1. A,C
2.A,C
3.B,C
4.B, C
5.A,C
6 . # ട ോടടോയും ട ോവലും സ്കൂളിലെ മോതൃകോ വിദ്യോർത്ഥികൾക്കുള്ള സർടിഫിക്കറ്റ് ടേടുന്നു.
# സമ്മോേമോയി തങ്ങളുല സഹപോഠികൾക്ക് വീടില് വച്ച് ഒരു പോർടി ലകോടുക്കണലമന്ന് അവർ
ആവശ്യലെടുന്നു.
7. # ഭക്ഷണും പോകും ലെയ്യോനുള്ള സോധേങ്ങലളല്ോും എത്തിച്ചടെോൾ കു ത്തില് ലവള്ളും തേിടയ േി
റഞ്ഞു , അഗ്നി അഹങ്കോരമില്ോലത കത്തി.
# ടതരെങ്കരിച്ചിരുന്ന പൂക്കൾ വോ ിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവലയ തടെോ ിയടെോൾ അവലയല്ോും പുതു
പൂക്കളോയി മോറി.
8. # തോൻ മുജ്ജന്മത്തില് കഥോകൃത്തോയിരുലന്നന്നുും തലെ കഥകൾ മെയോളത്തിലെ മികച്ച
കഥകളോലണന്നഭിമോേിച്ചിരുന്നതുലകോണ്ടോണ് ഈ ന്മത്തില് തോൻ ടമല്ക്കൂര തോങ്ങുന്ന ഗൗളിയോയലതന്നുും
ആൺഗൗളി .
# തേിക്ക് മുൻ ന്മലത്തക്കുറിച്ച് ഒടരോർമയും ഇലല്ന്ന് ലപൺഗൗളിയല ആത്മേിന്ദ. അതിേ് ട ോടധോദ്യും
ഉണ്ടോവണും, ബുദ്ധൻ ലെയ്തതുടപോലെ ട ോധിവൃക്ഷച്ചുവടില് ധയോേത്തിെമരണും എന്ന് ആൺഗൗളി.
9. # ആവോസ വയവസ്ഥ േഷ്ടമോയിടെോയ കോടോളലെ ലേഞ്ചിലെ േീറ്റല്.
# കോടോളലെ കരളില് െോട്ടുളിയോയി തറയ്ക്കുന്ന പ്രകൃതിമോതോവിലെ ദ്യേീയമോയ േിെവിളി.
# ഉരുൾലപോടിയ മോമെ ടപോലെ അെറിലക്കോണ്ട് അെക െിൻ ടവരു പറിക്കോൻ കുതറുന്ന കോടോളലെ
രൗദ്രഭോവും.
10 . # ലകോല്ോങ്കണ്ടത്തില് ടദ്വസയയല തെയില് ഒരു ലപരുന്തൻ ടതങ്ങ ലെടറ്റു വീണു.
# ടദ്വസയ മരിലച്ചന്ന് കരുതി േോരോയണപിള്ള ഓ ിലയത്തി.
# ഇത്രയും വെിലയോരു ടതങ്ങ ഇത്ര ലപോക്കത്തില് േിന്നുും വീണിട്ടുും തോൻ മരിച്ചില്ടല്ോ എടന്നോർത്ത് െിരി
അ ക്കോൻ കഴിയോത്ത ടദ്വസയ.

✅ 11 . # ഒരോൾക്ക് കെെിടെോ കോല്േ യോടയോ ടെോകും ചുറ്റോൻ കഴിയും. എന്നോല്,

മുഴുവൻ ലെെവഴിച്ചോലും സസ ർ ടേസിെ ഒരുംശ്ും ടപോലും കോണോൻ കഴിയില്.

ീവിതകോെും

# കമ്പ്യൂടറിേ് മുമ്പ്യില് ഇരിക്കുടമ്പ്യോൾ ഇത്തരും ആടെോെേകൾക്ക് സ്ഥോേമിലല്ന്നുും കമ്പ്യൂടർ
തത്തവവിെോരങ്ങളുല ഘോതകേോലണന്നുും ശ്രീധരൻതിരിച്ചറിയന്നു.

✅ 12 . *ദുഷ്ഷന്തലെ േിന്ദോവെേങ്ങൾ ടകട് അപമോേിതയോകുന്ന ശ്കുന്തളയല പ്രതികരണമോണിത്
* േല്ത് ഗ്രഹിക്കോൻ കഴിയോത്ത സജ്ജേങ്ങലള േിന്ദിക്കുന്ന ദുഷ്ഷന്തലെ ആടക്ഷപ വോക്കുകടളോടുള്ള
പ്രതികരണും
* വോക്കുകൾ ലകോണ്ടും പ്രവർത്തികൾ ലകോണ്ടും േല് മനുഷയരുും തിന്മയള്ള മനുഷയരുും എങ്ങലേലയല്ോും
വയതയോസലെടിരിക്കുന്നു എന്ന ടെോകതതവങ്ങൾ
ഇവലയല്ോും സൂെിെിക്കണും
✅ 13 . * ഒളിഞ്ഞുും ലതളിഞ്ഞുും
സൂെേകൾ ഉണ്ടോവണും.

