വ഻ഷഺദത്ത഻ീന്പ വേുവരഽക
ഡ

ഺ. ഷഺഹഽല് അമ഼ന് എം.

഻.,

ൂസകയഺട്ര഻സ്റ്റ്, വേീസന്പ് വേു ഺമ

ഒരഺ

 വേ

 വേുഹഺ
 വേ

പ഻റ്റല് വേ& പഽ ഽജ഼വന് വേ
 വേുഹഺ

പ഻റ്റല് വേ
, ചങ്ങനഺുേര഻ വേ

കഽ വേവ഻ഷഺദുരഺഗം വേന഻ര്ണയ഻കീന്ഫരഽന്ന് വേഅകഺരണമഺയ വേസങ്കരം, ഒന്ന഻ലഽം വേ

ഉത്സഺഹമ഻ലലഺയ്ക,

ളര്ച, സുതഺഷം വേീകരഽത്തഽന്ന വേച഻തക

ഉള്ള വേവയ ഻യഺനങ്ങ

 വേ ഽരങ്ങ഻യ കഷ്ട ക

഼ട്വ ുയഺീര വേകഽറചുനഺ

, വേഉറകത്ത഻ുലഺ വേവ഻ശന്ഫ഻ുലഺ വേ
 വേ

 വേന഻ യജ഼വ഻ ീത്ത വേബഺധ഻കത്തക വേ
 വേ

 വേന഻ലന഻ല്കഽുണഺഴഺ
 വേ

 വേഅഞ്ചഽുപര഻ല് വേ
 വേഒരഺീള വേീവച് വേ

ഒര഻കീലങ്ക഻ലഽം വേപ഻ര഻കാരഽന്ന വേഈ വേുരഺഗം വേരണ്ടഺയ഻രത്ത഻യ഻രഽപു ഺീര വേമനഽഷയീര വേ
ീകഺലലഺീ ീകഺലലുന്ന വേഅസഽഖങ്ങളുീര വേപട്ട഻കയ഻ല് വേ
 വേരണ്ടഺമീ ത്തഽീമന്ന് വേ
ുലഺകഺുരഺഗയസംഘരന വേമഽന്നറ഻യ഻ന്ഫു വേ രഽന്നഽണ്ട്
വ഻ഷഺദം വേബഺധ഻കഽന്ന് വേമനസ്സ഻ീനയഺുണഺ വേഅു ഺ വേശര഼രീത്തയഺുണഺ, അ ഽണ്ടഺകഽന്ന് വേ
മനകട്ട഻യ഻ലലഺയ്ക വേീകഺുണ്ടഺ വേഅു ഺ വേശഺര഼ര഻കകഺരണങ്ങ
ൂവഷമയങ്ങ
സംശയങ്ങ

 വേീകഺുണ്ടഺ, മനസ്സ഻ീന്പ വേ
 വേ

കഽ വേനലല് വേമരഽന്നഽകളഺുണഺ വേഅു ഺ ീകൌണ്സല഻ങ്ങഺുണഺ വേനന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള വേ

 വേവ഻ഷഺദബഺധ഻ രഽീരയഽം വേകഽരഽംബഺംഗങ്ങളുീരയഽം വേമറ്റും വേമനസ്സ഻ല് വേ
 വേ
 വേ

സഺധഺരണമഺ

 വേഭഺഗയവശഺല് വേ
, വേകഴ഻ഞ്ഞ വേഒരഽ വേപത്തഽവര്ഷത്ത഻ന഻രയ഻ല് വേ
 വേ

ഗുവഷണരംഗത്തഽണ്ടഺയ വേച഻ല വേവന്പഽുരഺഗ ഻ക

 വേആ വേുചഺദയങ്ങ
 വേ

കി യമഺയ വേഉത്തരങ്ങളും വേനല്കഽന്നഽണ്ട്  വേആ വേഉത്തരങ്ങളഺ

ീകലലഺം വേപല വേ

 വേഈ വേുലഖനത്ത഻ീന്പ വേവ഻ഷയം

വ഻ഷഺദകഺരണങ്ങള്ക്ക് ഒരഺമഽഖം
ട്പഷര് വേ
, വേകഺന്സര് വേ
 വേ ഽരങ്ങ഻യ വേമറ്റു വേസങ്ക഼ര്ണുരഺഗങ്ങളുുര ഽ വേുപഺീല ീന്ന വേ
വ഻ഷഺദത്ത഻ീന്പയഽം വേആവ഻ര്ഭഺവത്ത഻ല് വേ
 വേജന഻ കഘരകങ്ങ
പങ്കഽണ്ട്  വേഒരഺ

കഽം വേജ഼വ഻ സഺഹചരയങ്ങ

കഽം വേ

കഽ വേവ഻ഷഺദം വേപ഻ര഻ീപരഺനഽള്ള വേസഺദ്ധ്യ യഽീര വേമാന്ന഻ീലഺന്ന് വേഅയഺളുീര വേ

പഺരണരയവഽം വേബഺക഻ വേഅയഺളുീര വേചഽറ്റുപഺരഽകളും വേആണഽ വേന഻ര്ണയ഻കഽന്ന്
വ഻ഷഺദബഺധ഻ രഽീര വേഏറ്റവഽമരഽത്ത വേബന്ധഽക

ക് വേഅു  വേുരഺഗം വേവരഺനഽള്ള വേസഺദ്ധ്യ  വേ

മറ്റുള്ളവരഽുര ഻ീനകഺ

 വേവ഻ഷഺദം വേീചറഽട്പഺയത്ത഻ുല വേ

 വേമാന്നഽനഺല഻രട്ട഻യഺ
 വേ

ആരംഭ഻കഽകയഽം വേപല വണ വേവന്നഽുപഺവഽകയഽം വേീചയ് വരഽീര വേബന്ധഽക

കഺ

 വേ

കാരഽ ല് വേ
 വേുരഺഗസഺദ്ധ്യ യഽള്ള്  വേപഺരണരയമഽള്ളവര്ക് വേഅന഻ഷ്ടസഺഹചരയങ്ങീളഺന്നഽം വേ
ന഻ലവ഻ല഻ലലഺത്തുന്ഫഺ

ുന്ഫഺലഽം വേവ഻ഷഺദം വേട്പ യക്ഷീന്ഫരഽകയഽം വേീചയ്ഺം
 വേ

ബഺലയത്ത഻ല് വേ
 വേകരഽത്ത വേഅവഗണനകുളഺ വേപ഼ഡനങ്ങുളഺ വേുനര഻രഽന്ന ഽം വേഭഺവ഻യ഻ല് വേ
 വേ
വ഻ഷഺദത്ത഻നഽ വേവഴ഻ീവകഺം  വേഉദഺഹരണത്ത഻ന്, വേഇത്തരമനഽഭവങ്ങ
വരഺനഽള്ള വേസഺദ്ധ്യ ീയ വേനഺല഻രട്ട഻യഺകഽന്നഽണ്ട്
ലീപഺകഺനഽം, വേകാരഽ ല് വേ
നഺ

