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മീമാംസകൾ രെണ്ടണ്ണമുണ്ട്: പൂർവമീമാംസയും ഉത്ത
രമീമാംസയും. ഉത്തരമീമാംസ േവദാന്തെമന്ന േപരിൽ
ഒരു പ്രേത്യകദർശനമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്
പൂർവമീമാംസ െവറും മീമാംസെയന്ന േപരിലാണറിയ
െപ്പടുന്നത്.
ൈജമിനിയാണ് മീമാംസയുെട സ്ഥാപകൻ. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലേമതായിരുന്നുെവന്ന് ശരിക്കു
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. േഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണെന്റ അഭി
പ്രായത്തിൽ ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അേദ്ദഹം
ജീവിച്ചിരുന്നത്. സൂത്രങ്ങളുെട ഭാഷയും ൈശലിയും പരി
േശാധിച്ചാൽ ക്രി. മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 2-ാം നൂറ്റാണ്ടി
നുമിടയിലാണ് അവ രചിക്കെപ്പട്ടത് എന്നു മറ്റുചില
പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. എസ്.എൻ. ദാസ് ഗുപ്തയുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രി.മു. 200-ാമാണ്ടിേനാടടുത്താണ്
മീമാംസാ സൂത്രങ്ങൾ രചിക്കെപ്പട്ടത്.
ക്രി. മു. 150-ാമാണ്ടിേനാടടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പതഞ്ജ
ലിയുെട മഹാഭാഷ്യത്തിൽ മീമാംസെയപ്പറ്റി പ്രതിപാ
ദിക്കുന്നുണ്ട്. ൈജമിനിയുെട പ്രധാന ഭാഷ്യകാരൻ
ശബരനാണ്. അേദ്ദഹം ക്രി. മു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാ
ണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് േഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണെന്റ
അഭിപ്രായം.
ആരംഭകാലത്ത് ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നീ മൂന്ന്
ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങെള മാത്രേമ മീമാംസ അംഗീകരിച്ചിട്ടു
ള്ളൂ. പിന്നീടുണ്ടായ വ്യാഖ്യാതാക്കളാണ് േമാക്ഷെത്ത
അവയിലുൾെപ്പടുത്തിയത്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ േനടാനു
ള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റിയാണ് മീമാംസ പ്രതിപാദിക്കുന്ന
ത്. ആെക 12 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി 2500 ഓളം സൂത്ര
ങ്ങളുണ്ട്. ‘അഥേതാ ധർമജിജ്ഞാസാ’ ഇവിെടനിന്ന്
ധർമജിജ്ഞാസ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന സൂത്രേത്താടുകൂ
ടിയാണ് അതാരംഭിക്കുന്നത്.

















1 ശബ്ദനിത്യ സിദ്ധാന്തം
ൈജമിനിയുെട ധർമം പ്രധാനമായും േവദവിധികെള
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിശക്തികെള ൈദവങ്ങളാ
യി കണക്കാക്കിയ പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട സ്തുതികളും ഗീ
തങ്ങളുമാണേല്ലാ േവദങ്ങളിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ
മീമാംസകന്മാർ േവദങ്ങെള ഒരുയർന്ന പതനത്തിൽ
വച്ചാരാധിച്ചു. േവദങ്ങൾ ആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല.