ോഹുകലേ േിരീക്ഷിച്ച് ടകശ്ിേി കലണ്ടത്തിയ കോരയങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള

* കളിമടിലള്ള സുംസോരത്തിലൂല
ോഹുകൻ പുരുഷ രത്നമോലണന്നുും ബുദ്ധിമോേോലണന്നുും ദുഷ്ടേലല്ന്നുും കളവ്
പറയന്നവേലല്ന്നുും മേസ്സിെോക്കിലയടുത്തത്.
* ഒളിഞ്ഞു േിരീക്ഷിച്ചതിലൂല കലണ്ടത്തിയ

ോഹുകൻ ലെയ്ത വിെിത്ര കോഴ്ചകൾ

✅ 14 . * കുടുും ോന്തരീക്ഷത്തില് ശ്ോരീരിക പീഡേടത്തക്കോൾ രൂക്ഷമോണ് മോേസികപീഡേും.
* പുരുഷലെ അകോരണമോയ കുറ്റലെടുത്തലകൾ . ോതകടദ്ോഷും എന്ന അന്ധവിശ്വോസും .
*വരികളില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിരുടദ്ധോക്തി ഹോസയും.
* ഏലറ കുറ്റവും കുറവും ഉള്ള ഭർത്തോവ് ശ്ീെോവതിലയ കുറ്റലെടുത്തുന്നതിലെ പരിഹോസയത
✅ 15 . * ലവളിച്ചലത്ത െതിവിനുള്ള ഉപോധിയോക്കി മോറ്റോനുള്ള കച്ചവ ക്കോരുല സവദ്ഗ്ദ്ധ്യും
* ക കളിലെ ലവളിച്ചത്തിലെ ധോരോളിത്തത്തില് െതിക്കലെടുന്നു ദ്ിവോകരൻ.
* ദ്ീപോെങ്കോരങ്ങളുല സവഭോവും വയതയസ്തമോയിരുലന്നങ്കിലും ഛോയോപ ങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിലെ ലവടത്തിലെ
ഏകതോേ സവഭോവും (ഒടര പ്രകോശ്ും ).
* ക കളിലെ ലവളിച്ചും രോവുംപകലും എന്ന സവോഭോവികോവസ്ഥലയ ഇല്ോതോക്കുന്നു.
* എല്ോും തുറന്നു കോണിക്കുന്നു എന്ന വയോട േയള്ള ക ളിെിക്കല്
✅ 16 . * മഴേീരിേോയി കോത്തിരിക്കുന്ന ടവഴോമ്പ്യെിലെ സദ്േയത കോടോളേിൻ.
* പച്ചപ്പുകലളല്ോും കരിഞ്ഞുടപോയ മണ്ണിെോണ് കോടോളൻ ഇരിക്കുന്നത്
* ആകോശ്ും വിഷും കെർന്ന ക െോയി അനുഭവലെടുന്നു. മരണമ ഞ്ഞ കരിടമഘങ്ങൾക്ക് മഴേീര് ലകോണ്ടവരോൻ
ആവിലല്ന്ന തിരിച്ചറിവില് എത്തുന്നു.
* പ്രകൃതിരമണീയകതകലളല്ോും േഷ്ടലെടത് തിരിച്ചറിയന്നു.
✅ 17 . * ശുദ്ധീകരണത്തിേ് ടശ്ഷിയള്ള സോധോരണ േങ്ങളുല പ്രതിേിധി
* തിരുത്തല് ശ്ക്തിയോയ അ ിസ്ഥോേ വർഗ്ഗത്തിലെ പ്രതിേിധി ഒരു സ്ത്രീ തലന്ന ആകുന്നതിലെ െരിത്ര േീതി

* അധികോരത്തിലെ അകത്തളങ്ങൾ ശുദ്ധമോക്കോൻ തലെ ആയധങ്ങളുമോയള്ള വരവ്
* തലെ ട ോെി എന്തോലണന്നുും അത് എങ്ങലേ ലെയ്യുലമന്നുമുള്ള ഉറച്ച ട ോധയും
✅ 18 . * സച്ചിലെ വി വോങ്ങല് രുംഗത്തിലെ സവകോരികത
* തലെ വളർച്ചയില് പങ്കോളികളോയ ഒരോലളയും വിട്ടുടപോകോലത എല്ോവലരയും പരോമർശ്ിച്ചു ലകോണ്ടള്ള
സച്ചിലെ പ്രസുംഗത്തിലെ ഹൃദ്യേർശ്ിതവും
* ദ്ീർഘമോയ ഒരു പ്രസുംഗും ആയിരുലന്നങ്കിലും അത് തീർന്നു ടപോകരുടത എന്ന ടെഖകലെ ആഗ്രഹും
✅19 . *കെോമണ്ഡെത്തിലെ പഠേ ടവളയില് സഹദ്രെിയല സമീപത്ത് ഇരിക്കോലത സഹപോഠികൾ കോണിച്ച
അയിത്തും
* ലമസ്സില് കോണിച്ച അകെും.
✅ 20. * അധികോരത്തിലെ ഇ േോഴിയിലെ ഉപ ോപകവൃന്ദും
* തങ്ങളോണ് ടകമലരന്ന് സ്ഥോപിക്കോൻ പരേരും േ ത്തുന്ന അധികോരത്തർക്കും
* അധികോരിലയ ടേർവഴിക്ക് േ ടത്തണ്ടവരുല അധഃപതേും
* അധികോര വർഗ്ഗടത്തോ ് ടെർന്നുേിന്ന് അവരുല സ്തുതിപോഠകർ ആയി തങ്ങളുല െോഭത്തിനു ടവണ്ടി മോത്രും
പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ
✅ 21 . *