 വേ

ട് ഼ക

കഽ വേവ഻ഷഺദം വേ

ഇങ്ങീനയഽള്ളവര഻ല് വേ
 വേവ഻ഷഺദം വേുനരുത്ത വേ

 വേന഼ണ്ടഽന഻ല്കഺനഽം, വേപാര്ണമഺയ഻ വേ
 വേ

മഺറഺ ഻ര഻കഺനഽീമഺീകയഽള്ള വേസഺദ്ധ്യ കളും വേഏീറയഺ

 വേ

പഺരണരയുമഺ വേദഽരതബഺലയങ്ങുളഺ വേഇലലഺത്തവര഻ലഽം വേദഽര്ഘരസന്ധ഻കള഻ലാീര വേ
കരന്നഽുപഺകഽന്ന ഽം, വേമറ്റസഽഖങ്ങ

 വേബഺധ഻കഽന്ന ഽം, വേച഻ല വേമരഽന്നഽകുളഺ വേ
 വേ

ലഹര഻പദഺര്ഥങ്ങുളഺ വേഉപുയഺഗ഻കഽന്ന ഽീമഺീക വേവ഻ഷഺദീത്ത വേവ഻ള഻ചുവരഽത്തഺം  വേ
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സങ്കരങ്ങ

 വേഉള്ള഻ീലഺ ഽകഽന്ന വേശ഼ലവഽം വേആര്ത്തവചട്കവഽമഺയ഻ വേബന്ധീന്ഫട്ട വേുഹഺര്ുമഺണ് വേ
 വേ
 വേ

ചഺഞ്ചഺട്ടങ്ങളും വേ

ട് ഼കീളയഽം, രക്തകഽഴലഽകള഻ീലയഽം വേമറ്റും വേട്പശ്നങ്ങ

 വേ ലുചഺറ഻ീല വേ

ുകഺശകാട്ടങ്ങീള വേനശ഻ന്ഫ഻കഽകയഽം വേനഺഡ഼പഥങ്ങീള വേ ഺറഽമഺറഺകഽകയഽം വേീചയ്ുന്ന് വേ
വിദ്ധ്ീരയഽം വേവ഻ഷഺദത്ത഻ന് വേനളുന്ഫത്ത഻ീലത്ത഻ന്ഫ഻ര഻കഺവഽന്ന വേകന഻കളഺകഽന്നഽണ്ട്
ഇട് ുയീറ വേവയ യ

ങ്ങളഺയ വേഒരഽപറ്റം വേഘരകങ്ങ

 വേഅ ഽുപഺീല ീന്ന വേവയ യ
 വേ

ങ്ങളഺയ വേ

കഽുറ വേലക്ഷണങ്ങളുള്ള വേഒരസഽഖത്ത഻ന് വേവഴ഻ീവകഽന്നീ ങ്ങീന? ുമല്പറഞ്ഞ വേ
കഺരണങ്ങുളഺുരഺന്നഽം വേനമ്മഽീരയഽള്ള഻ല് വേ
 വേനവ഻ീരീയഺീക വേനീതഺീക വേ
ട്പശ്നങ്ങളുണ്ടഺക഻യഺ

 വേവ഻ഷഺദത്ത഻ീന്പ വേലക്ഷണങ്ങ

 വേസിഷ്ട഻കഽന്ന്? വേഇന഻ വേഅത്തരം വേ
 വേ

കഺരയങ്ങളുീര വേഒരഽ വേവ഻ശദമഺയ വേപര഻ുശഺധനയഺവഺം

ഉള്മഽറ഻വഽകള് പഴഽത്തഽവ഻ങ്ങഽഡപഺള്
നമ്മഽീര വേശര഼രത്ത഻ല് വേ
 വേവലല വേുരഺഗഺണഽകളും കയറ഻യഺല് വേ
 വേകാട്ടമണ഻ വേമഽഴക഻ വേആ വേവ഻വരം വേ
അവീയ വേനശ഻ന്ഫ഻കഺന് വേ
 വേസജ്ജരഺക഻യ഻ട്ടുള്ള വേുകഺശങ്ങീളീയലലഺം വേഅറ഻യ഻കഽന്ന് വേ
ൂസുറ്റഺൂകനഽക

 വേനന്ന വേ ന്ഩഺട് കളഺ
 വേ

 വേ ുകഺശങ്ങീള വേവ഻വരങ്ങ

സഹഺയ഻കഽന്ന വേബ്ലൂരാത്തഽകളഺയ഻ വേവര്ത്ത഻കഽകയഺ

 വേൂകമഺറഺന് വേ
 വേ
 വേ

 വേൂസുറ്റഺൂകനഽകളുീര വേുജഺല഻  വേ

ുരഺഗഺണഽകുളഺരഽള്ള വേഇവയഽീര വേട്പ ഻കരണം വേഅ ഻രഽവ഻രഽുണഺഴഺ

 വേനമ്മഽീര വേ വേമഽറ഻വഽക

 വേ

അമ഻ മഺയ഻ പഴഽകഽന്ന്  വേ
നഺം വേസംഘര്ഷജനകമഺയ വേസഺഹചരയങ്ങള഻ലാീര വേകരന്നഽുപഺകഽുണഺഴഽം വേഇവ വേ
ഉുത്തജ഻ന്ഫ഻കീന്ഫരഽന്നഽണ്ട്

വ഻ഷഺദുരഺഗ഻കളുീര വേരക്തത്ത഻ല് വേ
 വേച഻ല ൂസുറ്റഺൂകനഽകളുീര വേ

അളവ് വേപ ഻വ഻ലഽം വേകാരഽ ലഺീണന്നഽം വേകീണ്ടത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്
ലുചഺറഽകള഻ല് വേ
 വേൂസുറ്റഺൂകനഽക

 വേുകഺശങ്ങീള വേപര
 വേ

അവയഽീര വേവ഻കഺസീത്ത വേ ഽണകഽകയഽം വേീചയ്ുന്നഽണ്ട്
അമ഻ സഺന്ന഻ദ്ധ്യം വേകഺലട്കമത്ത഻ല് വേ
 വേമ

നമ്മഽീരീയഺീക വേ
പരം വേമ഻ണ്ടഺന് വേ
 വേസഹഺയ഻കഽകയഽം വേ

നന്നഺല് വേ
 വേഇവയഽീര വേ

഻ഷ്കുകഺശങ്ങളുീര വേസവഺഭഺവ഻കനഺശം വേ

ട്ദഽ ഗ ഻യ഻ലഺകഺനഽം വേസമ഼പകലകളുമഺയഽള്ള വേഅവയഽീര വേആശയവ഻ന഻മയം വേ
ഺറഽമഺറഺകഺനഽീമഺീക വേഇരയഺകഽന്നഽണ്ട്  വേഈ വേകഽഴന്ഫങ്ങളുീര വേഅനതരഫലമഺയഺ

