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ശ്രീനാരായണഗുരു

20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭേത്താടുകൂടി േകരളത്തിെന്റ
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പല പരിവർത്തനങ്ങ�
ളുമുണ്ടായി. ഫ്യൂഡൽ മർദ്ദനങ്ങളുെട അന്ധകാരത്തിൽ
കിടന്നിരുന്ന നാട്ടിൻപുറങ്ങളിേലക്ക് മുതലാളിത്തപ�
രമായ േദശീയസംസ്കാരത്തിെന്റ കാറ്റുവീശാൻ തുട�
ങ്ങിയ കാലമായിരുന്നുഅത്.ഈപുതിയ മുതലാളി�
ത്ത-േദശീയ-സംസ്കാരത്തിെന്റഏറ്റവും മഹാനായ പ്ര�
തിനിധിയായിരുന്നുശ്രീനാരായണഗുരു.

മലയാളവർഷം 1032-ൽതിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന്
ആേറഴുനാഴിക വടക്കുള്ള െചമ്പഴന്തിയിലാണ് അേദ്ദ�
ഹം ജനിച്ചത്. മലയാളം,സംസ്കൃതം,തമിഴ് എന്നീ ഭാ�
ഷകളിൽബാല്യകാലത്തുതെന്നഅേദ്ദഹംൈവദഗ്ദ്ധ്യം
േനടിയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിനു േശഷം കു�
റച്ചുകാലം കടയ്ക്കാവൂരിലും അഞ്ചുെതങ്ങിലും കുട്ടികെള
പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാശാനായി ജീവിച്ചു.അതിനിടയ്ക്കുതെന്ന
മതപരിഷ്കരണത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽഅേദ്ദഹം ശ്രദ്ധി�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. േകരളത്തിെന്റ ജാതിമതസങ്കീർ�
ണ്ണമായസാമൂഹ്യജീവിതം അേദ്ദഹത്തിെന്റശ്രദ്ധെയ
ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അക്കാലെത്തഹിന്ദുമതം ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങ�
െള സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം,ഫ്യൂഡൽവർഗ്ഗബന്ധങ്ങ�
െളക്കുറിക്കുന്ന ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളുേടയും പ്രാകൃതവും
അന്ധകാരമയവുമായ വിശ്വാസങ്ങളുേടയും ക്രൂരമായ
ആചാരവിധികളുേടയും ‘ദിവ്യ’മായ ഒരുസങ്കലനമാ�
യിരുന്നു. വളർച്ചമുട്ടിയ ഫ്യൂഡൽസമുദായം തകർച്ച�
യുെട വക്കെത്തത്തിയതിെന്റ ലക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു
അവ. േലാകത്തിെന്റ മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം ഒറ്റ�
െപ്പട്ടുെകാണ്ട് േകരളത്തിെല ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു മുരടിച്ച
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തരം മര�
വിപ്പും നിശ്ചലതയും സ്തംഭനവും സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
ഈമരവിപ്പും നിേശ്ചഷ്ടതയും നിലനിർത്താനുതകുന്ന
ആചാരവിചാരവിധികളും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളുമാണ്
സാമൂഹ്യജീവിതെത്തനിയന്ത്രിച്ചുേപാന്നിരുന്നത്. ജന�
ങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം െതാട്ടുകൂടാത്തവരും തീ�
ണ്ടിക്കൂടാത്തവരുമായി അകറ്റിനിർത്തെപ്പട്ടിരുന്നു. പി�
ന്നണിജാതിക്കാർക്കുശുചിയായി നടക്കുവാേനാ രാജ�
വീഥികളിലൂെട സഞ്ചരിക്കാേനാ വിദ്യ അഭ്യസിക്കാേനാ
വല്ലവിധവും വിദ്യാഭ്യാസം േനടിയാൽത്തെന്നസവർ�
ണ്ണജാതിക്കാേരാെടാപ്പം ഉേദ്യാഗങ്ങൾ വഹിക്കാേനാ
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സവർണ്ണജാതിക്കാരുേട�
യും അവർണ്ണജാതിക്കാരുേടയും ൈദവങ്ങൾേപാലും
വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. കാടന്മാരുെട കാലംമുതൽക്കു
നടന്നുവന്നപ്രകൃതിപൂജയും ബാർബറിസത്തിെന്റഅവ�
ശിഷ്ടങ്ങളായ കുട്ടിച്ചാത്തൻ, ചുടലമാടൻ,പൂതത്താൻ,
വങ്കാരമാടൻ, മല്ലൻ,കരുങ്കാളി തുടങ്ങിയ മൂർത്തിക�
െളആരാധിക്കലും േകരളീയ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ
മുരടിച്ചയുേടയും സ്തംഭനത്തിെന്റയും പ്രേത്യകതകളായി�
രുന്നു.

