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1. അസഹ്യമായ ദ ുഃഖഭാരം
2. ചവറിന്ററ കൂമ്പാരം
3. അതിഥികൾ ആരാറെന്ന് അറിയാറത മനസ്സില ള്ളറതല്ാം
റവളിറെട ത്ത ന്ന
4. കണ്ണ്,നീർ
5. കവിത കാലാതിവർത്തിയായി നിലനിൽക് ം
6. നഷ്ടമാക ന്ന മകൻററ സ്നനഹ്ം, അതിറനെറ്റിയ ള്ള ദ ുഃഖം, മകൻ
നനാക് ന്നിറല്ന്ന് നവവലാതി
7. മന ഷ്യൻററ ഇത വറരയ ള്ള എല്ാ നനട്ടങ്ങളുറടയ ം കാരെം
അവൻററ സർഗ്ഗ ശക്തിയാണ്, അവൻററ സർഗ്ഗ ശക്തിക്

മ മ്പിൽ

എല്ാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും മ ട്ടുമടക് ന്ന
8. സതയസന്ധതയാണ് ആണ് ഏറ്റവ ം വലിയ സമ്പത്ത്, 'അതിന

മ മ്പിൽ

രെം നൽക ന്ന ആനന്ദങ്ങൾക്് വലിയ വിലയില്, സതയം
രറയ നമ്പാൾ ലഭിക് ന്ന അംഗീകാരം വിലമതിക്ാനാവാത്തതാണ്.
9. സർവദമനന്ററ ക ട്ടിത്തവ ം ക റ മ്പ ം, സിംഹ്വ മായി കൂട്ടുകൂടാൻ
അവൻ കാെിച്ച ധൈരയം, ഒര

രാജക മാരൻ എന്ന നിലയിൽ

ൈീരതയ റട ലക്ഷെങ്ങൾ, ആറരയ ം വകറവക്ാറത ആനരാട ം
തർക് ത്തരം രറയ ന്ന

എന്നീ വസ്ത തകൾ നചർത്ത് ക റിെ്

തയ്യാറാക് ക
10. മിസ്സിസ് തലത്ത് നബാർഡിങ്ങിൽ ക ട്ടികറള രഠിെിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനൊൾ
മക്ൾ അവറര നനാക്ാത്ത അവസ്ഥയാണ്, സ്നനഹ്ം റകാട ത്താൽ
മാപ്തനമ തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിനക്ണ്ടത ള്ളു, എന്നീ നരായിൻറ്

കൾറക്ാെം സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ നചർത്ത് അവതരിെിക് ക.
11. മന ഷ്യറര സനഹ്ാദരരായി കാെ ക, റതറ്റ് റചയ്തവനരാട ം
ക റ്റവാളികനളാട ം സ്നനഹ്നത്താറട ഇടറരട ക. നിഷ്കളങ്കമായ
സ്നനഹ്വ ം രരിഗെനയ ം അവര റട മാനസികനില മാറ്റിമറിക് ം,
അവരിറല മന ഷ്യറന തിരിച്ചു റകാണ്ട വര ം, സാഹ്ചരയങ്ങളുറട
സമ്മർദ്ദത്താൽ ക റ്റവാളിയായി റരര ന്ന ഒര വറന മന ഷ്യതവവ ം
മനശാസ്പ്തരരമായ ഇടറരടല കൾ റകാണ്ട് തിര ത്താനായി
സാൈിക് ം`
12. ഏത