അവ മനുഷ്യനിർമിതവുമല്ല, ൈദവനിർമിതവുമല്ല. അവ
അനാദിയാണ്, ശാശ്വതമാണ്. േവദങ്ങളിലടങ്ങിയ പര
മസത്യം ശ്രുതിവഴിക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ശ്രുതി വാക്കുക
െള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് േവ
ദങ്ങളുെട വാക്കുകേളയും ശബ്ദങ്ങേളയും പരിേശാധിക്കു
കയും േവദങ്ങൾക്കും വാക്കുകൾക്കുമപ്പുറത്തുള്ള ആശ
യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. യുക്തിയു
െട സഹായേത്താടുകൂടിയുള്ള ഇത്തരം പരിേശാധന
കളിലൂെട മാത്രേമ േവദങ്ങളുെട ശരിയായ അർത്ഥവും
പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് മീമാംസക
ന്മാർ വിശ്വസിച്ചു. എന്നുെവച്ചാൽ, േവദങ്ങളുെട പ്രാമാ
ണികതേയയും അപ്രേമയത്വേത്തയും െതളിയിക്കാൻ
േവണ്ടി അവർ യുക്തിയുെട സഹായം േതടി. ഉദാഹര
ണത്തിന്, ൈജമിനി ആവിഷ്കരിച്ച ശബ്ദനിത്യസിദ്ധാ
ന്തം േനാക്കുക. േവദങ്ങൾ വാക്കുകൾ െകാണ്ട് രചിക്ക
െപ്പട്ടവയാെണന്നും ആ വാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടവ
യാെണന്നും അതുെകാണ്ടവ നിത്യങ്ങേളാ ശാശ്വതങ്ങ
േളാ ആകാനിടയിെല്ലന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹം
മറുപടി പറയുകയാണ്: വാക്കുകൾ അെല്ലങ്കിൽ ശബ്ദ
ങ്ങൾ നമ്മൾ േകൾക്കുന്ന ധ്വനികളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ത
ങ്ങളാണ്. സംസാരിക്കുന്നവൻ നിർമിക്കുകയും േകൾ
ക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ശബ്ദം അെല്ലങ്കിൽ
ധ്വനി യഥാർത്ഥത്തിൽ വാക്കുകളല്ല. വാക്കുകെള അഭി
വ്യക്തമാക്കുന്ന ധ്വനി മാത്രമാണ്. വാക്കുകൾ യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ ക, ഖ തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ
വർണങ്ങളാണ്. അക്ഷരങ്ങൾ നിത്യങ്ങളാണ്. വ്യത്യ
സ്ത കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിക
ളിൽ അവെയ ഉച്ചരിക്കുകയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും െച
യ്യുന്നു. ഒരു വസ്തുവിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശം അതിെന
സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല െചയ്യുന്നത്; അതിെന അഭിവ്യക്തമാ
ക്കുക മാത്രമാണ്, പ്രകാശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്, െചയ്യു
ന്നത്. അപ്രകാരംതെന്ന നമ്മുെട ഉച്ചാരണം േവദശബ്ദ
ങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കയല്ല, പ്രകാശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് െച
യ്യുന്നത്. അക്ഷരങ്ങളുെട ശബ്ദത്തിനും ഉച്ചാരണത്തിനും
മാറ്റമുണ്ടാേയക്കാം. പേക്ഷ, അക്ഷരം മാറുന്നില്ല. ഒേര
അക്ഷരമാണ് വ്യത്യസ്തരീതികളിൽ ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്നത്.
അതുെകാണ്ട് വാക്കുകൾ, അക്ഷരങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്ക്, ശാ
ശ്വതമാണ്, നിത്യമാണ്.

















2 കർമ്മത്തിെന്റ ശക്തി
മീമാംസകരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ േവദങ്ങൾ കർമപ്ര
ധാനമാണ്. കർമമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനം. കർമ്മമിെല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനം ഉപേയാഗശൂന്യ
മാണ്. കർമം കൂടാെത മനുഷ്യന് തെന്റ ലക്ഷ്യത്തിെല
ത്തിേച്ചരാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുെകാണ്ടാണവർ േവ
ദങ്ങളിെല യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾക്കു വലിയ പ്രാധാന്യം
നൽകിയത്. ൈവദികകാലത്ത് അഗ്നി, വരുണൻ, സൂ
ര്യൻ മുതലായ ൈദവങ്ങളുെട പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ
േവണ്ടിയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തെപ്പട്ടത്. ആ യജ്ഞ
കർമ്മങ്ങെള പുനരുദ്ധരിക്കുന്നേതാെടാപ്പം തെന്ന മീ
മാംസ അവയ്ക്ക് പുതിെയാരർത്ഥം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു.
ൈദവങ്ങൾക്കും സ്ഥാനമില്ലാതായി. ൈദവങ്ങെള തൃ
പ്തിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയല്ല, ആത്മാവിെന ശുദ്ധീകരി
ക്കാൻ േവണ്ടിയുമല്ല, യാഗങ്ങൾ നടേത്തണ്ടത്. പിന്ന
േയാ യാഗങ്ങൾ നടത്തണെമന്ന് േവദങ്ങൾ കൽപ്പിക്കു
ന്നു. അതുെകാണ്ടവ നടത്തുക തെന്ന േവണം. കർമ്മം
െചയ്യുന്നത് ഏെതങ്കിലും ഫലമുണ്ടാവണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യ
േത്താടുകൂടിയാവരുത്. അതു െചേയ്ത മതിയാവൂ എന്നു
ള്ളതുെകാണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം. പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്:
ഏതു കർമത്തിനും അതിൻേറതായ ഒരു ഫലമുണ്ടാ
വും. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഘടനയാെക അത്തരത്തിലാണ്.
