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PREPARED BY:SURESH AREEKODE
1. നനെലല്ലിനെന് നെല വല്ലിലയുള്ളതന് നകകൊണന് .
2. അമ്മയുനടെ അവശതയുയും അനെകൊരരകൊഗഗ്യവയും .
3. അച്ഛനന്റെ സകൊനല്ലിധഗ്യയും വവീടല്ലിലുനണനന് കരുതുനതുനകകൊണന്.
4. യുദ്ധതല്ലിനന്റെ കകൊലയും.
5. സസൗഹൃദയും തവീനര ഇലകൊതകൊയല്ലി.
6. പുതല്ലിയ തലമുറ മകൊതൃഭകൊഷയല്ലിൽ നെല്ലിനന് അകലുന.
7.അച്ഛനന്റെ മരണരതകൊനടെ വല്ലിളല്ലികകൊന് ആരുമല്ലിലകൊതകൊയല്ലി
 അമ്മ ഒറ്റകല്ലിരല്ലികകൊന് തകൊൽപരഗ്യനപ്പെടുന.
 ശകൊരവീരല്ലികമകൊയുയും മകൊനെസല്ലികമകൊയുയും വകൊർധകഗ്യതല്ലിനന്റെ അവശതകൾ അനുഭവല്ലിച്ചു തുടെങല്ലി.
8. രകകൊരന് കകനെകരല്ലി മുഴുവന് രകൊതല്ലിയല്ലിൽ ഊനല്ലി നെടെന. അരപ്പെകൊൾ രകൊതല്ലിയുനടെ കൂരല്ലിരുടല്ലിൽ നെടെക്കുന ചല്ലില
വന് വഗ്യകൊപകൊരങൾ അവന് /അയകൊൾ കണ.
9.വല്ലിരശഷ ബുദ്ധല്ലിയല്ലിലകൊത നതരുവപടല്ലിയുനടെ മകൊതൃരസ്നേഹയും
 മകൊതകൊവല്ലിരനെകൊടുള്ള മകനന്റെ രസ്നേഹശൂനെഗ്യത
 പടല്ലി, കുഞ്ഞുങനള സയുംരകല്ലികകൊന് കകൊണല്ലിക്കുന ജകൊഗ്രത
 മൃഗങളല്ലിൽ രപകൊലുമുള്ള മകൊതൃപുത ബന്ധതല്ലിനന്റെ ഊഷ്മളത .
 പ്രകൃതല്ലിയുയും മല്ലിണകൊപ്രകൊണല്ലിയുയും മനുഷഗ്യനെന് നെൽകുന പകൊഠങൾ.
10. സയുംഗവീതകൊദല്ലി കലകരളകൊടെന് തകൊല്പരഗ്യമല്ലിലകൊത വഗ്യകല്ലി
 പണതല്ലിരനെകൊടുള്ള ആർതല്ലി.
11. പതങളുനടെ സതഗ്യനത വളനചകൊടെല്ലിക്കുന പ്രവണത.
 സതഗ്യസന്ധമകൊയല്ലി പതധർമയും നെല്ലിർവഹല്ലികകൊതതല്ലിലുള്ള പരല്ലിഹകൊസയും.
 പതങളുനടെ പകപകൊതല്ലിതതയും / നെല്ലികന്പകതയല്ലിലകൊയ.
12.

അമ,കകകൊച്ചുചക്കരചച: തകർക്കകൊൻ പറകൊത്ത വചശശകൊസസ
 അമ്മ നകകൊച്ചുചകരചല്ലി ആതകൊർത്ഥ ബന്ധയും / കുടുയുംബകൊയുംഗയും
 പ്രകൃതല്ലിയുയും തമ്മല്ലിലുള്ള പരസ്പരകൊശല്ലിതതതതല്ലിലുള്ള വല്ലിശതകൊസയും /
 എനന് വല്ലില നകകൊടുതയും പ്രകൃതല്ലിനയയുയും ജവീവജകൊലങനളയുയും സയുംരകല്ലിക്കുന രസ്നേഹഭകൊവയും.
 പഴയകകൊല നെന്മകൾ കകൊക്കുന വഗ്യകല്ലിതതയും /
 അമ്മ നെൽകുന പകൊരല്ലിസല്ലിതല്ലിക അവരബകൊധയും.