ദ്രിലയയും പരിസര പ്രടദ്ശ്ങ്ങലളയും ആണ് എസ് ലക ലപോറ്റക്കോ ് സൂെിെിക്കുന്നത്

* ഋഷിവരയന്മോരുല യും ദ്ോർശ്േികോെോരയന്മോരുല യും സോന്നിധയും
* ടവദ്ും, ഉപേിഷത്തുക്കൾ, ഇതിഹോസങ്ങൾ എന്നിവയല രെേോ ഭൂമി

🟪
🌺

✅ 22 . * മരിച്ചവരുല ഛോയോപ ങ്ങൾ മോത്രും വില്ക്കുന്ന ലതരുവില് അച്ഛലെയും അമ്മയല യും െിത്രങ്ങൾ
ടത ി ഏലറ പ്രതീക്ഷടയോല എത്തിയതോണ് ദ്ിവോകരൻ
* ടവണ്ടലെടവരുല െിത്രങ്ങൾ കണ്ടോല് തിരിച്ചറിയോൻ കഴിയലമന്ന് എന്തോ ഉറെ് -ഇത്തരത്തില്
കച്ചവ ക്കോരലെ ഭോഗത്ത് േിന്നുണ്ടോയ ടെോദ്യും, ദ്ിവോകരലെ അടേവഷണലത്ത കോരയമോയി ോധിക്കുന്നതോയി
കോണോും
* പിന്നിട അസുംഖയും ഛോയപ ങ്ങളിലെോന്ന് അച്ഛടെതോയിരുന്നില് എന്ന് എങ്ങലേ പറയോൻ പറ്റുും എന്ന
തരത്തില് ദ്ിവോകരൻ ആലക കുഴങ്ങി ടപോകുന്നുണ്ട്
* ടവണ്ടലെടവരുല െിത്രത്തിേോയി ഉത്സോഹടത്തോല എത്തിയ ദ്ിവോകരൻ തേിക്കോവശ്യമുള്ള മുഖങ്ങൾ ടപോലും
കുടറലെ മറന്നതോയി കോണോും
* അവസോേും കയറിയ ക യില് േിന്ന് ഏടതോ ഒരു വൃദ്ധലെ പ ും തലെ അച്ഛടെത് എന്ന തരത്തില്
വെിലച്ചടുത്തത് അയോളുല ആത്മവിശ്വോസും ടപോലും ലകടുത്തുന്നു
ഈ ആശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രോധോേയും േല്കി വിശ്ദ്ീകരിക്കണും
✅ 23 . * െിന്തോശ്ക്തി, ആശ്യ രൂപീകരണും, ഭോവേയല യും സർഗ്ഗോത്മകതയും വളർച്ച എല്ോത്തിനുും
അ ിസ്ഥോേും മോതൃഭോഷ തലന്ന.
* കോരയങ്ങൾ ലപലടന്ന് ഗ്രഹിക്കോൻ ക്രിയോത്മകമോക്കോൻ മോതൃഭോഷയ്ക്ക് സോധിക്കുും
* സർഗ്ഗോത്മക ഇ ങ്ങലള ഫെപ്രദ്മോയി വിേിടയോഗിക്കോൻ കഴിയന്നത് മോതൃഭോഷയിലൂല യോണ്.