 വേച഻ല വേ

ുരഺഗ഻കള഻ീലങ്ക഻ലഽം വേവ഻ഷഺദം വേമഽളീപഺട്ടുന്ന്  വേീബയ്സല് വേ
 വേഗഺന്ല഻യ, സ഻ങ്കഽുലറ്റ് വേ
ുകഺര്ീട്ടക്സ് എന

 വേനന്ന഼ വേമ

യഥഺട്കമം ക്ഷ഼ണം, ഉ്ക

഻ഷ്കഭഺഗങ്ങള഻ല് വേ
 വേൂസുറ്റഺൂകനഽക
ഠ വേനന്ന഼ വേട്പശ്നങ്ങ

രസംകകഺലല഻കളഺവഽന്ന നഺ

 വേകഽമ഻ഞ്ഞഽകാരഽന്ന ഺ
 വേ

കഽ വേന഻മ഻ത്തമഺകഽന്ന്

഼രസങ്ങള്

നമ്മഽീര വേവ഻ശന്ഫും വേഉറകവഽം വേഉുന്ഩഷവഽീമഺീക വേ ലുചഺറ഻ീന്പ വേന഻യട്തണത്ത഻ലഺ
ഇവീയഺീക വേ രസ്സമ഻ലലഺീ  വേനരന്നഽുപഺകഺന് വേ
 വേമ
ആശയവ഻ന഻മയം വേഅ യഺവശയമഺ

 വേ

഻ഷ്കുകഺശങ്ങ

 വേ

 വേ മ്മ഻ല് വേ
 വേകഽറ്റമറ്റ വേ

 വേഒരഽ വേുകഺശം വേട്സവ഻ന്ഫ഻കഽന്ന വേനഺഡ഼രസങ്ങീള വേഅരഽത്ത വേ

ുകഺശം വേയഥഺവ഻ധ഻ വേആഗ഻രണം വേീചയ്ുുണഺഴഺ

 വേഈ വേആശയവ഻ന഻മയം വേസഺദ്ധ്യമഺവഽന്ന്  വേ
 വേ

സ഻ുറഺുട്ടഺണ഻ന് വേ
, വേുനഺീറന്ഫ഻ീനട്ഫ഻ന് വേ
, വേുഡഺന്ഫമ഻ന് വേ
 വേനന്ന഼ വേരസങ്ങീളയഽപുയഺഗ഻ച് വേ
ആശയവ഻ന഻മയം വേനരത്തഽന്ന വേച഻ല വേനഺഡ഼പഥങ്ങളഺ

 വേവ഻ഷഺദത്ത഻ല് വേ
 വേന഻ലംപര഻ശഺകഽന്ന വേ

വ഻വ഻ധ വേശര഼രട്പട്ക഻യകീളയഽം വേസവഭഺവസവ഻ുശഷ കീളയഽം വേന഻യട്ത഻കഽന്ന് (ച഻ട് ം വേ1)  വേ
വ഻ഷഺദത്ത഻ല് വേ
 വേഇവ വേമാന്ന഻ീന്പയഽം വേഅളവ് വേകഽറഞ്ഞഽുപഺകഽന്നഽണ്ട്
വ഻ഷഺദം വേപഺരണരയമഺയ഻ വേലഭ഻കഽന്നവര഻ല് വേ
 വേജന഻ കൂവകലയങ്ങളഺവഺം വേനഺഡ഼രസങ്ങളുീര വേ
ഈ വേീദൌര്ലഭയത്ത഻നഽ വേകഺരണമഺകഽന്ന്  വേനഺഡ഼രസങ്ങളുീര വേഉ്പഺദനവഽമഺയ഻ വേബന്ധീന്ഫട്ട വേ
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ട്പട്ക഻യകള഻ല് വേ
 വേപല വേുട്പഺട്ട഼നഽക
ജ഼നഽക

കഽം വേപങ്കഽണ്ട്  വേആ വേുട്പഺട്ട഼നഽകീള വേന഻യട്ത഻കഽന്ന വേ
 വേ

കഽ വേപരണരഺഗ മഺയ഻ക഻ട്ടുന്ന വേച഻ല വേൂവകലയങ്ങളഺവഺം വേനഺഡ഼രസന഻ര്മഺണങ്ങീള വേ

ഇങ്ങീന വേ ഺറഽമഺറഺകഽന്ന്

ച഻ത്രം 1: വ഻ഷഺദത്ത഻ല് അളവഽകഽറയഽന്ന നഺ ഼രസങ്ങള ം
അവയഽകെ ന഻യത്രണത്ത഻ലഽള്ള ത്പത്ക഻യകള ം
ജ഼വ഻ ദഽര്ഘരങ്ങ

 വേവ഻ഷഺദത്ത഻ുലകഽ വേ ള്ള഻വ഻രഽന്നവര഻ലഺവീട്ട, വേുനരുത്തപറഞ്ഞ
 വേ

ൂസുറ്റഺൂകനഽകളഺണഽ വേട്പശ്നകഺര഻കളഺകഽന്ന്  വേൂസുറ്റഺൂകനഽക

ക് നഺഡ഼രസങ്ങളുീര വേ

ഉ്പഺദനം വേമന്ദ഼ഭവ഻ന്ഫ഻കഺനഽം, വേട്സവ഻ന്ഫ഻ച വേുകഺശത്ത഻ുലകഽ വേ ീന്നയഽള്ള വേഅവയഽീര വേ
പഽനരഺഗ഻രണം വേ വര഻ ീന്ഫരഽത്ത഻ വേബഺക഻ വേുകഺശങ്ങ

