാഷണവം നടതവി വവിജയവിച്ച ഭകാവവം
 ആരുവം അറവിഞവിചലന്ന ആശജ്ജ്വകാസതവിൽ ഓടവി മറയന്നതയ്ക്ക്.
14.

നണ്തപെന്ന മഹണ്ടിത സസൗഭയോഗഗങും.
 മവിസവിസയ്ക്ക് തലതവിൽ നവിന്നയ്ക്ക് തകാഴത്തു കുഞവികടവിയമ്മയവിസലകള്ള പരവിണകാമവം .
 ഉൾപ്രസദേശത്തുള്ള അവരുചട വതീടയ്ക്ക്,സവഷവം ഇചതകാനവം അവചര തവിരവിച്ചറവിയകാൻ സഹകായവിച്ചവില
 പകാശകാതത്യ സവംസകാരസതകാടയ്ക്ക് സമകാനമകായ സവഷതവിചലതവിയ സുധതീറവിചന അവരുവം
തവിരവിച്ചറവിഞവില.
 അങ്ങചനചയകാരതവിഥവിചയ അവർ പ്രതതീകവിച്ചവില.
 രൂപവം ചകകാണയ്ക്ക് തവിരവിച്ചറവിയകാത അവചര ശബവം ചകകാണയ്ക്ക് തവിരവിച്ചറവിഞയ്ക്ക് സുധതീർ
അത്ഭുതചപടന.
 മവിസവിസയ്ക്ക് തലതവിചന്റെ നവിലയവിൽ നവിന്നയ്ക്ക് മകാറവി ഊഷ്മളെമകായ സസ്നേഹവവം വകാത്സലത്യവവം തുളുമ്പുന്ന
തകാഴത്തു കുഞവികടവിയമ്മ

15. പ്രയദർശനതണ്ടിതലെ അലെങയോര കല്പനകള.
 ദദണ്ടിതതീയയോക്ഷര പ്രയോസങും -കണ്ടു-ഇണൽ, പണ്ടു-കണ്ടു.
 അനുപ്രയോസങും: കണടൻ സജ്ജ്വയമറവിഞവിടകാത സതകാർ
തവിണൽ സവണ സഖവി! സകണവിസടണ സകൾ
 ബയോലെഗതണ്ടില് നണ്ടിന്നങ് യസൗവ്വനതണ്ടിയലെക്കുള്ള വളർച്ച – സദൃശകല്പന.
-നവിചന്നചയകാരവിളെവം കുരുന്നതകായയ്ക്ക്, കണ്ടു ഞകാൻ സപദേവി വലവിയകായവി നതീ
 ശബ്ദഭങുംഗണ്ടി, തയോളഭങുംഗണ്ടി
16. നണ്ടിസ്സഹയോയതനയോപങും യയോത്രതചെയ്യുന്ന ഗയോമസങുംസ്കൃതണ്ടി.
 കണ്ടുണവിചയ ചചെയകാത കുറ്റതവിനകാരവിക്കകാവം ജയവിലവിലടച്ചതയ്ക്ക് .
 നകാടവിനു സവണവി ഏചതങവിലവം പ്രവൃതവിയവിൽ പങകാളെവിയകായതുചകകാണ്ടുമകാകകാവം.
 അനത്യചന്റെ ദു:ഖവം സജ്ജ്വന്തവം ദു:ഖമകായവി കകാണകാൻ കഴവിയന
 ദു:ഖങ്ങൾ പങവിടന്ന ഗ്രകാമതീണസവംസ്കൃതവി
 മറ്റുള്ളവചര മനസവിലകാക്കകാനുവം സഹകായവിക്കകാനുമുള്ള ഹൃദേയവവിശകാലത - ഗ്രകാമസവംസ്കൃതവിയചട
വവിശുദവി.

17. ജതീവണ്ടിതങും തവറുതമയോരു യപെകണ്ടിനയോവയോയങ് - ദസ്തയയവങ്സണ്ടി.
 ജതീവവിതവം - ചൂതകാട ലഹരവി, കുറ്റസബകാധവം, ചുഴലവി സരകാഗവം, ജതീവവിതതവിചല കഷ്ടപകാടകൾ ,
 ആത്മസവംഘർഷങ്ങൾ, പകാപസബകാധതവിചന്റെയവം ആത്മപതീഡയചടയവം അഗകാധത,
 ജതീവവിതതവിചലയവം രകാഷ്ടതീയതവിചലയവം അധകാർമവികതകൾ,
 മനുഷത്യപ്രകൃതവിയചട വവിഭ്രമകാത്മകമകായ അവസ

18. കഥയണ്ടിലണ്ടിതങ് ജതീവണ്ടിതങും -അകർമയോശണ്ടി.
 അതവിരൂകമകായ വവിശപയ്ക്ക്,
 സുരകവിതജ്ജ്വമവില,