ഇങ്ങെന മീമാംസ യജ്ഞകർമ്മങ്ങെള ന്യായീകരിക്കു
ന്നതിലൂെട ‘കർമ്മത്തിനു േവണ്ടി കർമ്മം’ എന്ന തത്വ
ത്തിെലത്തിേച്ചരുന്നു.
കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന
മീമാംസകന്മാർ ൈദവങ്ങൾക്കു യാെതാരു സ്ഥാനവും
നൽകുന്നിെല്ലന്നുള്ളത് എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്. സതീ
ശചന്ദ്രചാറ്റർജിയും ധീേരന്ദ്രേമാഹൻ ദത്തും കൂടിെയഴു
തിയ ‘ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര’ എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല ‘അതിപ്രാ
ധാന്യം നൽകെപ്പടുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം അതിെന്റ തെന്ന
ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നെതങ്ങെനെയന്നതിനും േക്ഷത്ര
ങ്ങൾക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും േവണ്ടി
ൈദവങ്ങൾ ബലികഴിക്കെപ്പടുന്നെതങ്ങെനെയന്നതി
നും മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുള്ള അേനകം ഉദാഹരണങ്ങ
ളിെലാന്നാണ് മീമാംസ, േവദങ്ങളുെട േമധാവിത്വെത്ത
നിലനിർത്താനുള്ള ഉൽക്കണ്ഠയിൽ മീമാംസ ഈശ്വര
െന സംശയാത്മകമായ ഒരു സ്ഥാനേത്തക്കു നീക്കം
െചയ്യുന്നു.’
ശരിക്കു േനാക്കിയാൽ ഈശ്വരന് സംശയാത്മകമായ
ഒരു സ്ഥാനം േപാലും മീമാംസയിലിെല്ലന്നു കാണാം.
സൃഷ്ടികർത്താവായ ഒരു ഈശ്വരെന പൂർണമായും നി
േഷധിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണത്. പ്രപഞ്ചം യഥാർത്ഥ
മാണ്. അത് ആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതല്ല. കർമനിയ
മമനുസരിച്ച് രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
ഭൗതികഘടകങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളാണ്. ന്യായൈവേശ
ഷികദർശനങ്ങെളേപ്പാെല മീമാംസയും ദ്രവ്യങ്ങളുെട
ശാശ്വതത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈശ്വരനിെല്ലങ്കിൽ
പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിക്കുകയും വികസിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
െതങ്ങെനെയന്ന േചാദ്യത്തിനു മീമാംസ മറുപടി പറ
യുന്നുണ്ട്: ഓേരാ കാരണത്തിലും ഒരു ശക്തിയടങ്ങിയി
രിക്കുന്നു. ആ ശക്തിയാണ് കാര്യെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ആ ശക്തി തടയെപ്പട്ടാൽ കാരണത്തിൽനിന്നു കാര്യ
മുണ്ടാവുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വിെത്തടുക്കുക.
അതിൽ ആദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തിയു
െട പ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് വിത്തു മുളയ്ക്കു
ന്നത്. പേക്ഷ, ആ ശക്തി തടയെപ്പടുകേയാ നശിപ്പിക്കു
കേയാ െചയ്താൽ (ഉദാഹരണത്തിന് വിത്തു ചട്ടിയിലിട്ടു
വറുത്താൽ) മുള െപാട്ടുകയില്ല.
ആത്മാവിന് സ്ഥാനമിേല്ല? ഉണ്ട്. മീമാംസയിൽ കർ
ത്താവും േഭാക്താവുമായ ആത്മാവ് ശാശ്വതമായി നി
ലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, അതിന് പല പരിമിതികളുമു
ണ്ട്. ഒന്നാമത്, ഭൗതിക ശരീരമാണ് ആത്മാവിെന്റ സു
ഖദുഃഖങ്ങളുെട ഉപാധി. രണ്ടാമത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രി
യങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മാത്രമാണ് ആത്മാവ്
ബാഹ്യേലാകവുമായി ബന്ധെപ്പടുന്നത്. മൂന്നാമത് ബാ
ഹ്യേലാകം. എല്ലാ വ്യക്തികളുേടയും ജീവിതാനുഭവങ്ങ
ളുെട അടിത്തറയാണിത്. വ്യക്തിയും ബാഹ്യേലാകവും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥമാെണന്ന് മീമാംസ ഉറ
പ്പിച്ചുപറയുന്നു.