കഽള്ള വേഅവയഽീര വേലഭയ  വേകഽറകഺനഽം വേ

കഴ഻വഽണ്ട്

ഉണങ്ങ഻ച്ച രഽള ന്ന ഓര്മകച്ച് കള്
ഹ഻ുന്ഫഺകഺണ
ുകഺശങ്ങ

 വേനന്ന വേഭഺഗത്ത് വേപഽത്തന്ുകഺശങ്ങ

 വേ മ്മ഻ല് വേ
 വേപഽ ഻യ ീകട്ടുപഺരഽക

ഓുരഺ വേകഺരയങ്ങ

 വേനമഽക് വേ

 വേപഠ഻കഺനഽം വേഓര്മയ഻ല് വേ
 വേ
 വേന഻ര്ത്തഺനഽം വേകഴ഻യഽന്ന്  വേഈ വേട്പട്ക഻യക

സഺദ്ധ്യമഺകഽന്ന് വേനഺഡ഼ുപഺഷകങ്ങ
ൂസുറ്റഺൂകനഽക

 വേജന്ഩീമരഽകഽകയഽം വേന഻ലവ഻ലഽള്ള വേ
 വേ

 വേരാപീന്ഫരഽകയഽം വേീചയ്ുുണഺഴഺ
 വേ

 വേനന്ന വേ ന്ഩഺട് കളഺ
 വേ

 വേവ഻ഷഺദുരഺഗ഻കള഻ല് വേ
 വേ

 വേഈ വേനഺഡ഼ുപഺഷകങ്ങളുീര വേഉ്പഺദനീത്തയഽം വേഅ ഽവഴ഻ വേ
 വേ

ഹ഻ുന്ഫഺകഺണസ഻ീല വേുകഺശന഻ര്മഺണങ്ങീളയഽം വേ രസ്സീന്ഫരഽത്തഽകയഽം, അങ്ങ഻ീന വേ

 വേ
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ഹ഻ുന്ഫഺകഺണ

 വേപ ഻വ഻ലഽം വേീചറഽ ഺയ഻ത്ത഼രഽകയഽം വേീചയ്ുന്നഽണ്ട്  വേഈ വേ

സംഭവവ഻കഺസങ്ങളഺ

 വേവ഻ഷഺദത്ത഻ല് വേ
 വേഓര്മശക്ത഻ വേകഽറയഺനഽം പഽ ഻യ വേ

സഺഹചരയങ്ങുളഺരഽ വേീപഺരഽത്തീന്ഫരഺനഽള്ള വേകഴ഻വഽ വേദഽര്ബലമഺവഺനഽം വേഇരയഺകഽന്ന്  വേ

ചാെഽകവള്ളത്ത഻ല് വ഼ണ പാച്ച…
ട്പ ഻കാലസഺഹചരയങ്ങള഻ല് വേ
 വേഅകീന്ഫരഽുണഺ

 വേനമ്മഽീരയഽള്ള഻ല് വേുകഺര്ട്ട഻ുസഺ

 വേനന്ന വേ
 വേ

ുഹഺര്ുമഺണ് വേ
 വേട്സവ഻കീന്ഫരഽന്നഽണ്ട്  വേനഺം വേനങ്ങീനീയങ്ക഻ലഽം വേരക്ഷീന്ഫുട്ടഺീട്ട വേനന്നഽ വേകരഽ ഻ വേ
അ ഻നഺവശയമഺയ വേലൂുകഺ

 വേരക്തത്ത഻ല് വേ
 വേലഭയമഺകഺനഺ

ീവള്ളം വേ ഻ളചുകഴ഻യഽുണഺ

 വേച഻ല വേീകറ്റ഻ലഽക
 വേ

 വേശര഼രം വേഇങ്ങ഻ീന വേീചയ്ുന്ന്  വേ

 വേസവയം വേഓഫഺകഽന്ന ഽ വേുപഺീല വേരക്തത്ത഻ല് വേ
 വേ
 വേ

ുകഺര്ട്ട഻ുസഺള഻ീന്പ വേഅളവ് വേന഻ശ്ച഻ പര഻ധ഻യ഻ല് വേ
 വേകവ഻യഽുണഺ
ീസന്സറഽക

 വേഅ ഽ വേ ഻ര഻ചറ഻യഽകയഽം വേുകഺര്ട്ട഻ുസഺ
 വേ

 വേഹ഻ുന്ഫഺകഺണസ഻ീല വേച഻ല വേ
 വേ

ന഻ര്മഺണം വേ ല്കഺലുത്തകഽ വേ
 വേ

ന഻ര്ത്ത഻ീവന്ഫ഻കഽകയഽം വേീചയ്ുന്നഽണ്ട്
നന്നഺല് വേ
 വേവ഻ഷഺദബഺധ഻ ര഻ല് വേ
 വേുരഺഗഺരംഭത്ത഻നഽ വേമഽണഽുപഺലഽം വേഈ വേട്പട്ക഻യയ഻ല് വേ
 വേപല വേ
പഺകന്ഫ഻ഴകളും വേദിശയമഺ

 വേരക്തത്ത഻ല് വേ
 വേപ ഻വ഻ലഽം വേകാരഽ ല് വേ
 വേുകഺര്ട്ട഻ുസഺ

 വേകഺണീന്ഫരഽക, വേ
 വേ

മഽണ഻ലഽള്ള വേട്പശ്നത്ത഻ീന്പ വേീഗൌരവം വേആവശയീന്ഫരഽന്ന ഻ലഽം വേകാരഽ ല് വേ
 വേുകഺര്ട്ട഻ുസഺ
ട്സവ഻കീന്ഫരഽക, ഹ഻ുന്ഫഺകഺണസ഻ീല വേീസന്സറഽക

 വേുവണ്ടട്  വേ
 വേ

ട്പവര്ത്തനക്ഷമമലലഺ ഻ര഻കഽക വേനന്ന഻വ വേഉദഺഹരണങ്ങളഺ
വരഽത്ത഻ീവകഽന്ന ഽം വേൂസുറ്റഺൂകനഽക

 വേ

 വേഈ വേഅനര്ഥങ്ങീളഺീക വേ

 വേആീണന്നഺണഽ വേസാചന  വേീചറ഻യ വേട്പ ഻സന്ധ഻ക
 വേ

ുപഺലഽം വേച഻ല വേവ഻ഷഺദുരഺഗ഻കീള വേവലലഺീ  വേവ഻റന്ഫ഻ചുകളയഽന്ന് വേുകഺര്ട്ട഻ുസഺ

 വേ

 വേഇങ്ങീന വേ
 വേ

ട്കമഺ ഼ മഺയ഻ വേ ഽള്ള഻ീകഺരഽകഽരംീവച് വേീപയ്ുന്ന ഽ വേീകഺണ്ടഺ
ുകഺര്ട്ട഻ുസഺള഻ീന്പ വേകഽീത്തഺഴഽക് വേനഺഡ഼ുപഺഷകങ്ങീള വേ രസ്സീന്ഫരഽത്ത഻ വേ
ഹ഻ുന്ഫഺകഺണ

ുകഺശങ്ങീള വേ കര്കഽകയഽം വേഅങ്ങ഻ീന വേവ഻ഷഺദത്ത഻നഽ വേവഴ഻ീയഺരഽകഽകയഽം വേ

ീചയ്ുന്നഽണ്ട്  വേഇകാട്ടത്ത഻ല് വേ
 വേഹ഻ുന്ഫഺകഺണസ഻ീല വേീസന്സറഽകളും വേനശ഻ചുുപഺകഽന്ന് വേ
ുകഺര്ട്ട഻ുസഺ