* എല്ോ സവജ്ഞോേിക ടമഖെകലളയും ഉൾലക്കോള്ളോൻ കഴിയലമന്നതിേോല് മോതൃഭോഷയിലൂല
അവതരിെിക്കുന്നത് ഉെിതമോണ്
* ശ്ോസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ മോതൃഭോഷയിലൂല പകർന്നോല് ശ്രിയോയ ജ്ഞോേത്തിനുും ടവഗത്തിലള്ള െിന്തയ്ക്കുും
കോരണമോകുും
✅ 24. * ചുട്ടുെോമ്പ്യെോക്കലെട തലെ ഇ ത്തില് എല്ോും േഷ ലെട് േില്ക്കുകയോണ് കോടോളൻ
* ആകോശ്വും പ്രകൃതിയമോകുന്ന അച്ഛേമ്മമോർ െത്ത് ദ്ഹിക്കുന്ന കോഴ്ചയോണ് അവൻ കോണുന്നത്
* തലെ ലപണ്ണും മണ്ണും അവയവങ്ങൾ മുറിക്കലെട്, തീയോളുന്ന ശ്രീരമോയി ലകോ ിയ പീഡേത്തിലൂല
ക ന്നുടപോകുന്നു.
* കരിടമഘും െത്തു കി ക്കുന്ന മോേും , പ്രതീക്ഷയല ഒരു ലെറിയ തിരി ടപോലും േീട്ടുന്നില്.
* ലവന്ത് ലവണ്ണീറോയി കി ക്കുന്ന ഭൂമിലയ പച്ചെിടെയ്ക്ക് മ ക്കിലകോണ്ടവരോൻ സോധിക്കുടമോ എന്ന െിന്ത
കോടോളേില് ഉണ്ട്
* ചുറ്റുും മരണമോടുന്നയി ത്ത് കോവെോളോയി , കടുടേോവിൻ ടകോടയില് അകലെടിരിക്കുകയോണ് ആ മേസ്സ്
✅ 25 . * രോ ോവിേ് ടവണ്ടി േങ്ങളുല മുന്നില് വയോ പ്രതിഛോയ തീർക്കുന്ന അധികോര വർഗ്ഗ പ്രതിേിധിയോണ്
വിദൂഷകൻ
* വിശ്െ് ടപോലള്ള േങ്ങളുല അ ിസ്ഥോേോവശ്യങ്ങൾ മൂ ിവയ്ക്കോേോണ് അധികോര ടകന്ദ്രങ്ങളുല ശ്രമും
* വിശ്െ് തോണതരും കോരയമോക്കി േിസ്സോരവത്ക്കരിക്കുന്നതില് േിന്നുും ആ വോക്ക് അധികോര ടകന്ദ്രങ്ങലള എത്ര
മോത്രും അസവസ്ഥമോക്കുന്നുലവന്ന് മേസ്സിെോക്കോും
* ടകവെ രോമലേ ടപോലള്ള സോധോരണ പ്ര കൾക്ക് അധികോരത്തിലെ ഇ േോഴിയില് എന്ത് േ ക്കുന്നുലവന്ന്
അറിവില്ോയ്മയോണുള്ളത്
* എന്തും ലെയ്യോൻ അധികോരമുള്ളവർ ആപത്തില് ലപടുത്തുടമോ എന്ന ഭയും സോധോരണ േങ്ങലള ഭരിക്കുന്നുണ്ട്
* അധികോര ീർണ്ണതയല ദുർഗന്ധും അറിയന്നുലണ്ടങ്കിലും ആത്മവിശ്വോസക്കുറവിലെയും എടെോൾ
ടവണലമങ്കിലും അപക മുണ്ടോകോും എന്ന ഭയത്തിലെയും പി ിയിെോണ് ടകവെരോമലേ ടപോലള്ള
സോധോരണക്കോർ
✅ 26. * എല്ോയി ത്തുമുള്ള കുടികളുല ഒരു ലപോതു സവഭോവമോണിത്.
* മറ്റ് കുടികലളക്കോൾ േിശ്ചയദ്ോർഢ്യമുള്ള മക്കളോണ് ട ോടടോയും ട ോവലലമന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയോും
* ഒരു കോരയും ടേ ണലമന്നുറച്ചോല് ടേ ി എടുക്കുക തലന്ന ലെയ്യുും എേ് മക്കലള കുറിച്ച് അഭിമോേിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ
* അമ്മയ്ക്ക് തലെ മക്കലള കുറിച്ച്, അവരുല കൃതയമോയ സവഭോവ രീതികലള കുറിച്ച് തികഞ്ഞ ട ോധമുണ്ട്
* സവന്തും മക്കലള തിരിച്ചറിയോനുും കുടികളുല അഭിരുെി മേസിെോക്കോനുും രക്ഷിതോവിേ് കഴിയന്നുണ്ട്
✅ 27. # ഋതുപർണ്ണടേോല ോെും ടതരോളിയോയി വന്നത് േളൻ തലന്നയോലണന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിേോയി
ദ്മയന്തി വിദ്ഗ്ധയോയ ടതോഴി ടകശ്ിേിലയ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ടകശ്ിേി ോഹുകലേ ടേരില് കണ്ട
സുംസോരിക്കുകയും തു ർന്ന് ോഹുകലെ പ്രവൃത്തികൾ ഒളിഞ്ഞു േിന്ന് േിരീക്ഷിക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. ഈ
വിവരങ്ങൾ ടകശ്ിേി ദ്മയന്തിലയ അറിയിക്കുന്നു.
# ദ്മയന്തിയല മേസ്സില് ോഹു കടേോ ് (േളടേോ ് ) അനുകൂെമോയ ഭോവും ഉണ്ടോക്കോൻ ടകശ്ിേി ശ്രമിക്കുന്നു.
േളൻ േിരപരോധിയോണ്. ഇേി അപരോധും ഉലണ്ടങ്കില് തലന്നയും കുെേോരിക്ക് ടകോപും വരരുത് എന്ന് പറയന്നു.
# പൗരോണിക കോെും മുതല് തലന്ന സ്ത്രീ എല്ോും സഹിടക്കണ്ടവളുും ക്ഷമിടക്കണ്ടവളുും ലപോറുടക്കണ്ടവളുും ആലണന്ന
ധോരണ പുെർത്തുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ ശ്ോക്തീകരണലമോലക്ക േ ക്കുന്ന ആധുേിക കോെത്തുും അത്തരും യോഥോസ്ഥിതിക
െിന്ത പുെർത്തുന്നത് കോണോൻ കഴിയും. േമ്മുല പഴലഞ്ചോല്ലുകളുും മറ്റുും അത് ഉറെിക്കോൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്.
അ ക്കവും ഒതുക്കവും എല്ോും കുടുും ത്തില് പിറന്ന സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടോടകണ്ട ഗുണങ്ങളോണ് തു ങ്ങിയ കോഴ്ചെോടുകൾ
സൂെിെിക്കോും.
✅ 28 # ഗോന്ധർവ്വ വിധിപ്രകോരും തലന്ന വിവോഹും ലെയ്ത ദുഷ്ഷന്തലെ ലകോടോരത്തിടെക്ക് ശ്കുന്തള
പുത്രടേോല ോെും എത്തിടച്ചരുന്നു. പൂർവ്വ ന്ധും മറന്നുടപോകയോല് ദുഷ്ഷന്തൻ അവലള ലകടവലളന്നു കരുതി

