അക്കർമമാശശി - ശരൺകുമമാർ ലശിലിംബമാളള
 മററാഠഠി സറാഹഠിതത്യകറാരൻ സറാമൂഹത്യ പ്രവർത്തകൻ
 ആത്മകഥഥറാപറാഖത്യറാനപരമറായ കൃതഠിയറാണണ് അക്കർമറാശഠി.
 ഏറ്റവവും പ്രതഠികൂലമറായ സറാഹചരത്യത്തഠിൽ നഠിനണ് അക്ഷരത്തഠിഥലകവും സറാഹഠിതത്യ ഥലറാകഥത്തകവും
എത്തുന ഒരു ബറാലനന്റെ മറാതൃകറാപരമറായ വളർച്ച കറാണഠികന കൃതഠി
 ജറാതതീയവവും വവുംശതീയവമറായ വഠിഥവചനങ്ങൾ ഇനത്യയഠിനല ചഠില ഇടങ്ങളഠിൽ നഠിനണ് തുടച്ചണ് മറാറ്ററാൻ
കഴഠിഞഠിടഠില
 അത്തരവും സറാഹചരത്യത്തഠിലറാണണ് അരക്ഷഠിതരറായ ജനതയുനട ജതീവഠിതനത്ത നപറാതു സമൂഹത്തഠിനണ്
മുനഠിൻ അവതരഠിപഠികന ശക്തമറായ സറാഹഠിതത്യരചനകളുനട പഠിറവഠി അനഠിവറാരത്യമറാകനതണ്.
 ഉത്തഥരനത്യയഠിനല ജറാതഠിവഠിഥവചനനത്തകറഠിചവും അതണ് സൃഷഠികന ദയനതീയ ജതീവഠിത
സറാഹചരത്യങ്ങനളകറഠിചവും തുറനനഴുതുന സറാഹഠിതത്യകറാരനറാണണ് ശരൺകുമറാർലഠിവുംബറാനള
 ഈ തുറനനഴുത്തഠിനണ് അഥദ്ദേഹവും എടുത്ത അസവുംസ്കൃത വഠിഭവവും സസ്വനവും ജതീവഠിതവും തനനയറാണണ്
 അക്കർമറാശഠി എന ഒറ്റകൃതഠി നകറാണണ് തനന അഥദ്ദേഹവും ശ്രഥദ്ധേയനറായഠി
 ഒരു ദലഠിതണ് ബറാഹ്മണനറായഠി(അർധജറാതഠി) ജനഠിച്ച അഥദ്ദേഹവും ഥനരഠിട അതഠി തതീക്ഷ്ണവവും ഭയറാനകവമറായ
അനുഭവങ്ങളറാണണ് ഈ കൃതഠിയഠിൽ ആവഠിഷ്ക്കരഠിച്ചഠിരഠികനതണ്.
 ദറാരഠിദത്യവും നകറാണവും വഠിഥവചനങ്ങൾ നകറാണവും അതതീവ ദയനതീയമറായഠിഥപറായ തനന്റെ
ബറാലത്യകകൗമറാരങ്ങനള ക്രമരഹഠിതമറായഠി, ജതീവഠിതവും രുചഠികന ഭറാഷയഠിൽ ഈ കൃതഠിയഠിൽ അഥദ്ദേഹവും
വരച്ചഠിടഠിരഠികന.
 ചറാണകത്തഠിൽ നഠിനണ് ഥശഖരഠികന ധറാനത്യമണഠികൾ നപറാടഠിച്ചണ് തഠിനണ് വഠിശപകഥറ്റണഠി വന കുടഠി
കറാലവവും ചപ്പുചവറുകൾക്കഠിടയഠിൽ നഠിനണ് ആഹറാരവും കനണഥത്തണഠി വന കഠിമറാരവനമലറാവും
വറായനക്കറാരനന ഏറ്റവവും പരഠിഗണന അർഹഠികനവരുനട ജതീവഠിത പരഠിസരത്തഠിഥലക കൂടഠിനകറാണ
ഥപറാകുവും വഠിധമറാണണ് അഥദ്ദേഹവും അവതരഠിപഠിച്ചഠിട്ടുള്ളതണ്.
 നവല്ലുവഠിളഠികനള, ദുരഠിതങ്ങനള സറാഹഠിതത്യരചനയ്ക്കുള്ള മഷഠിപറാത്രമറാക്കഠി മറാറ്റഠി വഠിജയത്തഠിഥലക നടന
ലഠിവുംബറാനള ജതീവഠിതത്തഠിനല ചഠില മുഹൂർത്തങ്ങളറാണണ് അക്കർമറാശഠി എന പറാഠഭറാഗത്തണ്
ഥചർത്തഠിരഠികനതണ്.