ന഻ര്മഺണത്ത഻ന്ുമല് വേ
 വേ
 വേ ലുചഺറ഻നഽള്ള വേന഻യട്തണവഽം വേനഷ്ടമഺകഽന്നഽണ്ട്  വേ

ന഻യട്തണംവ഻ട്ട് വ഼ണ്ടഽമഽയരഽന്ന വേുകഺര്ട്ട഻ുസഺള഻ീന്പ വേഅളവ് വേഅവുശഷ഻കഽന്ന വേ
ഹ഻ുന്ഫഺകഺണസ഻ീനയഽം വേട്ദവ഻ന്ഫ഻കഽന്ന് വേവ഻ഷഺദം വേച഻ക഻ത്സകഽ വേവഴങ്ങഺ ഺകഺനഽം, വേ
ആവര്ത്ത഻ചഺവര്ത്ത഻ച് വേട്പ യക്ഷീന്ഫരഺനഽം, വേഒര഻കലഽം വേവ഻ട്ടുമഺറഺീ  വേ
ച഻രസ്ഥഺയ഻യഺയ഻ത്ത഼രഺനഽീമഺീക വേന഻മ഻ത്തമഺകഺറഽമഽണ്ട്  വേഅസഽഖം വേഅധ഻കം വേപഴകഽന്ന ഻നഽ വേ
മഽുണ വേച഻ക഻ത്സീയരഽകഽന്ന് വേപര഻പര഻യഺയഽള്ള വേഈ വേഅധപ നത്ത഻നഽ വേ രയ഻രഺന് വേ
 വേ
സഹഺയ഻കഽം വേനന്നഽം വേസാചനകളുണ്ട്  വേ

നഺഥന഻ലലഺക്കളര഻യ഻കല അഴ഻ഞ്ഞഺട്ടങ്ങള്
നമ്മഽീര വേവ഻കഺരവ഻ചഺരങ്ങീള വേഉ്പഺദ഻ന്ഫ഻കഽകയഽം വേന഻യട്ത഻ചുന഻ര്ത്തഽകയഽം വേീചയ്ുന്ന്
ട്പ഼ുട്ഫഺണ്ടല് വേ
 വേുകഺര്ട്ടക്സ് എന

 വേ.പ഻ നസി സ഻ , ല഻ംബ഻ക്സ് എന വേവയാഹം വേനന്ന഼ വേമ

അവീയ വേകാട്ട഻യ഻ണകഽന്ന വേനഺഡ഼പഥങ്ങളും വേആ
ഘരകഭഺഗങ്ങ

 വേ മ്മ഻ലഽള്ള വേസതഽലനം വേപലവക വേകഺരണങ്ങളഺല് വേ
 വേഅലുങ്കഺലമഺകഽന്ന ഺ

ആ യത഻കമഺയ഻ വേവ഻വ഻ധ വേവ഻ഷഺദലക്ഷണങ്ങ
ലുചഺറ഻ീന്പ വേഏറ്റവഽം വേമഽന്ഭഺഗത്തഺയഺ
ഇ ഻ീന്പ വേഉ

഻ഷ്കഭഺഗങ്ങളും വേ

 വേഈീയഺരഽ വേട്കമ഼കരണത്ത഻ീന്പ വേ

കഽ വേകളീമഺരഽകഽന്ന്

പ഻ നസി സ഻  വേന഻ലീകഺള്ളുന്ന് (ച഻ട് ം വേ2)  വേ

ഭഺഗം വേആട്കമുണഺത്സഽക , ൂലംഗ഻ക , ഭക്ഷണകഺരയങ്ങ

ഺഴ്ഭഺഗം വേവ഻കഺരട്പകരനങ്ങ

 വേ

, വേസഺമാഹയഇരീപരലഽക
 വേ

 വേനന്ന഻വയഽീരയഽം;
 വേ

 വേനന്ന഻വയഽീരയഽം; പഽറംഭഺഗം വേ
 വേ
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ട്പശ്നപര഻ഹഺരുശഷ഻, ച഻തഺശക്ത഻ വേനന്ന഻വയഽീരയഽം വേകഺരയങ്ങളഺണഽ വേുനഺക഻നരത്തഽന്ന്  വേ
പഽറംുലഺകത്തഽന഻ന്ന് വേനഺം വേസമഺഹര഻കഽന്ന വേസങ്ക഼ര്ണമഺയ വേവ഻വരങ്ങ
നമ്മഽീര വേവ഻കഺരങ്ങീളയഽം വേഉ

കനഽസി മഺയ഻ വേ

ുട്പരണകീളയഽം വേരാപീന്ഫരഽത്തഽന്ന് വേപ഻ നസി സ഻ യഺ

ച഻ത്രം 2: ത്പ഼ഡത്രഺണ്ടല് ഡകഺര്ട്ടക്സ് (പ഻.എഫ്.സ഻.)
വ഻ഷഺദത്ത഻ല് വേ
 വേഹ഻ുന്ഫഺകഺണസ഻ീനുന്ഫഺീല പ഻ നസി സ഻ യഽം വേചഽരഽങ്ങ഻ുന്ഫഺവഽന്നഽണ്ട്  വേ
പ഻ നസി സ഻ യഽീര വേപഽറംഭഺഗത്ത഻ീന്പ വേട്പവര്ത്തനങ്ങ

 വേ രസ്സീന്ഫരഽന്ന ഺ

 വേ

വ഻ഷഺദബഺധ഻ ര഻ല് വേ
 വേച഻തയഽം വേീപരഽമഺറ്റങ്ങളും വേമന്ദഗ ഻യ഻ലഺകഺനഽം വേആസവഺദനുശഷ഻ക

 വേ

ദഽര്ബലമഺകഺനഽം വേഇരയഺകഽന്ന്  വേനഺഡ഼രസങ്ങളുീരയഽം വേുകഺര്ട്ട഻ുസഺള഻ീന്പയഽം വേ
അളവഽകള഻ല് വേ
 വേവരഽന്ന വേവയ ഻യഺനങ്ങളും വേഅര഻സ്ഥഺനപരമഺയ഻ വേപ഻ നസി സ഻ യ഻ീല വേ
ട്പശ്നങ്ങളുീര വേഅനഽരണനങ്ങളഺ

 വേനന്നഺല് വേ
 വേപ഻ നസി സ഻  വേനതഽീകഺണ്ട് വേ

ചഽരഽങ്ങ഻ുന്ഫഺകഽന്നഽ വേനന്ന ഻ീന്പ വേഉള്ളുകള്ള഻ക

 വേശഺ
 വേ

ട് ജ്ഞര്ക് വേഇ ഽവീര വേ

പ഻ര഻ക഻ട്ട഻യ഻ട്ട഻ലല
ല഻ംബ഻ക്സ് എന വേവയാഹം വേസ്ഥ഻ ഻ീചയ്ുന്ന് വേ ലുചഺറ഻ീന്പ വേഉ

ഭഺഗത്തഺയഺ

(ച഻ട് ം വേ3)  വേ

അവയക്തുമഺ വേവ഻ച഻ട് ുമഺ വേആയ വേഭ഼ഷണ഻കീള വേുനര഻രഺനഽം വേൂവകഺര഻കകഺരയങ്ങീള വേ
ഉ

ീകഺള്ളുകയഽം വേഓര്മയ഻ല് വേ
ന഻ര്ത്തഽകയഽം വേീചയ്ഺനഽീമഺീക വേനീമ്മ വേട്പഺപ് രഺകഽന്ന വേ

അമ഻ഗ്ഡല, ആഹ്ലഺദദഺയകമഺയ വേട്പവിത്ത഻കള഻ല് വേ
 വേമഽഴഽകഽവഺന് വേ
 വേനീമ്മ വേ
ുട്പഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻കഽന്ന വേസ഻ങ്കഽുലറ്റ് വേുകഺര്ട്ടക്സ് എന
ഹ഻ുന്ഫഺകഺണ

