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  I.പ്രയ ോഗം മോറ്റുക  

  1.വെള്ളോ ി പ്പന്  അന്നംനിലയേവെഞ്ഞു  

  2.അവ ോന്നും ചോെുണ്ണി ോൽ പ്രദ്ധിെവപ്പട്ട 

  3.രൂഴിമണലിൽ നിന്ന് വെള്ളോ ി പ്പന്  രുഴവെള്ളേിയലെിറങ്ങുന്നു  

  4.അെവെ കണ്ട ഉടവന അർജ്ജുനനോൽ  വട അസ്തപ് ം 
പ്ര ിസംഹെിെവരട്ടു 

  5.കഥവ ല്ോം അറിഞ്ഞു   ുധിഷ്ഠിെയനോട് കൃഷ്ണൻ രറഞ്ഞു  

  6.ഭെവനയ ോർേ് എന്നോൽ  രസ്സിൽ െോഴവപ്പടും  

  7.െിയെകികൾ സവജീെി ം അനയന് ഉരകോെമോെുന്നു  

  8.നിന്നുവട   വം എന്നോൽ p  

  9.ഉച്ച ോയെോളം അമ്മ ചുറ്റുമ ിലിനു രുറേു നിന്നു  

  10.കോറിന്വറ രിൻസീറ്റിൽ അമ്മ ോൽ ചോഞ്ഞു മ ങ്ങിെിടെുന്നു  

II.െോകയേിൽ വ റ്റുവണ്ടങ്കിൽ  ിെുേുക  

1. രുഴവെള്ളേിൽ ഇറങ്ങി നടുെിൽ മധയേിൽ എേി യപ്പോൾ 
വെള്ളോ ി പ്പX  ളർന്നു  

2. ുദ്ധേിവട ആദ്യദ്ിെസങ്ങളിൽ ഈ കോെോവറല്ോം ഏ ോണ്ട് 
ഏവറെുവറ രോലിെവപ്പട്ടു  

3. രഴു റ ുവട വനടുെെമ്പ് കടന്നോൽ വെള്ളോ ി പ്പന്  ോനറി ോേ 
അരെിചി െോണ് എല്ോെെും  

4.ചോെുണ്ണി യറഡിയ ോ ിൽ ബോറ്ററി മോറ്റി ിടുക ും കണ്ഠരുദ്ധി 
െെുേുകയ ോ വചയ് ു  

5.െിധെ ോ   വട സയഹോദ്െിവ  കുറിയച്ചോർേു ദ്ുയെയോധനൻ 
ദ്ു:ഖിച്ചു 

6.ഞോനിന്ന് ഓയെോ രഞ്ചോലവെ ും െീ ം വകോവന്നോടുെും  



7. നീ അ ിവട ഫലം  ീർച്ച ോ ും അനുഭെിെുക  വന്ന വചയ്ും  

8.കൗെെപ്പട ിൽ അെയരഷിച്ച് ബോെി ോ ത് ആ മൂന്നുയരർ മോപ് മോണ്  

9.ഇന്ന് ഞോൻ ഓയെോ രഞ്ചലയെ ും െീ ം െധിെും  

10.ഗുെുഘോഥികവള രസ്തപ് ം വകോയണ്ടോ ആ ുധം വകോയണ്ടോ വകോന്നു കൂടോ  

III. ¥VÅÕcÄcÞØ¢ ÕøÞæÄ ÕßÇßÕÞµcæJ Èßç×Ç ÕÞµcÎÞAáµ 

 1.ÜfíÎÃ Èßæa ÄÄb¢ ¾ÞX ¥ùßEßøßAáKá 