ബാഹ്യേലാകത്തിെലന്നേപാെലതെന്ന ആത്മാവിനും
പരിണാമങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതു സ്ഥിരമായി നിൽക്കു
ന്നില്ല. പേക്ഷ, മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുെന്നങ്കിലും അത് നിത്യമാ
ണ്. ശാശ്വതമാണ്.

















3 മീമാംസയിെല യാഥാർത്ഥ്യവാദം
പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയും ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയുമുള്ള യഥാർ
ത്ഥ ജ്ഞാനം േനടുക സാദ്ധ്യമാണ്. ആദ്യകാലെത്ത
മീമാംസകന്മാർ ശബ്ദപ്രമാണത്തിനു പുറേമ പ്രത്യക്ഷം,
അനുമാനം, ഉപമാനം എന്നീ പ്രമാണങ്ങെള അംഗീക
രിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അർത്ഥാപത്തി, സംഭവം, അഭാവം
അഥവാ അനുപലബ്ധി എന്നിങ്ങെന മൂന്നു പ്രമാണങ്ങൾ
കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടു. ‘തടിച്ച േദവദത്തൻ പകൽ ഭക്ഷിക്കു
ന്നില്ല; അതായത് രാത്രിയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്.’ ഇതാ
ണ് അർത്ഥാപത്തിക്കുള്ള ഉദാഹരണം. ആയിരം പറ
ഞ്ഞാൽ നൂെറണ്ണെമങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടാകും
എന്ന് കരുതുന്നതാണ് സംഭവം. ‘ഭൂമിയിൽ കുടമില്ല’
എന്നതിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത അവിെട കുടം അനുപല
ബ്ധമാണ് എന്നു െതളിയിക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് അഭാവം.
അെല്ലങ്കിൽ അനുപലബ്ധി. ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഈ ഉപാ
ധികെളപ്പറ്റി മീമാംസ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മീമാംസകന്മാർ തികഞ്ഞ യാഥാർ
ത്ഥ്യവാദികളും ആദ്ധ്യാത്മികവിദ്യയുെട വിേരാധികളുമാ
യിരുന്നു. േഡാക്ടർ െശേബ്രാസ്കി തെന്റ ‘ബുദ്ധിസ്റ്റ് േലാ
ജിക്ക്’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
‘അവർ തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യവാദികളും ആദ്ധ്യാത്മി

കവിദ്യയുെട വിേരാധികളും നിേഷധാത്മക സിദ്ധാന്ത
ങ്ങളുെട പക്ഷപാതികളും ആയിരുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താ
വായ ഈശ്വരേനാ സർവജ്ഞേനാ മുക്തപുരുഷേനാ
അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിശ്വത്തിൽ യാെതാരു രഹ
സ്യവാദവും നിലെകാള്ളുന്നില്ല. നമ്മുെട സ്ഥൂലമായ
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു കാണെപ്പടുന്നതല്ലാത്ത, യാെതാന്നും
തെന്നയില്ല. അതിനാൽ അവിെട സ്വയംഭൂവായ ചി
ന്തകളില്ല, രചനാത്മകമായ സാക്ഷാത്ക്കാരമില്ല. മാ
നസിക പ്രതിബിംബങ്ങളില്ല, ഒരു േകവലമായ േചത
നയുണ്ട്. സ്മരണയുെട ആധാരഭൂതം മാത്രമാണത്…
ശബ്ദനിത്യസിദ്ധാന്തെത്തയും അതിേനാടു ബന്ധെപ്പ
ട്ട ചിന്തകേളയും േവർതിരിച്ചു നിർത്തിയാൽപ്പിെന്ന മീ
മാംസയും ബുദ്ധിവാദങ്ങളായ ന്യായൈവേശഷികദർ
ശനങ്ങളും തമ്മിൽ യാെതാരന്തരവുമില്ല’.

പേക്ഷ, ക്രമത്തിൽ മീമാംസയിെല ഈ യാഥാർത്ഥ്യവാ
ദം പിേന്നാട്ടു തള്ളെപ്പടുകയും ശബ്ദനിത്യസിദ്ധാന്തത്തി
നും യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾക്കും മറ്റും അമിതമായ പ്രാധാ
ന്യം നൽകെപ്പടുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന അത് പുേരാ
ഹിതന്മാരുെട ൈകയ്യിൽ സ്വന്തം സ്വാധീനശക്തി വർ
ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമായിത്തീർന്നു.
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െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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 അവസാനകാ
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല
3-നു് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
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ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്ത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്
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