ആടക്ഷപിക്കുന്നു. ആത്മോഭിമോേത്തിേ് മുറിടവറ്റ ശ്കുന്തള തലെ വയക്തിതവും േിെേിർത്തോൻ ശ്രമിക്കുന്നു. േിലെ
ന്മലത്തക്കോൾ ടശ്രഷ്ഠമോണ് എലെ ന്മും എന്ന് ശ്കുന്തള ദുഷ്ഷന്തടേോ ് പറയന്നു.
# േമ്മൾതമ്മില് ടമരു പർവ്വതവും കടുകുും തമ്മിലള്ള അന്തരമുണ്ട്. െിന്തിച്ചി ടത്തോളും തോങ്കൾ ഒട്ടുും അറിവള്ളവൻ
അലല്ന്നു ടതോന്നുന്നു. സവന്തും മുഖും കണ്ണോ ിയില് കോണുന്നതുവലര ഭുംഗിയള്ളതോലണന്ന് വിരൂപന്മോർ കരുതുന്നു.
േിതയവും ലതളിഞ്ഞ െത്തില് കുളിച്ചോലും മദ്യോേയ്ക്ക് മണ്ണില് കുളിക്കുടമ്പ്യോടഴ സടന്തോഷും ഉണ്ടോവൂ.
ഇതുടപോലെയോണ് ദുർ േങ്ങൾ . േല് ആളുകലള േിന്ദിക്കുടമ്പ്യോടഴ സടന്തോഷും ഉണ്ടോകൂ.
# സതയധർമ്മങ്ങൾ ലവ ിഞ്ഞ പുരുഷലേ ക്രുദ്ധേോയ സർെടത്തക്കോൾ ടപ ിക്കണും. അത്തരക്കോടരോ ് ശുഭോശുഭ
കോരയങ്ങൾ പറഞ്ഞോല് അശുഭും മോത്രടമ ഗ്രഹിക്കുകയള്ളൂ. േല് ആളുകൾ ശുഭകോരയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുും. പോലും
ലവള്ളവും കെർത്തി േല്കിയോല് അരയന്നും പോല മോത്രും കു ിക്കുന്നത് ടപോലെയോണ് അത്. തു ങ്ങിയ
ഉദ്ോഹരണങ്ങളിലൂല ശ്കുന്തള ദുഷ്ഷന്തലേ വിമർശ്േ വിടധയേോക്കുന്നു.
✅ 29. # ലതക്കൻ ടകരളത്തില് പ്രെോരത്തിലള്ള േോട ോ ി േോ കമോണ് കോക്കോരിെി േോ കും. ഭൂമിയില്
േ ീവിതും തിന്മയില് മുങ്ങിയിരിക്കുകയോണ് എന്നുും അതിേ് പരിഹോരും കോണണലമന്നുും േോരദ്ൻ ശ്ിവടേോ ്
ആവശ്യലെടുന്നു. അതിൻപ്രകോരും ശ്ിവൻ കോക്കോെൻ ആയും പോർവതിയും ഗുംഗയും കോക്കോെത്തിമോരോയും
ഭൂമിയില് എത്തുന്നു. കോക്കോെൻ ഇരുവലരയും പരിണയിക്കുന്നു. ഇവർ മൂവരുും ടെർന്ന് സമൂഹത്തിലെ
തിന്മകൾലക്കതിലര പരിഹോസ രൂപത്തില് വിമർശ്േും േ ത്തുന്നു.
# കോക്കോെത്തിമോർ തങ്ങളുല ആവശ്യും കോക്കോെലേ അറിയിക്കുന്നു. കോതില് ഇ ോൻ കമ്മല്, തീക്കേല്
ടപോലെ മിന്നുന്ന മൂക്കുത്തി, ആെിെടപോലള്ള െോത്ത്, ടമോതിരങ്ങൾ, കോല്വിരലകൾക്കുള്ള ടമോതിരങ്ങൾ, ദ്ന്ത
ടശ്ോഭയ്ക്കോയി പഞ്ച ലപോ ി, ലെെ ി കളിക്കോൻ ലെെ്, തു ങ്ങിയ കോരയങ്ങൾ ആവശ്യലെടുന്നു. തോൻ ടേരലത്ത
വോങ്ങി ലകോടുത്തവ എവില ടപോയി എന്ന് കോക്കോെൻ ടെോദ്ിക്കുന്നു. ഓടരോന്നുും എങ്ങലേ േഷ്ടലെട്ടു എന്ന്
കോക്കോെത്തിമോർ വിശ്ദ്മോക്കുന്നു.
# കുടുും ത്തിനുള്ളില് ഭോരയയല അലല്ങ്കില് സ്ത്രീയല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹോരും കോണുന്നത്
പുരുഷന്മോരോലണന്ന് സൂെേയണ്ട്. മോത്രമല് കോക്കോെത്തി മോരുല ആഭരണങ്ങൾ േഷ്ടലെടതിലേ കുറിച്ച് ലതല്്
ടദ്ഷയടത്തോല യോണ് കോക്കോൻ അടേവഷിക്കുന്നത്.