 കഷപറാടുകൾക്കഠിടയഠിലവും മൂലത്യവത്തറായ ജതീവഠിതവും സറാധത്യമറാനണ ഗുണറാത്മക സഥന്ദേശമറാണണ് പറാഠഭറാഗവും
മുഥനറാട്ടുവയ്ക്കുനതണ്
 അഥതറാനടറാപവും ചുറ്റുപറാടുമുള്ള വഠിഥവചനങ്ങനള മനസഠിലറാക്കഠി സമഭറാവനയുനട ഒരു സറാമൂഹഠിക സങ്കലവും
രൂപനപടറാനുവും അക്കർമറാശഠി എന പറാഠവും ഉപകരഠികന.
● ശരൺകുമമാർ ലശിലിംബമാളളയുളടെ ജജീവശിത പരശിസരലിം
➢ കഷപറാടു നഠിറഞ ബറാലത്യവും
➢ അനറാഥതസ്വവും
➢ അറഠിവ ഥനടറാനുള്ള ആഗ്രഹവും
➢ ജറാതതീയമറായ പറാർശസ്വവതണ്ക്കരണവും
➢ കറാത്തു സൂക്ഷഠികന ജതീവഠിത മൂലത്യങ്ങൾ
➢ ചപൾഗറാവഠിനല പഠനവും
● കഥമാപമാത്രങ്ങൾ - ജജീവശിത പരശിസരലിം, സസ്വഭമാവലിം
 കുമമാർ മമാമ : ശരൺകുമറാർ ലഠിവുംബറാനളയുനട സഥഹറാദരഠി നറാഗഠിയുനട ഭർത്തറാവണ്.
ഉത്തരവറാദഠിതസ്വഥബറാധമഠിലറാത്ത കഥറാപറാത്രവും- ഥജറാലഠി നഷങ്ങൾ, മടഠിയൻ, കടക്കറാരൻ
 ശമാനമാ ആതതമാ -ശരൺകുമറാർ ലഠിവുംബറാനളയുനട സഥഹറാദരഠി മറാഗഠിയുനട ഭർത്തറാവഠിനന്റെ അമ- വൃദ്ധേ,
അധസ്വറാനശതീല, ഥസ്നേഹസമ്പന
 ശരൺകുമമാർ ലശിലിംബമാളള:ഥലഖകൻ. കഷപറാടണ് നഠിറഞ ബറാലത്യവും.പ്രതഠികൂല സറാഹചരത്യങ്ങളഠിലവും പഠഠിച

മുഥനററാൻ ആഗ്രഹഠിച. - ബറാലൻ, പഠഠിക്കറാൻ തറാലരത്യമുള്ളവൻ,കഷപറാടണ് അനുഭവഠികന. മൂലത്യങ്ങൾ
കറാത്തു സൂക്ഷഠികന.
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ലശിലിംബമാളളയുളടെ നശിലപമാടുകളശിളല സനന്ദേശലിം
കുമറാർ മറാമ നൽകുന സഥന്ദേശവും
ശരൺകുമറാറഠിനണ് സഠിനഠിമ കറാണറാനുള്ള ആഗ്രഹവും
കളഞ്ഞുകഠിടഠിയ പണവും - പഠിർജറാനദയുനട പ്രഥലറാഭനവും
പ്രഥലറാഭനനത്ത അതഠിജതീവഠിക്കൽ
സ്കൂളഠിൽ നഠിന കഠിട്ടുന അഭഠിനന്ദേനവും
അഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമറാക്കറാൻ മൂലത്യങ്ങൾ കകവഠിടറാതഠിരഠികക
മൂലത്യ സവുംരക്ഷണ നൽകുന ആനന്ദേവും
ഭമാഷയുളടെ ആവശിഷമാരഭലിംഗശി - ലശിലിംബമാളള ജജീവശിത സമാഹചരതലിം
ചപ്പുചവറുകൾക പകരവും തൂക്കഠി ഥനറാഥക്കണതണ് ഞങ്ങളുനട വഠിശപറാനണനനഠിക്കണ് ഥതറാനഠി
അതഠിരൂക്ഷമറായ വഠിശപണ്
വഠിശപടകവറാനുള്ള വക ചവറണ് നപറുകനതഠിൽ നഠിനണ് കഠിട്ടുനഠില.
പറാർശസ്വവതണ്ക്കരഠിക്കനപട ജനസമൂഹത്തഠി പ്രശ്നങ്ങൾ
നപറാതു സമൂഹത്തഠിൽ നഠിന കൂടുതൽ പരഠിഗണന അർഹഠികന.
