ആതത്മാവവിനന്റെ നവളവിപത്മാടുകൾ- നപരുമ്പടവവം ശശ്രീധരൻ
 വവിഖഖത്മാത റഷഖൻ നനത്മാവലവിസസ്റ്റ് ഫയനദത്മാർ ദസ്തനയവസ്റ്റ്സവിയുനട ജശ്രീവവിതവം അടവിസത്മാനമത്മാകവി നപരുമ്പടവവം
ശശ്രീധരൻ എഴുതവിയ 'ഒരു സങശ്രീർത്തനവം നപത്മാനല' എന്ന നനത്മാവലവിനല പത്തത്മാവം അധഖത്മായമത്മാണസ്റ്റ്
ആതത്മാവവിനന്റെ നവളവിപത്മാടുകൾ

 പത്മാഠവം - പ്രധത്മാനത്മാശയങ്ങൾ
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പ്രകൃതതി വർണന,സവതിശശേഷ പ്രശയയോഗങ്ങൾ
ദസ്തശയവവ്സതി തനന്റെ ജജീവതിതനത്തെ വതിലയതിരുത്തുന്നതവ്
ശനയോവലതിനല കഥയോപയോത്രങ്ങൾ ( ശമേരതിയ, ശചേട്ടൻ,എമേതിലതി ,പയോഷ, അന്ന,സ്റ്റശലയോവവ്സതി)
ആത്മസസംഘർഷങ്ങൾ
നഷയവ്സതിയറുനടെ വരതികളസം ദസ്തശയവവ്സതിയുനടെ വരതികളമേയോയുള്ള ബനസം
ഭയോരര്യ ശമേരതിയയുനടെയുസം ശചേട്ടനന്റെയുസം മേരണസം.
ജജീവതിതത്തെതിനന്റെ സഹനവസം ഭയോരവസം
മേറ്റുള്ളവർകയോയതി പ്രയോരയോബ്ധങ്ങൾ ഏനറ്റെടുക്കുന്നതതിനനക്കുറതിച്ചുള്ള കയോഴ്ചപയോടെവ്
ശസ്നേഹബനങ്ങശളയോടുള്ള കടെപയോടെവ്
ഇശയയോബതിനന്റെ ചേതിന്തകശളയോടെവ് ദസ്തശയവവ്സതിയുനടെ പ്രതതികരണസം
എലയോസം സഹതികയോനസം പജീഢനയോനഭവങ്ങനള ശസ്നേഹതികയോനസം ശ്രമേതിക്കുന.

? തനന്റെ ജശ്രീവവിതവം ഒരു നപകവിനത്മാവത്മായവിത്തശ്രീർന്നു എന്നസ്റ്റ് കരുതുന്നതസ്റ്റ് എന്തുനകത്മാണസ്റ്റ്
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ചൂതയോട്ട ലഹരതി, കുറ്റെശബയോധസം,
പയോപശബയോധത്തെതിനന്റെയുസം ആത്മപജീഡയുനടെയുസം ആഴങ്ങൾ
ചുഴലതി ശരയോഗസം, ആത്മസസംഘർഷങ്ങൾ
ആധര്യയോത്മതിക ചേതിന്തകൾ
റഷര്യയതിനല രയോഷജീയ യയോഥയോർഥര്യങ്ങനള ചേതിത്തെഭ്രമേത്തെതിനന്റെ രൂപത്തെതിൽ ആവതിഷ്ക്കരതികൽ
ജജീവതിതത്തെതിനലയുസം രയോഷജീയത്തെതിനലയുസം അധയോർമേതികതകൾ
മേനഷര്യപ്രകൃതതിയുനടെ വതിഭ്രമേയോത്മകമേയോയ അവസ
പയോപത്തെതിനന്റെ ചേങ്ങലനകട്ടുകൾ, അഭഭൗമേമേയോയ ദുരന്തശബയോധസം
ജജീവതിതത്തെതിനല കഷ്ടപയോടുകൾ തതിരസയോരങ്ങൾ, ശതയോൽവതികൾ,
ആത്മജീയ വര്യസനങ്ങൾ - ശനയോവലതിൽ മേനശേയോസ്ത്ര പശയോത്തെലത്തെതിൽ അവതരതിപതിക്കുന