✅ 30. # അറിവകളുും വിവരങ്ങളുും തല്സമയും ഉറവി ത്തില് േിന്നുതലന്ന േമുക്ക് െഭിക്കുന്നതിനുും അവടയോ ്
പ്രതികരിക്കുന്നതിനുും സവതന്ത്രമോയി അഭിപ്രോയങ്ങൾ പറയന്നതിലും േവ മോധയമങ്ങൾ േലമ്മ സഹോയിക്കുന്നുണ്ട്.
േിരന്തര സുംവോദ്ങ്ങൾ േോധിപതയപ്രക്രിയയില് അേിവോരയമോണ് അതിേ് േവമോധയമങ്ങളില് വളലര
സോധയതയണ്ട്. അതുലകോണ്ടോണ് േോധിപതയത്തിൻലറ ഫിഫ്ത് എടേറ്റ് എന്ന വിളിടെര് േവമോധയമങ്ങൾക്ക്
െഭിച്ചത്.
# ഇരുത്തുംവന്ന ഭോഷ, എഡിറ്റിുംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രോധോേയും ഇല്ോത്തതുലകോണ്ടതലന്ന ഏതു സോധോരണക്കോരനുും
േവ മോധയമങ്ങൾ വഴി സോമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളില് ഇ ലപ ോൻ കഴിയന്നു. വോർത്തകൾ അധികോരികൾക്ക് ഒളിച്ചു
വയ്ക്കോൻ കഴിയോത്ത അവസ്ഥ േവ മോധയമങ്ങളുല വരടവോല കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെോകലമമ്പ്യോടുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങലള
അവടെോകേും ലെയ്യുന്നതിനുും സവതന്ത്രമോയി അഭിപ്രോയും ടരഖലെടുത്തുന്നതിനുും േവമോധയമങ്ങൾ
സഹോയിക്കുന്നു.
# ഇന്തയയിലെ കർഷക സമരും, അടമരിക്കയിലെ കറുത്ത വുംശ് േോയ ട ോർ ് ടലോയ്ഡ് ലെ ലകോെപോതകും
തു ങ്ങിയവലയോലക്ക ടെോകും മുഴുവൻ െർച്ച ലെയ്ത സുംഭവങ്ങൾ ആണ് .
✅ 31. # ഓട്ടുപോറയിലെ പോട്ടുകോരൻ ലമോയ്തൂടിക്ക് വയസ്സോുംകോെത്ത് പിറന്ന വികൃത രൂപത്തിലള്ള ലെക്കൻ.
േോട്ടുകോർ പറഞ്ഞു രെിച്ചടെോൾ ഗർഭിണിയോയ ഉമ്മയ്ക്ക് മോറി തോമസിടക്കണ്ട ഗതിടക ് ഉണ്ടോയി. ോെയല
െോളേ അഞ്ചുവയസ്സുവലര കിടിയിട്ടുള്ളൂ. സഹദ്റിലെ തെ കണ്ടെളയ്ക്കുും ലമോയ്തൂടി ടപോയി എന്ന പഴി. ഒരു
പോഴ് ന്മും ആയിരുന്നു തടെത്. ആർക്കുും ടവണ്ടോത്തവേോയി േിക്കുകയും വളരുകയും ലെയ്തു.
# േോെര ക്ലോസില് വച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യോഭയോസും അവസോേിെിച്ചു. തു ർന്ന് സുംഗീതും പഠിക്കോൻ ആയിരുന്നു
േിടയോഗും. കെോമണ്ഡെത്തില് ടെരോൻ ഒത്തോശ് േല്കിയത് ശ്ിവരോമൻ േോയർ. വള്ളടത്തോൾ, മുകുന്ദ രോ ,
കെോമണ്ഡെും േീെകണ്ഠൻ േമ്പ്യീശ്ൻ, കിള്ളിമുംഗെും വോസുടദ്വൻ േമ്പൂതിരിെോ ് തു ങ്ങിയ പ്രഗല്ഭർ
പരിടശ്ോധിച്ച് സഹദ്ലറ തിരലഞ്ഞടുത്തു. 2000 രൂപയല ആൾ ോമയും േില്ക്കോൻ ആളുണ്ടോയില്. ഒടുവില് സിപി
ആൻറണി ോമയും േിന്നു അങ്ങലേ സവകി ക്ലോസ്സില് ടെർന്നു.
# ക്ലോസിലും ലമസ് ഹോളിലും ഒലക്ക മറ്റുള്ള കുടികളില് േിന്ന് അവഗണേ ടേരിലടങ്കിലും ഗുരുേോഥൻമോരുല
പ്രിയശ്ിഷയേോയി സഹദ്രെി മോറി.
# ഇപ്രകോരും അടേകും േിർഭോഗയങ്ങടളോല ോെും സുംഭവിച്ച ഭോഗങ്ങളുല ടപരിെോണ് െോൻ ഇന്നുും ീവിക്കുന്നത്.