, വേുനരുത്ത വേനഺം വേഓര്മീചന്ഫ് വേ
 വേനന്നഽ വേവ഻ള഻ച വേ

 വേ ഽരങ്ങ഻യവ വേഈ വേവയാഹത്ത഻ീന്പ വേഭഺഗങ്ങളഺ
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പ഻ നസി സ഻  വേസദഺ വേഒരഽ വേ
ചാരലഽമഽയര്ത്ത഻ന്ഫ഻ര഻ചു വേ
ന഻ലീകഺള്ളുന്ന ഻നഺലഺ

 വേ

ല഻ംബ഻ക്സ് എന വേവയാഹം വേഅ ഻ീന്പ വേ
വ഻കഺരട്പകരനങ്ങീള വേ
പഺരഽീപട്ട് വേഅരക഻ീയഺ ഽക഻ വേ
ന഻ര്ത്തഽന്ന്  വേവ഻ഷഺദത്ത഻ല് വേ
 വേ
പ഻ നസി സ഻  വേ
ദഽര്ബലമഺകഽന്ന ഽ വേീകഺണ്ടഺ

 വേ

ക഻ട്ട഻യ വേഅവസരം വേമഽ ലഺക഻ വേ
ല഻ംബ഻ക്സ് എന വേവയാഹം വേ
അചരകംവ഻ട്ടു വേ
ീപരഽമഺറഽന്ന ഽം  വേന഻രഺശ,
ഉ്ക

ഠ വേ ഽരങ്ങ഻യ വേ

ദഽര്വ഻കഺരങ്ങ

കഽ വേന഻ദഺനം വേ

അമ഻ഗ്ഡലയഽീരയഽം വേ
സ഻ങ്കഽുലറ്റ് വേുകഺര്ട്ടക്സ് എനസ഻ീന്പയഽം വേ
ന഻യട്തണംവ഻ട്ട വേ

ച഻ത്രം 3: ല഻ംബ഻ക്ക് വയാഹത്ത഻കെ ഘെകഗഺഗങ്ങള്
ഇര രവ഻ലലഺത്ത വേദഽഷ്ച഻തക
വ഻കഺരട്പകരനങ്ങ
ബഹ഻ര്

ീപരഽമഺറ്റങ്ങളഺ

 വേ വേ

 വേഅമ഻ഗ്ഡലയ഻ീലയഽം വേഅവസുരഺച഻ മലലഺത്ത വേ
 വേ

 വേഹ഻ുന്ഫഺകഺണസ഻ീലയഽം വേആുഘഺഷങ്ങളുീര വേ
 വേ

ഫഽരണങ്ങളുമഺ

മ഼ുസഺല഻ംബ഻ക്സ് എന വേപഺത്ത് വേുവ വേനന്ന വേമീറ്റഺരഽ വേനഺഡ഼പഥമഺ

 വേന഻ യജ഼വ഻ ത്ത഻ീല വേ

ആഹ്ലഺദുവളകളുീര വേആനന്ദം വേനമഽക് വേഅനഽഭവുവദയമഺകഽന്ന്  വേഇ ഻ല് വേ
 വേവരഽന്ന വേ
കരഺറഽകളഺ

 വേഒന്നഽം വേആസവദ഻കഺനഺവഺയ്ക, ഒന്ന഻ലഽം വേഉത്സഺഹമ഻ലലഺയ്ക,

ഊര്ജസവല യ഻ലലഺയ്മ വേ ഽരങ്ങ഻യ വേവ഻ഷഺദലക്ഷണങ്ങ

കഽ വേന഻മ഻ത്തമഺകഽന്ന്

മഺറ്റ഻വരക്കക്െഽന്ന രലവരകള്
ജന഻ കഘരനീയ വേമഺറ്റ഻മറ഻കഺീ

ീന്ന വേനമ്മഽീര വേജ഼നഽക

വയ ഻യഺനങ്ങ

 വേഉളവഺകഺന് വേ
 വേ
 വേജ഼വ഻ സഺഹചരയങ്ങ

വയ ഻യഺനങ്ങ

 വേനന്നഺ
 വേ

ര഼ ഻ീയയഽം വേമറ്റുമഺ

 വേഇവ അറ഻യീന്ഫരഽന്ന്  വേഡ഻ നന് ന ീയ വേചഽറ്റ഻ീകട്ട഻ീവകഽന്ന വേ

 വേഈ വേവയ ഻യഺനങ്ങ

ബഺലയത്ത഻ീല വേ ഻ക്തഺനഽഭവങ്ങ
വയ ഻യഺനങ്ങ

 വേട്പകരമഺകഽന്ന വേര഼ ഻കള഻ല് വേ
 വേച഻ല വേ

കഽ വേസഺധ഻കഽം  വേനന്ഫ഻ീജന഻റ്റ഻ക്സ് എന വേ

 വേബഺധ഻കഽന്ന്  വേച഻ലര഻ീലങ്ക഻ലഽം വേ
 വേ

 വേവ഻ഷഺദത്ത഻നഽ വേവഴ഻ീവകഽന്ന് വേനന്ഫ഻ീജന഻റ്റ഻ക്സ് എന വേ
 വേ

 വേവഴ഻യഺവഺം  വേഒുര വേജന഻ കഘരനയഽള്ള വേഇരട്ടസുഹഺദരങ്ങള഻ല് വേ
 വേ
 വേഒരഺീള വേ

മഺട് ം വേപലുന്ഫഺഴഽം വേവ഻ഷഺദത്ത഻നഽ വേക഼ഴരകഺനഺവഽന്ന ഽം വേഇത്തരം വേവയ ഻യഺനങ്ങ

 വേ

അയഺീള വേന഻രഺയഽധനഺകഽന്ന ഽ വേീകഺണ്ടഺവഺം

ഏകരവത്ത഻ല് നഺനഺരവം
ഇീ ഺീക വേസാച഻ന്ഫ഻കഽന്ന് വേവ഻ഷഺദം വേച഻കന്ുപഺക്സ് എനസ഻ീനീയഺീകുന്ഫഺീല വേഒരഽ വേ
ന഻ശ്ച഻ കഺരണം വേീകഺണ്ടഽണ്ടഺകഽന്ന വേഒീരഺറ്റ വേുരഺഗമലല; മറ഻ച് വേപലവ഻ധ വേട്പശ്നങ്ങ
നഺനഺ രം വേശര഼രട്പട്ക഻യകീള വേ ക഻രംമറ഻കഽുണഺ
ലക്ഷണങ്ങളുീര വേഒരഽ വേസങ്കലനമഺ

 വേനന്നഺ

 വേസംജഺ മഺകഽന്ന വേന഻രവധ഻ വേ
 വേ

 വേച഻ല വേജ഼വ഻ ദഽരതങ്ങ

 വേ

 വേ
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ൂസുറ്റഺൂകനഽകീളുയഺ, ച഻ല വേജന഻ കൂവകലയങ്ങ
ശഺര഼ര഻കുരഺഗങ്ങ