13.നചറസ മങകൊത്ത സസ്നേഹബന്ധങൾ
 ദകൊരല്ലിദ്രതല്ലിലുയും ഉള്ളതന് പങന് നവയ്ക്കുന.
 ചല്ലിരുതയുനടെ വല്ലിശപ്പെകറ്റകൊന് വയറു രവദനെനയന പറഞന് രകകൊരന് കല്ലിടെക്കുന.
 രകകൊരന് കഴല്ലിചല്ലിനലങല്ലിൽ ചല്ലിരുതയുയും കഴല്ലികല്ലിനലന വകൊശല്ലി.
 തകൊന് കഴല്ലിചല്ലിനലങല്ലിലുയും കകൊലതന് പണല്ലികന് രപകൊരകണ രകകൊരനെന് കഞല്ലി മകൊറ്റല്ലിനവയ്ക്കുനതന്.
14.നകൊടട്യ പ്രധകൊനസ നഗരസ ദരചദസ
 നെഗരതല്ലിനന്റെ കൃതല്ലിമതതയും നെല്ലിറഞ അനരവീകയും അമ്മ ഇഷ്ടനപ്പെടുനല്ലില
 തല്ലിരക്കു പല്ലിടെല്ലിച ജവീവല്ലിതയും

 നെല നവള്ളയും, നെല വകൊയു, സുന്ദരമകൊയ പ്രകൃതല്ലി, കല്ലിളല്ലികളുനടെ ശബയും ഇവനയകൊനയും നെഗരതല്ലിൽ ഇല
 നെഗരതല്ലിൽ ഫന്ളകൊറ്റന് ജവീവല്ലിതതല്ലിനന്റെ മടുപ്പെല്ലിക്കുന അനരവീകയും
 രസ്നേഹബന്ധങളുയും സകൊമൂഹഗ്യബന്ധങളുമല്ലില.
 ഗ്രകൊമവല്ലിശുദ്ധല്ലിനയക്കുറല്ലിച്ചുള്ള അമ്മയുനടെ കകൊഴ്ചപ്പെകൊടെന് മഹതരയും
15).അമസയകൊർമകളചകലെ 'സൂചചപ്രസയകൊഗങൾ'
 പനെല്ലിപ്പെല്ലിടെല്ലിചരപ്പെകൊൾ ആശുപതല്ലിപ്പെടെല്ലികൾ കയറല്ലി കല്ലിതച അമ്മ
 തണുരപ്പെൽകകൊതല്ലിരല്ലികകൊന് കരല്ലിമ്പടെതല്ലിൽ നപകൊതല്ലിഞന് അമ്മ രചർതപല്ലിടെല്ലിചരപ്പെകൊഴനത ചൂടെന്
 അമ്മയുനടെ മുഷല്ലിപ്പെല്ലിനന്റെ, വല്ലിയർപ്പെല്ലിനന്റെ ,കകൊനചണ്ണയുനടെ ഗന്ധയും
 തനെല്ലിക്കു രവണല്ലി ഭകണമുണകൊകകൊന് അടുപ്പെല്ലിലൂതല്ലിയരപ്പെകൊൾ ഉയർന ഓലനകകൊടെല്ലികൾ പുകയുന മണയും
 അനുഭവങളല്ലിലൂനടെ,സ്പർശനെങളല്ലിലൂനടെ,ഗന്ധങളല്ലിലൂനടെ നെല്ലിറയുന ഓർമ്മകൾ മകനെല്ലിൽ മകൊനെസല്ലിക
സയുംഘർഷങൾ സൃഷ്ടല്ലിക്കുന.
16)