ഈമുരടിച്ചെയ്ക്കതിരായി സമരം െചയ്യാെത മുതലാളി�
േത്താൽപാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്കാകെട്ട,പുതിയ േദശീയ സം�
സ്കാരത്തിനാകെട്ട, വളരുകസാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഫ്യൂ�
ഡൽ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങെളഅരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന ജാതിവ്യ�
ത്യാസങ്ങൾക്കും മറ്റനാചാരങ്ങൾക്കുെമതിരായ സമരം
ചരിത്രപരമായ ഒരു കടമയായിത്തീർന്നു. ചരിത്രപര�
മായഈകടമ നിറേവറ്റാനും അതിെന ഫ്യൂഡലിസ�
ത്തിെന്റഅന്ധകാരത്തിെനതിരായി മുേന്നറുന്നബൂർ�
ഷ്വാവർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾക്കുവഴി കാണിച്ചുെകാടുക്കാനും
ജനങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീനാരായണഗുരുവാണ്.

ഫ്യൂഡൽസങ്കുചിതത്വങ്ങളുെട ചങ്ങലെക്കട്ടിൽ നിന്നു
പുറത്തുകടന്നുെകാണ്ട് ശ്രീനാരായണഗുരു ‘ഒരു ജാ�
തി, ഒരു മതം, ഒരുൈദവം മനുഷ്യന്’എന്ന മുദ്രാവാ�
ക്യം മുഴക്കി.ൈദവത്തിെന്റ കീഴിലുള്ളഎല്ലാ മനുഷ്യരും
സമന്മാരാെണന്നഈപ്രഖ്യാപനം ഫ്യൂഡൽസംസ്കാര�
െത്ത തകർത്ത് േദശീയ സംസ്കാരെത്ത വളർത്താനുള്ള
ഒരാഹ്വാനമായിരുന്നു. ഫ്യൂഡൽ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾെക്ക�
തിരായി സമരം നടത്താനുള്ള േദശീയ ബൂർഷ്വാസിയു�
െട കാഹളംവിളിയായിരുന്നു.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാ�
ണ്ഈ മുദ്രാവാക്യം ബ്രാഹ്മണേമധാവികെള വിറെകാ�
ള്ളിച്ചത്.

പേക്ഷ,എതിർപ്പുകെളെയാന്നും വകെവക്കാെത,തെന്റ
ജീവിതത്തിെന്റ പ്രധാനഭാഗം ജാതിേമധാവിത്വത്തി�
നും അനാചാരങ്ങൾക്കുംഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുെമതി�
രായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്കു േവണ്ടി അേദ്ദഹം വിനിേയാഗിച്ചു.

െബങ്കാളിൽ രാജാരാം േമാഹൻ േറായ് െചയ്തതുേപാ�
െല ശ്രീനാരായണഗുരുബിംബാരാധനെയഎതിർക്കു�
കയുണ്ടായില്ല. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങേളയും പ്രാകൃതൈദ�
വങ്ങേളയും െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ട് പുതിയ േക്ഷത്രങ്ങൾ
പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണേദ്ദഹം െചയ്തത്.അക്കാലത്ത് ബ്രാ�
ഹ്മണനു മാത്രേമ േക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനവകാശമുണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളൂ.ഈശ്വരനും മനുഷ്യനുമിടയിലുള്ള ‘ഭ്രൂേദവ’
നായിരുന്നുബ്രാഹ്മണൻ. ഏതു ജാതിയിൽ െപട്ടവനും
േക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനവകാശമുെണ്ടന്നുപ്രഖ്യാപിച്ചു�
െകാണ്ട് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്ഥാപിച്ച നൂേറാളം േക്ഷ�
ത്രങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വേത്താടു�
ള്ള െവല്ലുവിളികളായിരുന്നു.

േകരളം ഒരു േദശെമന്ന നിലയ്ക്കു മുേന്നാട്ടുവരാൻ തുട�
ങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്. കുലൈദവങ്ങൾ�
ക്കും ഗ്രാമൈദവങ്ങൾക്കും പകരം േദശീയപ്രാധാന്യ�
മുള്ളഎന്നുെവച്ചാൽ, േകരളെമാട്ടുക്കും പ്രചാരമുള്ള
െപാതുൈദവങ്ങൾക്കുപ്രാധാന്യം ലഭിച്ച പഴയസാമൂ�
ഹ്യാചാരങ്ങെളെയന്നേപാെല പഴയൈദവങ്ങേളയും
ശ്രീനാരായണഗുരു െവല്ലുവിളിച്ചു. കുട്ടിച്ചാത്തൻ,കരിങ്കാ�
ളി തുടങ്ങിയ പ്രാകൃതൈദവങ്ങൾെക്കതിരായഅേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റഈസമരം േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റ�
െത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്.ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിനും
കരിങ്കാളി-കുട്ടിച്ചാത്തന്മാർക്കുെമതിരായ സമരങ്ങൾ,
അന്നെത്ത േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റഅവിഭാജ്യഘട�
കങ്ങളായിരുന്നു.

ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ കടുത്തപ്രഹരങ്ങൾഫ്യൂഡൽ
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ മുഖ്യമായ പല മർമ്മങ്ങളിലും
െചന്നുെകാണ്ടു. പുതിയ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസേത്ത�
യും സംസ്കാരേത്തയുംഅേദ്ദഹം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീ�
കളുെട അടിമത്തേത്തയും തിരണ്ടുകുളിസദ്യ,താലിെകട്ടു�
കല്യാണം തുടങ്ങിയ ധൂർത്തുകേളയും അേദ്ദഹം എതിർ�
ത്തു. പ്രാകൃതമായ വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കുപകരം
ബൂർഷ്വാരീതിയിലുള്ള വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങേളർെപ്പ�
ടുത്താൻഅേദ്ദഹംആവശ്യെപ്പട്ടു. “ഏകകാലത്തിൽ
ഒരുത്തനും ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരും ഒരുത്തിക്ക് ഒന്നി�
ലധികം ഭർത്താക്കന്മാരും ഇേപ്പാഴും ചില ദിക്കുകളിൽ
കാണുന്നുണ്ട്;ഈഏർപ്പാട് േമലാൽ യേഥഷ്ടംഅനു�
വദിക്കാതിരിപ്പാൻ േവണ്ടതുആേലാചിക്കണം.”എന്ന�
േദ്ദഹംആഹ്വാനം െചയ്തു. ഫ്യൂഡൽ വിവാഹരീതികൾ
മാത്രമല്ല ഫ്യൂഡൽസ്വത്തവകാശങ്ങളും മാറ്റണെമന്ന്
അേദ്ദഹംആവശ്യെപ്പട്ടു. “സ്വജനങ്ങളിൽ മരുമക്കത്താ�
യം അനുസരിക്കുന്നവരുെട ഇടയിൽ ഒരുത്തെന്റസ്വ�
ന്തസമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരംശത്തിെനങ്കിലും അവൻ
മുറപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയും മക്കളും അവ�
കാശികളായിരിക്കാൻ നിയമം േവണം.”എന്നേദ്ദഹം
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട മുരടിൽ കത്തി�
െവയ്ക്കുന്ന പന്തിേഭാജനം, മിശ്രവിവാഹം മുതലായവെയ
അേദ്ദഹം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. സർേവ്വാപരി,പുതിയ പു�
തിയ വ്യവസായങ്ങൾ വളരണെമന്ന് അേദ്ദഹംഊന്നി�
പ്പറഞ്ഞു.അേദ്ദഹത്തിെന്റആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വ്യവ�
സായ പ്രദർശനം േകരളത്തിൽആദ്യേത്തതായിരുന്നു
എന്നുപ്രേത്യകം പ്രസ്താവ്യമാണ്.

ഈപരിഷ്കരണങ്ങൾ ഒരു ജാതിേക്കാ ഒരുസമുദായ�
ത്തിേനാ മാത്രമല്ല, േകരളത്തിൽ േദശീയ പ്രസ്ഥാന�
ത്തിനാെക പ്രാധാന്യമുള്ളവയായിരുന്നു.അതുെകാ�
ണ്ടാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നിൽ പതിനായിരക്കണ�
ക്കിനുള്ള േദശാഭിമാനികൾഅണിനിരന്നത്.

േഡാക്ടർമാർ, വക്കീലന്മാർ, ജഡ്ജിമാർ മുതലായവരും
അഭ്യസ്തവിദ്യരും േദശീയസംസ്കാരത്തിെന്റ പ്രതിനിധിക�
ളുമായ സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന
ശിഷ്യന്മാരായിത്തീർന്നു. സവർണ്ണബൂർഷ്വാസിേയാട്
പലതരത്തിലും എതിർപ്പുകളുണ്ടായിരുന്ന പിന്നണിജാ�
തിക്കാരിൽനിന്നാണ് അേദ്ദഹത്തിനു കൂടുതൽ ശിഷ്യ�
ന്മാരുണ്ടായത്. േകരളത്തിെന്റ പ്രേത്യകപരിതഃസ്ഥി�
തികളിൽ ഇതുസ്വാഭാവികമായിരുന്നുതാനും. േക്ഷത്ര�
ങ്ങൾ പണിയാനാവശ്യമായ പണവും ഭൂസ്വത്തുക്കളും
മറ്റും പണക്കാരായഈഴവപ്രമാണികളാണ് സംഭാ�
വന െചയ്തിരുന്നത്.എന്നാൽ,പണക്കാർ മാത്രമല്ല
അേദ്ദഹെത്തആരാധിച്ചത്. കർഷകെതാഴിലാളികൾ,
െചറുകിട കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയസാധുക്കളുംആയിരക്ക�
ണക്കായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നിൽഅണിനിരന്നു.