 വേനഺഡ഼രസങ്ങീളുയഺ, വേച഻ല വേ
 വേ

 വേഹ഻ുന്ഫഺകഺണസ഻ീല വേീസന്സറഽകീളുയഺ വേ കരഺറ഻ലഺകഽന്ന് വേ വേ
 വേ

വ഻ഷഺദത്ത഻നഽ വേവഴ഻ീവകഽന്നഽണ്ട്  വേവ഻ഷഺദത്ത഻ീന്പ വേഇരന഻ലകഺരഺയ വേഇത്തരം വേ
ഘരകങ്ങീളലലഺം വേപര

പരം വേബന്ധീന്ഫട്ടുക഻രകഽന്നവയഺ

 വേനന്ന ഻നഺല് വേ
 വേഅവയ഻ല് വേ
 വേ

ഏീ ങ്ക഻ലഽീമഺന്ന഻ീന വേഅവ ഺളത്ത഻ലഺക഻ീകഺണ്ട് വേആരംഭ഻കഽന്ന വേഒരഽ വേട്പശ്നം വേ
പ ഽീകയഺീണങ്ക഻ലഽം വേബഺക഻യഽള്ളവീയയഽം വേബഺധ഻കഽന്നഽമഽണ്ട് (ച഻ട് ം വേ4)

ച഻ത്രം 4: വ഻ഷഺദത്ത഻കെ വയരയ്രകഺരണങ്ങള്
പര്പരം ബന്ധക്ട്ട഻ര഻ക്കഽന്ന ര഼ര഻കള്

വ഻ഷഺദവഴ഻യ഻ല് ഒര഻െത്തഺവളം
ന഻സ്സഺരട്പശ്നങ്ങള഻ല് വേ
 വേുപഺലഽം വേവലലഺീ  വേവ഻രണ്ടഽുപഺവഽക, യഽക്ത഻രഹ഻ മഺയ഻ വേമഺട് ം വേ
ച഻ത഻കഽക,

഼ീര വേആത്മന഻യട്തണമ഻ലലഺ ഻ര഻കഽക, നലലഺറ്റ഻ീനയഽം വേീനഗറ്റ഼വഺയ഻ വേ

ുനഺക഻കഺണഽക, നത഻നഽുമ ഻നഽം വേആകഽലീന്ഫരഽക വേ ഽരങ്ങ഻യ വേൂവകലയങ്ങീളലലഺം വേ
ഒന്ന഻ചുകഺണീന്ഫരഽന്ന വേസ്ഥ഻ ഻വ഻ുശഷം വേനയാുറഺട്ട഻സ഻സം വേനന്നറ഻യീന്ഫരഽന്നഽ  വേഇ ഽ വേ
ബഺധ഻ചവര് വേ
 വേനലലഺയ്ുന്ഫഺഴഽം വേസങ്കരം, ഉ്ക

ഠ, ുദഷയം, അസായ, കഽറ്റുബഺധം വേ

ഽരങ്ങ഻യവയ഻ല് വേ
 വേഉഴറഽന്നവരഺയ഻ര഻കഽം  വേഅവരഽീര വേമനസ്സുക

 വേവ഻ഷഺദത്ത഻നഽ വേനലല വേ
 വേ

വളകാറഽള്ള വേമണുകളുമഺയ഻ര഻കഽം
വളര്ത്തഽുദഺഷുമഺ വേമറ്റു വേജ഼വ഻ സഺഹചരയങ്ങുളഺ വേഅലല, മറ഻ച് വേജന഻ കൂവകലയങ്ങളഺ
ഒരഺള഻ല് വേ
 വേനയാുറഺട്ട഻സ഻സം വേജന഻ന്ഫ഻കഽന്ന്  വേട്പ

സ഻ങ്കഽുലറ്റ് വേുകഺര്ട്ടക്സ് എനസ഻ീന്പ വേന഻യട്തണത്ത഻ല് വേ
 വേന഻ന്ന് വേവ഻രഽ ഻ വേുനരഽന്ന വേഅമ഻ഗ്ഡല വേ
ീ ഺട്ട ഻നഽം വേപ഻ര഻ച ഻നഽീമഺീക വേഅമ഻ മഺയ഻ വേട്പ ഻കര഻കഽന്ന ഺ

 വേഇവരഽീര വേ

വ഻കഺരവ഻ക്ഷഽബ്ധ ക് വേന഻ദഺനമഺകഽന്ന്  വേജന഻ കകഺരണങ്ങളഺല് വേ
 വേവ഻ഷഺദം വേ
ബഺധ഻കഽന്നവര഻ല് വേ
 വേപകഽ ഻ുയഺളം വേുപീര വേആദയം വേനയാുറഺട്ട഻സ഻സമഺ
 വേ

 വേ

ഽ  വേൂവകലയങ്ങളുീര വേപര഻ണ഻ ഫലമഺയ഻ വേ

 വേപ഻ര഻കാരഽന്ന്
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ച഻ക഻ത്സയ഻ല് സംഗവ഻ക്കഽന്നത്
ന഻ലവ഻ല് വേ
 വേലഭയമഺയ വേവ഻ഷഺദമരഽന്നഽക

 വേട്പധഺനമഺയഽം വേീചയ്ുന്ന് വേവ഻വ഻ധ വേ
 വേ

നഺഡ഼രസങ്ങളുീര വേഅളവ് പഽനര്വര്ദ്ധ്഻ന്ഫ഻കഽകയഺ

(ച഻ട് ം വേ5)  വേഇ ഻നഽപഽറീമ വേ

നഺഡ഼ുപഺഷകങ്ങളുീര വേഅളവഽകാട്ടഺനഽം, വേഹ഻ുന്ഫഺകഺണസ഻ീല വേമഽരങ്ങ഻ക഻രകഽന്ന വേ
ുകഺശന഻ര്മഺണങ്ങീള വേപഽനരഽുത്തജ഻ന്ഫ഻കഺനഽം, വേല഻ംബ഻ക്സ് എന വേവയാഹത്ത഻ുന്ഩലഽള്ള ന഻യട്തണം വേ
പ഻ നസി സ഻ കഽ

഻ര഻ചുപ഻ര഻ചുീകഺരഽകഺനഽീമഺീക വേഇവയ഻ല് വേ
 വേച഻ല വേമരഽന്നഽക

കഽ വേ

സഺധ഻കഽന്നഽണ്ട്

ച഻ത്രം 5: സ഻ഡറഺഡട്ടഺണ഻ന് വഴ഻ സംവദ഻ക്കഽന്ന രണ്ടഽ മ്ര഻കകകഡകഺശങ്ങള്.
വ഻ഷഺദമരഽന്നഽകള് ഉന്നംകവക്കഽന്ന ത്പത്ക഻യകള് എണ്ണമ഻ട്ടെയഺളക്െഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
ൂസുറ്റഺൂകനഽകീള വേന഻യട്തണവ഻ുധയമഺകഽന്ന വേമരഽന്നഽക