. ഒരു പചടച കനലസ ഒരു മുറസ കതകൊഴചലസ





കഠല്ലിനെമകൊയല്ലി അധതകൊനെല്ലിചല്ലിടയും ഒരു രനെരനത കഞല്ലിക്കുള്ള വകയല്ലില
കപ്പെ കഴല്ലിചന് വല്ലിശപ്പെന് മകൊരറ്റണ അവസ
ജന്മല്ലികളുനടെ അടെല്ലിമകളകൊയല്ലി ജവീവല്ലിക്കുന കർഷക നതകൊഴല്ലിലകൊളല്ലികളുനടെ ദയനെവീയ ജവീവല്ലിതയും
പകലനല്ലിരയകൊളയും അധതകൊനെല്ലിചന് കല്ലിടന ചകയും നകകൊണന് അരല്ലിവകൊങല്ലി പകൊതല്ലിരകൊയന് വവീടല്ലിനലതല്ലി അരല്ലിയല്ലിട
തല്ലിളപ്പെല്ലിചന് വല്ലിശപ്പെടെകകൊന് ശമല്ലിക്കുനവർ
 ഇലകൊയകൾകല്ലിടെയല്ലിലുയും രസ്നേഹരതകൊനടെ, പ്രതവീകരയകൊനടെ ജവീവല്ലിതയും നെയല്ലിക്കുന.
17 ) അമ: ഓസരകൊ വചളചകൾകസ കകൊസതകൊർകന്ന സസ്നേഹരൂപസ
 അച്ഛരനെകൊടുള്ള അമ്മയുനടെ നെല്ലിർമലമകൊയ രസ്നേഹയും
 അച്ഛന് മരല്ലിനചന യകൊഥകൊർത്ഥഗ്യയും അയുംഗവീകരല്ലികകൊന് കഴല്ലിയകൊത അമ്മ
 ബന്ധങളുനടെ ദൃഢത / പവല്ലിതത കകൊത സൂകല്ലിക്കുന
 അച്ഛനന്റെ മണ്ണന് വല്ലിടന് രപകൊകകൊന് കഴല്ലിയുനല്ലില
 ഗ്രകൊമയും,കൃഷല്ലി,പ്രകൃതല്ലി ഇവയല്ലിൽ അമ്മക്കുള്ള തകൊല്പരഗ്യയും
18). മറയുന്ന മകൊമ്പഴക്കകൊലെങൾ
 ഇനനത തലമുറകന് ലഭല്ലിക്കുനല്ലില
 മകൊവല്ലില , പ്രകൃതല്ലിയല്ലില , മകൊരഞകൊടല്ലിൽ കരലറല്ലില
 നകകൊതല്ലിയ സമകൊജങളല്ലില
 അപരല്ലിഷ്കൃതമടകൾ - അനെഗ്യമകൊകുന തലമുറ
 മകൊങകൊമരയും (Mango tree) -മകൊവല്ലിനനെ വല്ലിളല്ലിക്കുനതന്
 മകൊതൃഭകൊഷയല്ലിൽ നെല്ലിനന് അകനന്, ഗ്രകൊമസയുംസ്കൃതല്ലി അനെഗ്യമകൊകുന.
 'മകൊയുംരഗകൊഫ്രൂടല്ലി'യല്ലിൽ അഭയയും പ്രകൊപല്ലിക്കുന
19.

അച്ഛൻ അനുഭവജകൊനമുള്ള കർഷകൻ
 കല്ലിടെപ്പെല്ലിലകൊയരപ്പെകൊഴുയും അച്ഛനന്റെ ശദ്ധ ഓരരകൊ കകൊരഗ്യതല്ലിലുയും
 വകൊർധകഗ്യയും ബകൊധല്ലിച മനെസല്ലിലൂനടെനയലകൊയും കണ.
 ചുറ്റുള്ള പ്രകൃതല്ലിരയകൊടെന് ആതബന്ധയും-കനല്ലിന്പ്പുറനത രതങ വരണതന്, വരമ്പല്ലിരലകന് ചകൊഞ
കതല്ലിരല്ലിൽ ചവല്ലിടല്ലി കുടല്ലികൾ രപകൊകുനതന്, വവകൊലുകൾ കടെല്ലിചവീമ്പല്ലിയ അടെയകൾ വവീണു കല്ലിടെക്കുനതന്.
 കല്ലിടെക്കുനല്ലിടെതന് കല്ലിടെനന് അച്ഛനെന് എലകൊയും കകൊണകൊനെന് കഴല്ലിഞ്ഞു.
 ദവീർഘകകൊലയും നകകൊണന് ഹൃദതല്ലിസമകൊകല്ലിയ കൃഷല്ലിരയകൊടുയും പ്രകൃതല്ലിരയകൊടുമുള്ള അടുപ്പെയും