 ? ദുരന്തങ്ങൾകവിടയവിലവം നനത്മാവലവിസവിനന്റെ മനസവിനലകസ്റ്റ് കടന്നു വരുന്ന ഹൃദഖമത്മായ ഓർമകൾ
'എശപയോകവ് 'എന്ന പ്രസതിദജീകരണസം -അശധയോതലക്കുറതിപ്പുകൾ
ഭയോരര്യ-ശമേരതിയ - ജജീവതിതസം. നല സ്ത്രജീ, ശമേരതിയ – തതിരതിച്ചറതിവവ്
ശചേട്ടശനയോടുസം ശമേരതിയശയയോടുസം പകരസം നവയയോൻ കഴതിയയോത്തെ ശസ്നേഹബനസം
ഭയോരര്യശയയോടുള്ള അഗയോധ ശസ്നേഹസം
''വവിരഹത്തവിലലത്മാനത ലത്മാവണഖവം സമഗ്രമത്മായസ്റ്റ്
നവിരവദഖമത്മായവിട്ടു കത്മാണുവത്മാൻ കഴവിവശ്രീല'' (എനന്റെ നവളവി - ജതി.ശേങ്കരക്കുറുപവ്) ഈ വരതികളനടെ ആശേയസം
സന്ദർഭവമേയോയതി ബനതിപതിക്കുക.]
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 ? ആ ചരടുകനളലത്മാവം കൂടവി നകടവിപവിണഞസ്റ്റ് ആ നകട്ടുകളവിൽ കവിടന്നസ്റ്റ് എനന്റെ ജശ്രീവവിതവം
പവിടയുന്നു - ഭസ്തനയവസ്റ്റ്സവിയുനട ജശ്രീവവിതത്മാവസയുമത്മായുള്ള ബനവം
➢ ശചേട്ടനന്റെ കുടുസംബനത്തെ സസംരകതിശകണ്ട ബയോധര്യത
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എമേതിലതി വരുശമയോൾ ഉണ്ടയോശയകയോവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ( എമേതിലതി ,മേകൾ, സസംരകണസം)
മേകൻ പയോഷയുനടെ സസ്വഭയോവദൂഷര്യസം
സ്റ്റശലയോവവ്സതി (പ്രസയോധകൻ) മേയോയുള്ള കരയോർ
കൂനടെക്കൂനടെ ഉണ്ടയോകുന്ന ചുഴലതിയതിളകസം
അന്ന (സ്റ്റവ്ശനയോഗയോഫർ)യുനടെ സയോന്നതിധര്യസം നഷ്ടമേയോവശമേയോ എന്ന ചേതിന്ത
എഴുതയോനശദ്ദേശേതിക്കുന്ന മേഹത്തെയോയ രചേനനയപറ്റെതിയുള്ള സങ്കൽപങ്ങൾ - ഇവയതിൽ നതിന്നവ് പുറത്തു
കടെകയോശനയോ ഒളതിശച്ചയോടെയോശനയോ ഹൃദയമുള്ള ഒരയോൾക്കുസം സയോധര്യമേല, അശതയോർത്തെവ് ഹൃദയസം വതിങ്ങുകയയോണവ്.

 ? ദസ്തനയവസ്റ്റ്സവിയുനട ജശ്രീവവിത ദർശനവം
➢ ഉപശദശേത്തെതിനന്റെ കുറവനകയോണ്ടയോശണയോ മേനഷര്യൻ ചേജീത്തെയയോകുന്നതവ്. (പയോഷ- വഴതിവതിട്ട ജജീവതിതസം)
➢ സഹതികയോനനയോനമേതിലയോത്തെ ജജീവതിതസം യഥയോർത്ഥ ജജീവതിതമേയോശണയോ?ആത്മപതിഢനതിറഞ്ഞ
ജജീവതിതവഴതിയതിൽ മുശന്നയോട്ടു ശപയോവശമയോൾ ...
➢ ദദവവസം വതിശേസ്വയോസവസം വതിധതിയുസം മേനഷര്യനനമേലയോസം ശനയോവലതിസ്റ്റതിനന്റെ ചേതിന്തയതിൽ പല ശചേയോദര്യങ്ങൾ
ഉയർത്തുന
➢ നന്മയുനടെ മൂർത്തെതിയയോയ ഒരു ശുദയോത്മയോവതിനന സൃഷ്ടതിക്കുകയയോണവ് എനന്റെ ലകര്യസം, അതതിശനകയോൾ
പ്രയയോസമുള്ള എന്തു പണതിയയോണവ് ഈ ഭൂമേതിയതിൽ ഉള്ളതവ്? അതസം കുടെതില ബുദതികളനടെ ഇകയോലത്തെവ്. -തയോൻ പുതതയോയതി എഴുതയോൻ ശപയോവന്ന ശനയോവലതിലൂനടെ നന്മയുനടെ മൂർത്തെതിയയോയ ഒരു ശുദയോത്മയോവതിനന
സൃഷ്ടതിക്കുകനയന്ന ലകര്യമേയോണവ് തനതിക്കുള്ളനതന്നവ് ദസ്തശയവവ്സതി വര്യക്തമേയോക്കുന.(നനത്മാവൽ - ദ