✅ 32. # സ്ത്രീ ീവിതത്തിലെ സവവിധയങ്ങൾ കഥകളില് ആവിഷ്കരിച്ച എഴുത്തുകോരിയോണ് ടഗ്രസി. േഗരത്തിലെ
ഒരു ആശുപത്രിയില് കഴിയന്ന ഗൗളി ദ്മ്പ്യതികളുല വീക്ഷണത്തിെോണ് കഥ പുടരോഗമിക്കുന്നത്.
അപക ത്തില്ലപട് ആസന്ന മരണേോയി കി ക്കുന്ന യവോവും അയോളുല യവതിയോയ ഭോരയയും ആണ് മറ്റ്
കഥോപോത്രങ്ങൾ.
# ടഡോക്ടർമോരുല ഈടഗോ, െികിത്സ എന്നിവലയോലക്ക കഥയില് െർച്ചയോകുന്നുണ്ട്. ടഡോക്ടർമോരുല ഈടഗോ
ആണ് യവോവിലെ ഇടെോഴലത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് കോരണും. ഈ സന്ദർഭത്തില് ആൺ ഗൗളി ലപോൻകുന്നും
വർക്കിയല കിടശ്ോരെോല് എന്ന കഥോപോത്രലത്ത കുറിച്ചുും ബുദ്ധലേ കുറിച്ചുും സുംസോരിക്കുന്നുണ്ട്.
# മുജ്ജന്മത്തില് തോൻ ഒരു കഥോകൃത്ത് ആയിരുന്നു എന്നുും തലെ കഥകൾ മെയോളത്തിലെ മികച്ച
കഥകളോയിരുന്നു എന്നുും അതുലകോണ്ടോണ് ഈ ന്മത്തില് ടമല്ക്കൂര തോങ്ങുന്ന ഗൗളിയോലതന്നുും ആൺഗൗളി
പറയന്നു. മുജ്ജന്മലത്ത കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ോലത ലപൺഗൗളി വിഷമിച്ചടെോൾ, അതിേ് ബുദ്ധലേടെോലെ
ട ോടധോദ്യും ഉണ്ടോവണലമന്ന് ആൺഗൗളി പറയന്നു. ലകോടോരവും കിരീ വും ലകടിയ ലപണ്ണിലേയും ഓമേ
പുത്രലേയും ഉടപക്ഷിച്ച് ധയോേത്തില് അമരോൻ ലപണ്ണങ്ങൾക്ക് സോധിക്കില് എന്ന് ആൺ ഗൗളി പറയന്നു.
# മുറിയില് േിന്ന് കരച്ചില് ഉയരുടമ്പ്യോൾ ആ ഗൗളി പറയന്നുണ്ട്; "ആ ലെറുെക്കോരി അവളുല ഉദ്രത്തിലെ
കുഞ്ഞിലേ ലവളിച്ചും കോണിക്കില്. തീർച്ച. മലറ്റോരു ീവിതും അവൾക്കോയി കോത്തിരിക്കുന്നു."
ആൺ ഗൗളിയല ഇപ്രകോരമുള്ള സുംഭോഷണങ്ങൾ േിരീക്ഷിച്ചോല്, മുൻവിധിയിലും അഹന്തയും
അഭിരമിക്കുന്നവരുല പ്രതീകമോണ് ആൺ ഗൗളിലയന്ന് കോണോും.