20. ശശ്രീ

നകൊരകൊയണ സസന്ദേശസ-ഒരു വചശചഷകൊശയസ

ശവീ നെകൊരകൊയണഗുരു സരന്ദശയും - വല്ലിലയല്ലിരുതല്ലിയല്ലിടണന്.
മനുഷഗ്യ ജകൊതല്ലി എന വല്ലിശകൊലമകൊയ ആശയയും
സകൊർവലസൗകല്ലികത
എലകൊ മത നെദല്ലികളുയും നചന രചരുന മഹകൊസമുദ്രനതപ്പെറ്റല്ലി അവരബകൊധയും പകർനന് നെൽകല്ലിയ _
ഗുരുരദവന്
 ജകൊതവീയമകൊയ ചല്ലിനകൾ മകൊറ്റല്ലിനയടുത.
 മനുഷഗ്യകൊണകൊയും മനുഷഗ്യതതയും ജകൊതല്ലി:
 സരന്ദശയും-സകൊയുംസകൊരല്ലിക വല്ലികസനെതല്ലിനെന് അതഗ്യനയും ഉപകരല്ലിക്കുനതന്





21. ചകൊകണച: കണകകൂട്ടലകൾ കതറചയസപകൊയ സഹൃദയൻ






മകനന്റെ ചല്ലികല്ലിത്സകകൊയല്ലി പണയയും നവച രറഡല്ലിരയകൊ തല്ലിരല്ലിനചടുകകൊന് കഴല്ലിയകൊതതന്.
അസുഖയും കൂടുതലകൊയല്ലി മകന് മരല്ലിക്കുന
മകൊനെസല്ലികമകൊയല്ലി തളരുനതന്.
രജകൊലല്ലിയല്ലിനല ശദ്ധ പകൊളുനതന്.
സകൊമ്പതല്ലികമകൊയല്ലി തകർന രപകൊകുനതന്.

22.പ്രഭകൊഷണസ: വചഷയസ-വകൊർധകട്യസത്തകൊടുള്ള സമൂഹത്തചകന്റെ മസനകൊഭകൊവസ
 അഭല്ലിസയുംരബകൊധനെ ,പ്രഭകൊഷണ കശലല്ലി
 അമ്മനതകൊടല്ലിൽ - വകൊർധകഗ്യരതകൊടുള്ള അവഗണനെ.
 ഭകൊരഗ്യയുനടെ നെല്ലിർബന്ധതല്ലിനു വഴങല്ലി അമ്മനയ ഉരപകല്ലികകൊന് പുറനപ്പെടുന മകന്.
 നതരുവന്, ആശുപതല്ലി, വല്ലിദഗ്യകൊലയയും, രകതയും
 ഉപരഭകൊഗ സയുംസകൊരതല്ലിനെന് അടെല്ലിമനപ്പെട മലയകൊളല്ലി / സകൊമൂഹഗ്യ മരനെകൊഭകൊവയും
 പഴയനതലകൊയും രമകൊശമകൊണന് ഉരപകല്ലിരകണതകൊണന് എന ചല്ലിന
 പതവകൊർതകൾ - ഉരപകല്ലികനപ്പെടുന അമ്മമകൊർ .
 സന്രനെഹയും, കരുതൽ , സുരകല്ലിതതതമല്ലില, പരല്ലിഗണനെയല്ലില.
 ഒരകൊയുസ്സു മുഴുവന് മകൾക്കു രവണല്ലി എരല്ലിഞ്ഞു തവീർനവർ.
 രകരളതല്ലിനല നപരുകുന വൃദ്ധസദനെങളല്ലിൽ ഉരുകല്ലിതവീരുനവർ