ചവറഠിൽ നപറാതഠിഞ്ഞു കഠിടകന കതീറക്കടലറാസുകൾ ഒരു വശത്തുവും ഞങ്ങളുനട നഠിതത്യ സുഹൃത്തറായ വഠിശപണ് മറുവശത്തുവും.
ദഠിവസവും മുഴുവനുവും അലഞ്ഞു നടനണ് വറാരഠിക്കൂട്ടുന ചവറഠിൻണ്നറ തൂക്കവവും വഠിലയുനമങ്കഠിലമുഥണറാ ഞങ്ങനളഥപറാലള്ള
മനുഷത്യർക്കണ്
വശിഗ്രഹമാർത്ഥങ്ങൾ
തലഥവദന - തലയഠിനല ഥവദന
പ്രതഠിദഠിനവും - ദഠിനഥനറാറുവും (ദഠിനവുംപ്രതഠി)
പഴക്കട - പഴങ്ങൾ വഠിൽകന കട
തതീവണഠി -തതീയറാൽ ഓടുന വണഠി.( തതീയുനട സഹറായത്തറാൽ ഓടുന വണഠി.)
വഠിശഠിഷ നഠിമഠിഷവും - വഠിശഠിഷമറായ നഠിമഠിഷവും
മഹറാകവഠി - മഹറാനറായ കവഠി
അക്കർമശശിയശിളല സമാമൂഹത ജജീവശിതലിം
അമ-മഹർ ജറാതഠി, അച്ഛൻ ലഠിവുംഗറായത്തണ് (ഥമൽജറാതഠി)
അക്കർമറാശഠി - അർധ ജറാതഠി (12 മറാസറാ- 1 ഥതറാല, അക്കർമറാശഠി - 11 മറാസറാ, ഒരു ഥതറാല തഠികയഠില.
അപൂർണവും/അപൂർണൻ
ജറാതതീയമറായ വഠിഥവചനവും
ദറാരഠിദത്യവും, നതറാഴഠിൽ ചൂഷണവും
എനഠിക്കണ് ചുറ്റുവും എഥപറാഴുവും ദലഠിതണ് സമുദറായക്കറാരറായ കുടഠികളറാണണ് ഉണറായഠിരുനതണ് .
ചപ്പുചവറു നപറുക്കഠി ജതീവഠികന ശറാനറാ ആതത്യയുനട, കുമറാർ മറാമയുനട ജതീവഠിതവും
മഹർ സമുദറായക്കറാരനറായതഠിനറാൽ നചരഠിപ്പു തുനറാൻ വഠിസമതഠികന നചരുപ്പുകുത്തഠി
പത്തറാവും കറാസഠിൽ വച്ചണ് കളഞ്ഞുകഠിടഠിയ 30 രൂപ
സുഹൃത്തഠിനന്റെ പ്രഥലറാഭനവും
പ്രഥലറാഭനത്തഠിനണ് ഇരയറാവറാനത ലഠിവുംബറാനള പുലർത്തുന സതത്യ സമ്പത.(ദറാരഠിദ്രത്തഠിലവും ആഗ്രഹങ്ങൾ അവഗണഠികന.
[ദമാരശിദതലിം, ജമാതശിവശിനവചനലിം, അടെശിമനവല, അനമാഥതസ്വലിം]
വശിലയശിരുതമാലിം , കുറശിളപ്പെഴുതമാലിം
'' മഠിഠറായഠി നപറാതഠിയുന കടലകൾ കണറാൽ വറായഠിൽ നവള്ളമൂറുവും' '


 ''എഥപറാനഴങ്കഠിലവും ഒരു നല കടലറാസണ് കനണത്തഠിയറാൽ എനഠിക്കണ് വലഠിയ സഥനറാഷവും ഥതറാനവും. ഞറാനതണ് നഠിവർത്തഠി

വറായഠിക്കറാൻ തുടങവും.''-- ലഠിവുംബറാനളയുനട ആഗ്രഹങ്ങനളകറഠിച്ചണ് വഠിലയഠിരുത്തുക.?
● തറാനഴ പറയുനവയഠിൽ ബഹുവതീഹഠി സമറാസത്തഠിനണ് ഉദറാഹരണഥമതണ് ? (അനത്യപദത്തഠിനണ് പ്രറാധറാനത്യവും വരുന സമറാസവും)
a) രണറാമൻ b) തലഥവദന c) കകകറാൽ d) മുകഠിൽ വർണൻ
● നറാമനഠിർമയഠി തദ്ധേഠിതത്തഠിനണ് ഉദറാഹരണ ഥമതണ്?
a) ഒനറാമൻ
b) ഥകടവൾ
c) മഠിടുക്കഠി
d) കള്ളത്തരവും
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