🟪
👉🌺

✅ 33. *സഹദ്രെി എന്ന മോെിളലച്ചക്കേ് കെോമണ്ഡെത്തില് പ്രടവശ്േത്തിേ് വഴി കോടിയോവന്നത് ശ്ിവരോമൻ
േോയർ എന്ന ഹിന്ദുവോണ്.
+ അടുെക്കോർ ടപോലും കലയ്യോഴിഞ്ഞടെോൾ 2000 രൂപയല ട ോണ്ട് ലകോടുത്തത് സി.പി. ആെണി എന്ന
ക്രിസ്തയോേിയോണ്.
* ഉണ്ടോകോവന്ന പശ്നങ്ങൾ അറിയോമോയിരുന്നിട്ടുും മണക്കുളത്ത് മുകുന്ദ രോ യും വള്ളടത്തോളുും ആ
മോെിളക്കുടിയിലെ പ്രതിഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവലേ കെോമണ്ഡെത്തില് ടെർത്തു.
* കൂട്ടുകോർ അകറ്റി േിർത്തിയടെോഴുും കെോമണ്ഡെത്തിലെ ഗുരുക്കന്മോർ സഹദ്രെിലയ വെിയ പരിഗണയും
ടേഹവും േല്കി പഠിെിച്ചു.
* മതത്തിലെ ടപരില് ടക്ഷത്രങ്ങളില് േിന്ന് അകറ്റി േിർത്തിയടെോഴുും ടകരളത്തിലെ കെോമേസ് ോതി മത
ടഭദ്മില്ോലത സഹദ്രോെി എന്ന പ്രതിഭോശ്ോെിലയ ലേടഞ്ചറ്റി.
ഈ ആശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രോധോേയും േല്കി വിശ്ദ്ീകരിക്കണും.
✅ 34. * ി.പി. ശ്രീധരലെ ദ്ിേെരയകൾ കീഴ്ടമല് മറിയന്നു.
* ഉണരുടമ്പ്യോൾ മുതല് കമ്പൂടറുും ഇെർലേറ്റുും ദ്ിേെരയയില് സ്ഥോേും പി ിക്കുന്നു.
*വയക്തി ശുെിതവവും െിടകളുും അപ്രധോേമോകുന്നു.
* അച്ച ി മോധയമങ്ങളില് േിന്ന് സസ ർ മോധയമങ്ങളിടെക്ക് ചുവടു മോറുന്നു.
* െക്ഷയമില്ോലത സസ ർ ഇ ങ്ങളില് അെയന്നത് ശ്ീെമോക്കുന്നു.
ഈ ആശ്യങ്ങൾ വിശ്ദ്മോകണും.
✅ 35. *കോ ് ിലേയല സൗഭോഗയങ്ങൾ മോഡ്രിഡില് കു ിടയടറണ്ടിവന്നടെോൾ കുടികൾക്ക് േഷ്ടമോവന്നു.

* പ്രകോശ്ും െും ടപോലെയോണ് എന്ന വോകയത്തിലെ സോദ്ധയതയില് േിന്ന് കുടികൾക്ക് പുതിയ ഭോവേോടെോകും
തുറന്ന് കിട്ടുന്നു.
* ഭോവേ ലകോണ്ട് കുടുസു ലോറ്റില് കോഡ് ിലേയല സൗഭോഗയങ്ങൾ പുേ:സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
* മൂന്ന് മോന്ത്രികരുംഗ സൂെേകൾ .
ഭോവേോ സഞ്ചോരത്തിലൂല േഷ്ട സൗഭോഗയങ്ങൾ തിരിലകെി ിക്കുന്നു.
ഈ ആശ്യങ്ങൾ വയക്തമോക്കി വിശ്ദ്ീകരിക്കണും.
✅ 36. അവകോശ്ങ്ങളുല പ്രശ്നും എന്ന കഥയല വിവിധ വയോഖയോേ സോദ്ധയതകളില് ഒന്ന്, ആധുേിക കടമ്പ്യോള
സുംസ്കോരത്തിലെ െതിക്കുഴിയില് ലപട്ടു ടപോകുന്ന േിസ്സഹോയേോയ മനുഷയലെ വയഥകളോണ്.
ഇത് സമർത്ഥിക്കോൻ ടവണ്ട ആശ്യ സൂെേകൾ
* മരിച്ചവരുല ഛോയോപ ങ്ങൾ മോത്രും വില്ക്കുന്ന ക കൾ
* അത്തരും ആയിരക്കണക്കിേ് ക കളുള്ള ലതരുവ്
* ഒരുക്കലും അ യ്ക്കോത്ത ക കൾ
* അവി ലത്ത ഉല്പന്ന ധോരോളിത്തും, അതില് പതറിടെോകുന്ന ദ്ിവോകരൻ
* കച്ചവ ക്കോരുല േിർമമതയും ഏലതങ്കിലും പ ും ടപോടര എന്ന േിർദ്ദയമോയ ടെോദ്യവും
* ലവളിച്ചത്തിലെ െതിക്കുഴികൾ
*പ ും ടത ിവന്നവൻ പ മോകുന്ന വിഭ്രമോവസ്ഥ
ഈ ആശ്യങ്ങൾ വിശ്ദ്ീകരിച്ച് സമർത്ഥിക്കോേോവും