ഇഡവിയറസ്റ്റ്)
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ജജീവതിതയോനഭവങ്ങളതിൽ നതിനണ്ടയോവന്ന കനണ്ടത്തെലുകൾ
ചുറ്റുപയോടെതിനനയുസം സസ്വന്തസം ജജീവതിതനത്തെയുസം നതിശതിതമേയോയ നതിരജീകണത്തെതിനവ് വതിശധയമേയോക്കുന
പ്രതതിബനങ്ങനള അതതിജജീവതികയോനള്ള മേന:സയോന്നതിധര്യസം
എലയോറ്റെതിശനയുസം വര്യതര്യസ്തമേയോയതി ശനയോകതി കയോണുന്ന പ്രവണത
എഴുത്തെതിനന്റെ ആന്തരതിക ശലയോകസം തറന്നതിടുന്ന പ്രശേയോന്തതി
എഴുത്തെതിലൂനടെ നന്മയുനടെ ശലയോകസം സൃഷ്ടതികയോനള്ള ആഗഹസം

 ? പ്രനയത്മാഗഭവംഗവി: ആസസത്മാദനത്മാവംശങ്ങൾ
➢ പ്രശയയോഗ ഭസംഗതിനകയോണ്ടവ് ശനയോവലതിനന മേതിഴതിവറ്റെതയോകയോൻ ശബയോധപൂർവമേയോയ ശ്രമേങ്ങൾ ശനയോവലതിസ്റ്റവ്
നടെത്തെതിയതിട്ടുണ്ടവ്.
➢ ആകയോശേത്തെതിനന്റെ നതിഴൽശപയോനല ഭൂമേതിയതിൽ നവളതിച്ചമുണ്ടവ്.
• പ്രഭയോതത്തെതിന മുമ്പുള്ള അരണ്ട പ്രകയോശേനത്തെയയോണവ് ഇങ്ങനന വതിശശേഷതിപതിക്കുന്നതവ്.
• ആകയോശേനത്തെയുസം ഭൂമേതിശയയുസം മൂടെതികതിടെക്കുന്ന മേഞ്ഞതിലൂനടെ അരതിനച്ചത്തുന്ന അരണ്ട
നവളതിച്ചമേയോയതനകയോണ്ടയോണവ് ആകയോശേത്തെതിനന്റെ നതിഴൽ എന പ്രശയയോഗതിച്ചതിരതിക്കുന്നതവ്
• പുലർനച്ചയവ് മുമ്പുള്ള അരണ്ട നവളതിച്ചസം നതിഴലയോവതിനന്റെ പ്രതജീതതി ജനതിപതിക്കുന.
 സമേയ കയോലങ്ങളനടെ തജീരങ്ങൾനകയോനക അകനര ഏശതയോ ഒരനയോദതിയതിൽ നതിന്നവ് യയോത്ര
തടെരുകയയോയതിരുനന്നന്നയോണവ് അശപയോൾ ശതയോന്നതിയതവ്.
 പ്രകൃതതിയുനടെ ആത്മയോവതിൽ നതിനയരുന്ന മേഭൗനത്തെതിനന്റെ നമേയോഴതികൾ
 വഴതിയരതികതിൽ വലതിനച്ചറതിയനപട്ട ഒരു പയോറകഷണസം ശപയോനലയശല ഇശപയോൾ തനന്റെ അവസ
 എഴുത്തെവ് (സയോഹതിതര്യരചേന) ആത്മയോവതിനന്റെ നവളതിപയോടെയോണവ്.
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