പേക്ഷ, േദശീയ ബൂർഷ്വാസിയുേടതായ പരിമിതികൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസ്ഥാനേത്തയും ബാധിച്ചിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതപരവും േദശീയവും സാംസ്കാരികവു�
മായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ലിബറൽബൂർഷ്വാസിയുേടതിൽ
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. ഫ്യൂഡലിസെത്തഅേദ്ദ�
ഹം എതിർത്തുെവങ്കിലുംഈസമരത്തിൽബഹുജന�
ങ്ങെളയാെകആകർഷിച്ചണിനിരത്താൻ െകൽപ്പുള്ള
സാമ്പത്തിക പരിപാടികൾഅേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅനുയായികളായിത്തീർന്ന
ഈഴവരിലും മറ്റു പിന്നണിജാതിക്കാരിലും ഭൂരിപക്ഷ�
വും ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റസാമ്പത്തിക മർദ്ദനങ്ങളിൽ
കിടന്നു െഞരുങ്ങുന്നകർഷകെതാഴിലാളികളും ദരിദ്രകൃ�
ഷിക്കാരുമായിരുന്നു.അവെരയാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉപേദശങ്ങൾ കൂടുതൽആകർഷിച്ചത്.എങ്കിലും കർ�
ഷക െതാഴിലാളികൾക്കുനിലം കിട്ടണെമേന്നാ കൃഷി�
ക്കാരുെട പാട്ടം കുറയ്ക്കണെമേന്നാഅേദ്ദഹം ഒരിക്കലും
ആവശ്യെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല.

1928-ൽഅേദ്ദഹം മരണമടഞ്ഞതിനു േശഷം േകരള�
ത്തിെലാട്ടുക്കും ഫ്യൂഡലിസത്തിെനതിരായ സമരം കൂടു�
തൽ ശക്തിെപ്പട്ടു. കൃഷിക്കാരുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ കൂടു�
തൽ പരന്നുപിടിച്ചു.ഈസമയത്താണ് ശ്രീനാരായണ�
ഗുരുസ്വാമിയുെടആഭിമുഖ്യത്തിലുയർന്നുവന്നശ്രീനാരാ�
യണ ധർമ്മ പരിപാലനസംഘത്തിെന്റ (എസ്.എൻ.
ഡി.പി.) േനതാക്കന്മാരുെട ബൂർഷ്വാസ്വഭാവം കൂടു�
തൽ വ്യക്തമായത്. െതാഴിലാളി പ്രേക്ഷാഭങ്ങെളെയ�
ന്നേപാെല നിലത്തിനുേവണ്ടിയും പാട്ടം കുറയ്ക്കുന്നതി�
നുേവണ്ടിയുള്ളകൃഷിക്കാരുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങെളയും
എസ്.എൻ.ഡി.പി. േനതാക്കന്മാരിൽ പലരും എതിർ�
ക്കുകയാണ് െചയ്തത്.

കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ദരിദ്രകൃഷിക്കാരും കർഷക�
െതാഴിലാളികളും കൂടുതൽ കൂടുതൽഅണിനിരക്കാൻ
തുടങ്ങിയേതാടുകൂടി എസ്.എൻ.ഡി.പി. േനതാക്കന്മാരു�
െട സ്വാധീനശക്തി കുറയാൻ തുടങ്ങിയതിനു കാരണമ�
താണ്.

ശ്രീനാരായണഗുരു ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യമായിരു�
ന്നു. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റഅടിത്തറെയഅേദ്ദഹം ഇള�
ക്കി മറിച്ചു.ആഅടിത്തറ ഇന്നുകൂടുതൽ തകർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഫ്യൂഡലിസത്തിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും സമരങ്ങ�
ളും ഇന്നു കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫ്യൂഡലിസത്തിെനതിരായി ശ്രീനാരായണഗുരു നട�
ത്തിയ സമരങ്ങളുെട മഹത്തായ പാരമ്പര്യെത്തഇന്ന്
എസ്.എൻ.ഡി.പി. േനതാക്കന്മാരല്ല,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയാണ് മുേന്നാട്ടു നയിക്കുന്നത്.
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െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 10

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തവും
2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
3. മാർക്സിസവും മതവും
4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
7. േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ്ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ
8. നാഷണൽകൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ
9. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ളൈചനയുെട വിശകലനം

10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്
11. ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ്
12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റൈപതൃകം
13. േജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്
14. സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
15. രാഹുൽജി
16. ശ്രീനാരായണഗുരു

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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