വലിയ പ്രതിസന്ധിയില ം തളരാറത രിടിച്ചു നിന്ന റകാണ്ട്

ജീവിതത്തിന്ററ ധവതരെികറള ദസ്തറയവ്സസ്കി വളറര
പ്രസാദാത്മകമായി നനാക്ിക്ാെ ന്ന , തറന്ന റവറ ക് ന്നവറര
നരാല ം സ്നനഹ്ിക് ന്ന
13. കഥയിറല വികാരതീപ്വമായ പ്രനയാഗങ്ങൾ ഉദാഹ്രിച്ചു റകാണ്ട്
പ്രനതയകിച്ച് മരെറത്ത അടയാളറെട ത്ത ന്ന രീതിയ ം
കഥാരാപ്തങ്ങളുറട ആത്മസംഘർഷ്ങ്ങൾ അവര റട
സംഭാഷ്െത്തിലൂറടയ ം ആത്മഗതങ്ങളിലൂറടയ ം അവതരിെിക് ന്നത്
ഉദാഹ്രിച്ചു റകാണ്ട് ധവകാരിക മ ഹ്ൂർത്തങ്ങൾ നാടകീയത
എന്നിവ അവതരിെിക്ാൻ വാകയപ്രനയാഗങ്ങളിലൂറട എങ്ങറന
സാൈിക് ം എന്ന് സമർഥിക് ക
14. യാപ്ത, നവർരാട് എന്നീ അവസ്ഥകൾ ധവകാരികമായി
അവതരിെിക് ന്ന കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ ഉദ്ധരിക് ക.. പ്രനതയകിച്ച്
അയ്യെൻററ കണ്ണൂരിനലക് ള്ള യാപ്ത, വീട്ടുകാര റടയ ം
നാട്ടുകാര റടയ ം കൂട്ടക്രച്ചിൽ, തീവണ്ടിയാപ്തയിൽ അനദ്ദഹ്ം
അന ഭവിക് ന്ന സംഘർഷ്ങ്ങൾ, അവസാനം സവന്തം മകൻററ
മൃതനദഹ്ം ഏറ്റുവാനങ്ങണ്ടി വര ന്ന ധവകാരിക മ ഹ്ൂർത്തം
എന്നിവ. അതിലൂറട കൂറട കടൽത്തീരത്ത് എന്ന കഥ യാപ്തയ റടയ ം
നവർരാടിന്ററയ ം ഉറഞ്ഞ കൂടിയ ദ ുഃഖത്തിന്ററയ ം കഥയാണ് എന്ന്
സമർഥിക് ക
15. തന്നിരിക് ന്ന കവിതാശകലങ്ങളിറല തതവചിന്താരരമായ ദർശനങ്ങൾ
എഴ ത ക ..ഒരാളുറട രാരകർമ്മം മറ്റുള്ളവറരയ ം ബാൈിക് ന്ന .
രാരം ആക ന്ന മാമരത്തിൻററ വിത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നകാരമാണ്,
അവിദയ സംസാര കാരെമാക റമങ്കിൽ വിദയ സംസാര നാശകമാണ്
ത ടങ്ങിയ ദർശനങ്ങനളാറടാെം ലക്ഷ്മെസാന്തവനം കവിതയിറല

പ്രൈാന ദർശനങ്ങൾ ആയ നപ്കാൈം മന ഷ്യന

സർവനാശം

സമ്മാനിക് ന്ന , അത് ഒന്നിന ം രരിഹ്ാരമല്, പ്രരഞ്ച ജീവിതം
ക്ഷെികമാണ്, ചൂടാക്ിയ നലാഹ്ത്തിൽ രതിച്ച റവള്ളത്ത ള്ളിക്്
സമാനമാണ് നമ്മ റട ജീവിതം, ഒരാളുറട രാരഫലം മറ്റുള്ളവര ം
അന ഭവിനക്ണ്ടിവര ം എന്നിവ നചർത്ത

ഉരനയസിക് ക...

അന നയാജയമായ ശീർഷ്കം നൽക ക
16. യ ദ്ധത്തിൽ ആര ം ജയിക് ന്നില്, മറിച്ച് മന ഷ്യൻ നതാൽക് ക ആണ്
റചയ്യുന്നത്. അത് മാനവരാശിനനരിട ന്ന മഹ്ാവിരത്താണ്. നലാകത്ത്
ഇന്ന വറര നടന്നിട്ടുള്ള എല്ാ യ ദ്ധങ്ങളും അതിന്
കാരെക്ാരായവറര സംബന്ധിച്ചിടനത്താളം ൈർമ്മ യ ദ്ധങ്ങൾ ആണ്.
മന ഷ്യര റട കണ്ണുനീര ം നിലവിളികളും അല്ാറത മററ്റാന്ന ം ഒര
യ ദ്ധവ ം ബാക്ി ആക് ന്നില്. സമകാലികമായ യ ദ്ധങ്ങളും
അതിൻററ നാശനഷ്ടങ്ങളും അനന്തരഫലങ്ങളും നചർത്ത്
ഉരനയസിക് ക
17. തന്നിരിക് ന്ന കവിതയിറല ആശയം സംപ്ഗഹ്ിക് ക, സമകാലിക
സാഹ്ചരയങ്ങളിറല അര താത്ത പ്രവെതകറള കൂടി ഉദാഹ്രിച്ചു
റകാണ്ട് ദർശനങ്ങറളയ ം ആസവാദന അംശങ്ങറളയ ം അലങ്കാര
കല്രനകറളയ ം സൂചിെിച്ചുറകാണ്ട് ഉരനയസിക് ക. കവിറയ
ക റിച്ചും അനദ്ദഹ്ത്തിൻററ മറ്റു കൃതികറള ക റിച്ച് സൂചനകൾ
നൽകി അന നയാജയമായ ശീർഷ്കം നൽക ക
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