 വവിശപടക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക് ചെവറയ്ക്ക് ചപകാറുകന്നതവിൽ നവിന്നയ്ക്ക് കവിട്ടുന്നവില.
 പകാർശജ്ജ്വവതയ്ക്ക്ക്കരവിക്കചപട സമൂഹതവിചന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ,
 ജകാതതീയമകായ പകാർശജ്ജ്വവതയ്ക്ക്ക്കരണവം:
 ചപകാതു സമൂഹതവിൽ നവിന കൂടതൽ പരവിഗണന അർഹവികന.
19. എഴുതണ്ടിതലെ സരസദതണ്ടി വണ്ടിലെയോസങ്ങള.
 മുതവിതള്ള എഴുതവിചല ആദേത്യ ഗുരുനകാഥ
 അമ്മയചട സവദേന നവിറഞ അനുഭവങ്ങൾ
 എസയ്ക്ക്.ചക.ചപകാറ്റക്കകാടയ്ക്ക് സരസജ്ജ്വതവി വവിലകാസങ്ങൾ സചെർതയ്ക്ക് എഴുതവി.
[- ചപകാടവിപവം ചതകാങ്ങലവം ചവച്ചയ്ക്ക് എഴുതവി.]
 അമ്മയചട സവകകാരവികകാവസ ഹൃദേയസ്പർശവിയകായവി അവതരവിപവിക്കകാൻ സനർഭവം ലഭവിച്ചു.
 മകചന്റെ മനസവിളെക്കകാൻ സഹകായവിച്ചു.
 എഴുതവിചന്റെ കരുതയ്ക്ക് / വകാകകൾ തതീർകന്ന സർഗതകാളെങ്ങൾ.
20. ഗദഗഭയോഷയണ്ടിതലെ കയോവഗയോത്മകത- കഥയോവതരണതണ്ടിതലെ മണ്ടികവങ് .
 ഗദേത്യഭകാഷയചട കകാവത്യകാത്മകത-കഥയചട ആവവിഷ്ക്കകാരഭവംഗവി, ആഖത്യകാന മവികവയ്ക്ക് വർധവിപവികന.
 മരണവം ഉൾചക്കകാള്ളകാനകാവകാത അച്ഛചന്റെയവം ഭകാരത്യ(ജൂലവിയകാന)യചടയവം മകാനസവികകാവസ.
 മകചന്റെ മൃതസദേഹവം കചണതകാൻ കഴവിയകാചത തവിരവിച്ചു വരുന്ന കവിഴവൻ മവിറലവിചന്റെ
നവിസഹകായത/ നവിസവംഗത / മനസവിചന്റെ നതീറ്റൽ.
 മഞ്ഞുകകാലതവിചന്റെ തതീഷ്ണതയചട ഹൃദേത്യമകായ അവതരണവം.
21.

വസനയോഗമതണ്ടിതന്റെ സസൗരഭങും യപെറണ്ടി ശകുനള.
 ദുഷയ്ക്ക്ഷന്തൻ ശകുന്തളെയചട കകാൽക്കൽ വതീണയ്ക്ക് അഭത്യർതവികന്നതയ്ക്ക്

 കശത്യപകാശ്രമതവിൽ എതവിയതയ്ക്ക് ദുഷയ്ക്ക്ഷന്തൻ( -ആരത്യപുതൻ )-തചന്ന എന്നയ്ക്ക് ശകുന്തളെ
ഉറപവികന്നതയ്ക്ക്.
 ഇതയവം കകാലവം ശകുന്തളെ അനുഭവവിച്ച ദുരവിതങ്ങൾ  സദേവവം മത്സരവം വവിടയ്ക്ക് കരുണ കകാടവി എന ശകുന്തളെക്കയ്ക്ക് സതകാനന്നതയ്ക്ക് .
22. എഴുതച്ഛതന്റെ തയതദയോപെയദശങ്ങള.
 പ്രഭകാഷണവം - സശലവി,വവിഷയവമകായവി ബന്ധചപട ആമുഖവം.
 ജകാനമവിലകായ്മയചട ദുരന്തങ്ങൾ.
 ലലൗകവിക ജതീവവിതതവിചല നവിസകാരത.
 ആയസയ്ക്ക് / കണവികത
 കുടവംബ ജതീവവിതതവിചന്റെ ചെഞ്ചലത
 വവിദേത്യയവം അവവിദേത്യയവം
 സകകാധവം സർവനകാശകമകാകുന്നചതങ്ങചന(മുകവി വവിഘവം, ധർമ്മകയവം,മനസകാപവം,സവംസകാര ബന്ധനവം)
 എഴുതച്ഛചന്റെ തതജ്ജ്വപ്രസബകാധനവം-സമകകാലവിക സമൂഹതവിചല - പ്രസകവി
 ഉചെവിതമകായ ഉപസവംഹകാരവം
23. യസ്നേഹതണ്ടിതന്റെ വഴണ്ടിയണ്ടിലൂതടെ നന്മയണ്ടിയലെകങ്.
 മുഖപ്രസവംഗവം:(എഡവിസറ്റകാറവിയൽ )തലചക്കടയ്ക്ക്,ഘടന, സശലവി