 2. çÎÞÙ¢ µÜVKí ¼LáAZ ³çøÞKí ÈßøâÉßAá¢ 

 3.µHâÈàV ÄâµßæAÞIí ¥ÕZ æÎÞÝß µáÝEá ÈßKá 

 4.¥ÈcVAí ©ÉµÞøæM¿áJßæAÞIí ÕßçÕµßµZ ØbL¢ ¼àÕßÄ¢ 

ÇÈcÎÞAáKá 

 5. çÕUÞÏßÏMX ÉáùæM¿áçOÞZ ÕàGßW ÈßKá µâGÈßÜÕß{ß ©ÏVKá 

 6.ÉÈOGµZ Ø¢ØÞøßAáKá 

 7.øÞÕßæÜ ¥FáÎÃßAí µIáHßæÏ ÄâAß æµÞÜïá¢ 

 8.ÏáiJßæa ¦Æc ÆßÕØB{ßW µøÞùáµæ{ÜïÞ¢ ÉÞÜßAæMGá 

 9.¾ÞX ®æa ØáµãÄBæ{Mxß ¦ÃÏß¿áKá 

 10. ¾ÞX ØVÕî ÉÞFÞÜçøÏá¢ §Ká µÞÜÉáøßAí ¥ÏÏíAá¢ 

IV. ¥¢·ÕÞµc¢_¥¢·ßÕÞµc¢ 

  1. ÉÃæMGßÏáæ¿ ÄÞÝßW ÄÞçAÞW Äßøßºîí æºOáÎJÞÏß ÕÜßºîá 

çÈÞAß 

 2.æÕùá¢ ¥øÎÃßAâV ÎáXÉí ¥Õßæ¿ ÈßKá çÉÞÏ ÄÏîWAÞøX 

ÕøÞLÏßW ÕKá ÈßWAáKá 

 3.ÎâKá ÉÄßxÞIÞÏß ÈâÜá çµÞVJá µáÝßEá çÉÞÏ µHáµZ æµÞIí 

¥ÏÞZ ºáxáÉÞ¿á¢ çÈÞAß 

 4.¥{ÕáµZ æÄxßæºîKí ÄßøßºîÞùßEçMÞZ ¥ÏÞZ ÕÜïÞæÄ ÌáißÎáGß 



 5.ºdµ¢ ºÕßGáçOÞÝá¢ Øâºß ©ÏVKá ÄÞÝáçOÞÝá¢ ¥ÏÞZ 

¥¼í¾ÞÄÎÞÏ ÉÞGßÈá çÕIß µÞçÄÞVJá 

 

V.µJí 

 

1å ÈßB{áæ¿ d·ÞÎJßæÜ çùÞÁßæa çÖÞºÈàÏÞÕØíÅ 

ÉøßÙøßAÃæÎKí ¦ÕÖcæMGáæµÞIí ÉFÞÏJádÉØßÁaßÈá ²øá 

µJí ®ÝáÄáµ 

2. µÞÜÕV×æA¿áÄßÎâÜ¢ ©IÞÏ ÆáøßÄBZ ÉdÄJßW 

dÉØßiàµøßAÃæÎKí ¦ÕÖcæMGáæµÞIí ¯æÄCßÜá¢ ÉdÄJßæa 

ÉdÄÞÇßÉVAí ²øá µJí ÄÏîÞùÞAáµ 

3. µã×ß ÈÖßºî µáGÈGßæÜ µV×µVAí ØÞOJßµ ØÙÞÏ¢ 

æºÏîÃæÎKÞÕÖcæMGáæµÞIí Îá¶cÎdLßAí ²øá µJí ÄÏîÞùÞAáµ 

 

VI. ÕÞVJÞAáùßMí ÄÏîÞùÞAáµ  



1. ØdµçGùßçÏxßæÜ ÄàMß¿ßJæJAáùßºîí ²øá ÕÞVJÞAáùßMí 

ÄÏîÞùÞAáµ  

2. æºÜïÞÈJáIÞÏ µ¿WAÏxæJAáùßºîí ²øá ÕÞVJÞAáùßMí 

ÄÏîÞùÞAáµ 

  



 

  



  



 