 വേച഻ല വേവ഻ഷഺദുരഺഗ഻കള഻ല് വേ
 വേ
 വേ

ഫലംീചയ്ുന്ന ഺയ഻ വേകണ്ടഽവരഽന്നഽണ്ട്  വേനഺഡ഼ുപഺഷകങ്ങീള വേവ഻ഷഺദച഻ക഻ത്സക് വേ
ഉപയഽക്തമഺകഺനഽള്ള വേട്ശമങ്ങ

 വേഅവീയരഽകഽന്നവര഻ല് വേ
 വേ
 വേലഹര഻യഽപുയഺഗം വേകാരഽന്നഽ വേനന്ന വേ

കഺരണത്തഺല് വേ
 വേ ല്കഺലം വേവഴ഻മഽട്ട഻ന഻ല്കഽകയഺ
ഹ഻ുന്ഫഺകഺണ

 വേനന്നഺലഽം വേ

ുകഺശങ്ങളുീര വേസംരക്ഷണവഽം വേപഽനര്ന഻ര്മഺണവഽം വേലക്ഷയമ഻ട്ടുള്ള വേപല വേ

മരഽന്നഽകളും വേഗുവഷണശഺലകള഻ല് വേ
 വേഒരഽങ്ങഽന്നഽണ്ട്

9

ഇട് യഽം വേവഺയ഻കഽുണഺ

 വേമരഽന്നഽക
 വേ

 വേമഺട് മഺുണഺ വേഇ ഻ീനഺീക വേപര഻ഹഺരം;
 വേ

ീകൌണ്സല഻ങ്ങ്, ൂസുകഺീ റഺന്ഫ഻ വേ ഽരങ്ങ഻യവക് വേയഺീ ഺരഽ വേട്പസക്ത഻യഽമ഻ുലല വേനന്ന വേ
സംശയമഽയരഺം  വേമനസ്സും വേശര഼രവഽം വേരണ്ടഺ
മനസ്സ഻ലഽമഺ

രാക്ഷമലലഺത്ത വ഻ഷഺദങ്ങ
ഫലട്പദമഺ

, മരഽന്നഽക

 വേശര഼രത്ത഻ലഽം വേമറ്റു വേച഻ക഻ത്സക
 വേ

 വേട്പവര്ത്ത഻കഽന്ന് വേനീന്നഺീകയഽള്ള വേീ റ്റ഻ദ്ധ്ഺരണകളഺ
ക് വേഔഷുധ രച഻ക഻ത്സക

 വേമരഽന്നഽകളുീരയട്
 വേ

 വേഅത്തരം വേച഻ക഻ത്സകളും വേുമല് വേ
വ഻ശദ഼കര഻ച വേമ

 വേ

 വേഇവ഻ീര വേട്പശ്നം
ീന്ന വേ

഻ഷ്കൂവകലയങ്ങീള വേ

പര഻ഹര഻കഽന്നഽമഽണ്ട്  വേുകഺഗ്ന഻റ്റ഼വ് വേബ഻ുഹവ഻യര് വേ
 വേീ റഺന്ഫ഻ വേനന്ന വേൂസുകഺീ റഺന്ഫ഻
പ഻ നസി സ഻ ീയ ഉുത്തജ഻ന്ഫ഻കഽകയഽം വേവ഻ഷഺദന഻വഺരണത്ത഻നഽ കഽന്ന വേച഻ല വേനന്ഫ഻ീജന഻റ്റ഻ക്സ് എന വേ
വയ ഻യഺനങ്ങ

 വേസഺദ്ധ്യമഺകഽകയഽം വേീചയ്ുന്നഽണ്ട്  വേച഻ല വേധയഺനന഻ഷ്ഠക
 വേ

 വേ

ൂസുറ്റഺൂകനഽകളുീര വേഅളവ് വേകഽറകഽന്നഽമഽണ്ട്  വേഈ വേരണ്ടഽകഺരയങ്ങളും വേന഻ലവ഻ലഽള്ള വേ
വ഻ഷഺദമരഽന്നഽക

ക് വേസഺധ഻കഺന് വേ
 വേകഴ഻യഺത്തവയഽമഺ

ച഻ലരഽീരീയങ്ക഻ലഽം വേച഻ക഻ത്സകള഻ല് വേ
 വേപര
മരഽന്നഽക

കഽം വേഔഷുധ രച഻ക഻ത്സക

 വേഅ ഽീകഺണ്ടഽ ീന്ന വേ

പരപാരകങ്ങളഺയ഻ വേവര്ത്ത഻കഺന് വേ
 വേ
കഽം വേസഺധ഻കഽം

കരള റ് ഡനെ഻കയെഽക്കഺം
വ഻ഷഺദീത്ത വേട്പ ഻ുരഺധ഻കഺന് വേ
 വേനലല വേവയക്ത഻ബന്ധങ്ങ
ട്പശ്നപര഻ഹഺരുശഷ഻ വേനന്ന഻വ വേസഹഺയകമഺ
ദഽരനഽഭവങ്ങള഻ല്ുന്ഫഺലഽം വേനലല വേവശങ്ങ

, വേശഽഭഺപ് ഻വ഻ശവഺസം,
 വേ

 വേവ഻ശഺലമഺയ഻ വേച഻ത഻കഽക,

 വേു രഽക വേ ഽരങ്ങ഻യ വേശ഼ലങ്ങ
 വേ

 വേപ഻ നസി സ഻ ീയ വേ

ഉുത്തജ഻ന്ഫ഻കഽകയഽം വേഅമ഻ഗ്ഡലയഽീര വേഉന്ഩഺദീത്ത വേ ണഽന്ഫ഻കഽകയഽം വേീചയ്ുന്നഽണ്ട്  വേ
ട്പശ്നങ്ങീള വേുനര഻ട്ടു വേശ഼ല഻കഽന്ന് വേഭഺവ഻യ഻ല് വേ
 വേസമഺനസന്ദര്ഭങ്ങ

 വേആവര്ത്ത഻കഽുണഺ
 വേ

 വേ

വ഻ഷഺദം വേകരന്നഽവരഺനഽപുയഺഗ഻ുചകഺവഽന്ന വേപഴഽ ഽകീള വേഅരകഽം  വേനലലഺറ്റ഻നഽം വേസവയം വേ
കഽറ്റീന്ഫരഽത്തഽക, വ

ഽ കീളീയലലഺം വേആത്മഺഭ഻മഺനീത്ത വേ കര്കഽന്ന വേര഼ ഻യ഻ല് വേ
 വേ

ദഽര്വയഺഖയഺന഻കഽക വേ ഽരങ്ങ഻യ വേച഻തഺന്ഫ഻ശകഽകീള വേുനരുത്ത വേ ഻ര഻ചറ഻ഞ്ഞ് വേ
പര഻ഹര഻കഽന്ന ഽം വേനലല ഺ