 സസ്നേഹമവിലകായ്മ -ഏറ്റവവം വലവിയ കുറ്റകൃതത്യവം (ആദേവിവകാസവി മധു - അരവി സമകാഷണതവിചന്റെ സപരവിൽ
അടവിച്ചു ചകകാന്നതയ്ക്ക് - വയോർത) .
 ഒരവിക്കൽ കുറ്റവകാളെവിയകായവചന ജതീവവിതകകാലവം മുഴുവൻ കുറ്റവകാളെവിയകായവി മുദ്രകുത്തുന്ന സമൂഹവം.
 ചതറ്റവിനയ്ക്ക് ശവിക നൽകുന്ന നവിയമ വത്യവസയപറവം മകാപയ്ക്ക് നൽകുന്ന സസ്നേഹതവിചന്റെ വത്യവസ.
 ചമതകാൻ മകാനവവികതയചട പ്രതവിരൂപവം - ഉദേകാഹരണവം
 മകാപർഹവികന്ന ചതറ്റയ്ക്ക്.
 ഴകാൽ വകാൽ ഴകാങയ്ക്ക് തവിന്മയവിൽ നവിന്നയ്ക്ക് നന്മയവിസലക്കയ്ക്ക് ഉദേവിച്ചുയർന്ന ചവളെളെവിനകതവം.

25.ഭയോവതതീവ്രതയതടെ കടെല്തതീരതങ്.
 കഥചയയവം കഥകാപകാതചതയവം പരവിചെയചപടതവിയവിട്ടുണയ്ക്ക്.
 തവള്ളയോയണ്ടിയപതന്റെ തതീവ്രമയോയ മയോനസണ്ടിക സങുംഘർഷങ്ങള സൂചെണ്ടിപണ്ടിക്കുന്ന ഭയോഗങ്ങള
കതണതണ്ടിയണ്ടിട്ടുണങ്.
 സനരവം പതുചക്ക പതുചക്ക ചവളുത്തു , സനരവം പതുചക്കപതുചക്ക കനച്ചു.
 കണ്ടുണവി ശ്രവണതവിനുമപറത്തുള്ള ഒരു സകായവിയവിൽ നവിലവവിളെവിച്ചു.
ചവള്ളകായവിയപൻ കരഞ്ഞു വവിളെവിച്ചു - മകസന,
 അവസകാനചത തവിരവിഞ്ഞുസനകാടതവിചന്റെ ശ്രദകാജലവിസയകാചട ചവള്ളകായവിയപൻ നടന്നകന.
 ഒരു സപറ്റവിച്ചവിചയസപകാചല മകചന്റെ മൃതസദേഹചത ചവള്ളകായവിയപൻ പകാറകാവകകാരവിൽ നവിന
ഏറ്റുവകാങ്ങവി
● സദഭയോവ സവണ്ടിയശഷതകള കതണതണ്ടിയണ്ടിട്ടുണങ്.  സകന്ദ്രകഥകാപകാതവം, ദേകാരവിദ്രവവം , നവിസഹകായതയവം , ഗ്രകാമതീണൻ ,മകചന്റെ സചെതനയറ്റ മൃതസദേഹവം
ഏറ്റുവകാങ്ങുന്ന പവിതകാവയ്ക്ക്. മകനയ്ക്ക് ബലവിയർപവിസക്കണവി വന്ന പവിതകാവയ്ക്ക്.,സങടങ്ങൾ
ഉള്ളവിചലകാതുകന. മകസനകാടള്ള സസ്നേഹവകാത്സലത്യങ്ങൾ .

മഹയോമയോരണ്ടി കയോലെതത കുടങുംബബന്ധങ്ങള.

24.












ഉപനത്യകാസവം. ശതീർഷകവം(തലചകടയ്ക്ക് ),ഘടന,
സരകാഗഭതീതവിയവിൽ എലകാവരുവം ഒരുമവിച്ചവിരുന.
സകാന്തജ്ജ്വനവം പകർന.
തവിരകപവിടവിച്ച ജതീവവിതതവിൽ കുടവംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളെമകായവി.
അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കൾ സസ്നേഹബന്ധവം ഊടവി ഉറപവിക്കകാൻ അന്തരതീകമുണകായവി.
കുടവംബതവിൽ അച്ഛനമ്മമകാരുവം മക്കളുവം സചെർനള്ള ആശയവവിനവിമയവം - ബന്ധങ്ങളുചട ദൃഢത
ആർഭകാടജതീവവിതതവിചല വത്യർഥത സബകാധത്യചപടതവി
കൂടകായ്മയചട മഹതജ്ജ്വവം സമൂഹവം തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞു.
അനത്യചന്റെ കണതീർ കകാണകാനുള്ള അവസരവം ഒരുക്കവി.
തവിരകപവിടവിച്ച ജതീവവിതതവിചന്റെ കണവികത സബകാധത്യചപട്ടു.
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