23. സകകൊരൻ: അടചയകൊള വർഗത്തചകന്റെ കരുത്തുറ പ്രതചനചധച.
➢
➢






കഥകൊപകൊതനത പരല്ലിചയനപ്പെടുതല്ലിയല്ലിടണന്
സതഭകൊവ സവല്ലിരശഷതകൾ കനണതല്ലിയല്ലിടണന്.
അധതകൊനെതല്ലിനന്റെ മഹതതയും തല്ലിരല്ലിചറല്ലിഞ കഥകൊപകൊതയും
ജന്മല്ലിതതതല്ലിനനെതല്ലിനരയുള്ള പ്രതല്ലിരഷധതല്ലിനന്റെ ആദഗ്യ സതരയും.
ഭകൊരഗ്യ ചല്ലിരുതനയ വളനരയധല്ലികയും രസ്നേഹല്ലിക്കുന/ ആതകൊർഥമകൊയ രസ്നേഹയും.
അപ്പെനനെ തനെല്ലിചകൊകല്ലി രപകൊനതല്ലിൽ കുറ്റരബകൊധയും രതകൊനന മകന്
ഇലകൊയനയ രസ്നേഹയും നകകൊണന് അതല്ലിജവീവല്ലിക്കുന മകൊതൃകകൊ കഥകൊപകൊതയും

24. ഉപനട്യകൊസസ :തലെകക്കട്ടട്ട് - പ്രകൃതചയുസ മനുഷട്യനുസ
 നകകൊച്ചു ചകരചല്ലി പ്രകൃതല്ലിയുയും മനുഷഗ്യനുയും തമ്മല്ലിലുള്ള ആരരകൊഗഗ്യകരമകൊയ പരസ്പരകൊശല്ലിതതതതല്ലിനന്റെ
ചല്ലിതയും
 നെല്ലിലകൊവ നപയ്യുന നെകൊടവഴല്ലിയല്ലിനല നെന്മയുള്ള ജവീവല്ലിതയും
 നെകൊടല്ലിന്പുറയും നെന്മകളകൊൽ സമൃദ്ധയും
 ഇതരയും ബന്ധങൾ ഇനന് നെഷ്ടമകൊകുന.
 ഇനന് പ്രകൃതല്ലി രപകൊണഷമല്ലില, പ്രകൃതല്ലി ചൂഷണമകൊണന്

 ഭൂമല്ലിയല്ലിൽ ജവീവന് തനന അപകടെതല്ലിലകൊവന മനുഷഗ്യപ്രവൃതല്ലികൾ
 പ്രകൃതല്ലിരകകൊഭങൾ
 വൃക സസഗ്യലതകൊദല്ലികരളകൊടെന് പഴയ തലമുറ കകൊത സൂകല്ലിച സരനെഹയും / പരല്ലിഗണനെ / കരുതൽ
തല്ലിരല്ലിച്ചുപല്ലിടെല്ലികണയും
 എലകൊവരുയും ഭൂമല്ലിയുനടെ അവകകൊശല്ലികൾ എന കകൊഴ്ചപ്പെകൊടെന് വളരണയും

25. മുഖപ്രസസഗസ: തലെകക്കട്ടട്ട് : മകൊധട്യമങളസ സമൂഹവസ











മകൊധഗ്യമധർമയും
ജനെകൊധല്ലിപതഗ്യതല്ലിൽ മകൊധഗ്യമങൾക്കുള്ള സകൊനെയും
നെന്മതല്ലിന്മകൾ മനെസല്ലിലകൊകകൊന് മകൊധഗ്യമങൾകന് കഴല്ലിയണയും
സതഗ്യനത വളനചകൊടെല്ലികരുതന്
പല പതയും വകൊയല്ലിചന് സതഗ്യയും കനണരതണ ഗതല്ലിരകടെന്
രകകൊർപരററ്റുകളുനടെ സതകൊധവീനെതല്ലിൽ പതങൾ വവീഴരുതന് (നപയന്ഡന് രജണലല്ലിസയും )
സകൊമൂഹഗ്യ നെന്മ ലകഗ്യമകൊകല്ലി പ്രവർതല്ലികണയും
നെല്ലികന്പകത മുഖമുദ്രയകൊവണയും
സതഗ്യസന്ധമകൊയല്ലി മകൊധഗ്യമ ധർമയും നെല്ലിർവഹല്ലിരകണതന് കകൊലതല്ലിനന്റെ ആവശഗ്യയും
മകൊധഗ്യമങൾ ജനെകൊധല്ലിപതഗ്യതല്ലിനന്റെ നെകൊവകൊയല്ലി വർതല്ലികണയും'
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