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ൈജനന്മാർ നിരീശ്വരവാദികളാണ്.ൈദവത്തിനു യാ�
െതാരുസ്ഥാനവും നൽകാെതതെന്നപ്രപഞ്ചരഹസ്യ�
ങ്ങളറിയാനും പരിപൂർണതയിെലത്തിേച്ചരാനും കഴിയു�
െമന്നാണവരുെട അഭിപ്രായം.

എന്നാൽ,തീർത്ഥങ്കരന്മാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന
പ്രവാചകൻമാെര അവരാരാധിക്കുന്നു. സ്വപ്രയത്നം
െകാണ്ട് എല്ലാത്തരം ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്ത�
രായ മഹാത്മാക്കളാണ് തീർത്ഥങ്കരന്മാർ. തീർത്ഥങ്കര�
ന്മാെരേപ്പാെലതെന്നഏതു മനുഷ്യനും േവണെമങ്കിൽ
സ്വപ്രയത്നംെകാണ്ട് േകവലജ്ഞാനവും േകവലാന�
ന്ദവും േനടാൻ കഴിയും. സ്വന്തം പ്രയത്നംെകാണ്ടു പൂർ�
ണത േനടാൻ കഴിയുെമന്നഈശുഭാപ്തി വിശ്വാസം
ൈജനദർശനത്തിെന്റഅഭിവാജ്യഘടകമാണ്.

ൈജനന്മാർ തങ്ങളുെട അവസാനെത്ത (അെല്ലങ്കിൽ
ഇരുപത്തിനാലാമെത്ത)തീർത്ഥങ്കരനായിട്ടാണ് വർ�
ദ്ധമാനമഹാവീരെന കണക്കാക്കുന്നത്. വർദ്ധമാനെന്റ
െതാട്ടു മുൻഗാമി ക്രി.മു.എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
ഇരുപത്തിമൂന്നാമെത്തതീർത്ഥങ്കരനായ പാർശ്വനാ�
ഥനായിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅനുയായികളായ നി�
ഗന്ധന്മാർ ക്രി. മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ധാരാളം സ്വാധീന�
ശക്തിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരുസുശക്തവിഭാഗമായിരുന്നു.
അവരുെടയിടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന പഴയ തത്വങ്ങെള�
യും പഴയ വിശ്വാസങ്ങേളയും പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതിക്ക�
നുസരിച്ചു പരിഷ്കരിക്കുകയും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും
മാത്രമാണ് മഹാവീരൻ െചയ്തത്.

വർദ്ധമാനൻ വിേദഹത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായൈവ�
ശാലിയിൽ ഒരുക്ഷത്രിയേഗാത്രത്തലവനായസിദ്ധാർ�
ത്ഥെന്റ പുത്രനായി ക്രി. മു. 504-ൽ ജനിച്ചു. ബാല്യകാല�
ത്ത് ഒരു രാജകുമാരന് ൈകെയ്യത്താവുന്നഎല്ലാ സുഖ�
േഭാഗങ്ങളും അേദ്ദഹെത്തഅനുഗ്രഹിച്ചു. യൗവനകാല�
ത്ത് വിവിധങ്ങളായ ലൗകികവ്യവഹാരങ്ങളിൽ മുഴുകി
കഴിഞ്ഞു. പേക്ഷ, 28-ാമെത്ത വയസ്സായേപ്പാൾ െപെട്ട�
ന്ന് അേദ്ദഹെത്തആത്മീയജീവിതംആകർഷിച്ചു. ഒരു
പന്തീരാണ്ടുകാലം അേദ്ദഹം സത്യെത്തഅേന്വഷിച്ചു
ചുറ്റിത്തിരിയുകയും കടുത്തതപശ്ചര്യകളനുഷ്ഠിക്കുകയും
െചയ്തു. ഒടുവിലേദ്ദഹത്തിനു െവളിച്ചം കിട്ടി.അേദ്ദഹം
തീർത്ഥങ്കരനായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.അതു മുതൽക്ക്
മരണംവെര അേദ്ദഹം തെന്റൈജനദർശനസിദ്ധാന്ത�
ങ്ങൾപ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.



       

1 പ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യം

ൈജനദർശനമനുസരിച്ചു പ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള
െമാത്തത്തിൽ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം: ജീവനുള്ളവ�
യും ജീവനില്ലാത്തവയും. രണ്ടും ശാശ്വതമാണ്. രണ്ടും
സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു. പേക്ഷ, രണ്ടും പര�
സ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടവയാണ്. ഓേരാ ജീവിയും ഓേരാ
ആത്മാവാണ്. പേക്ഷ,ആത്മാവിന് ജീവനില്ലാത്ത
പദാർത്ഥവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാേണ്ട നിലനിൽക്കാൻ
കഴിയൂ.അതുെകാണ്ട് ജീവെനഅെല്ലങ്കിൽആത്മാവി�
െന മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽഅജീവപദാർത്ഥങ്ങളുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ടതരത്തിൽഅതിെന പരിേശാധിക്കണം.
അതുേപാെലതെന്ന ജീവനുമായി,അെല്ലങ്കിൽആത്മാ�
വുമായി ബന്ധെപ്പടുേമ്പാേഴ അജീവപദാർത്ഥങ്ങെള
ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

അജീവങ്ങെള,അെല്ലങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്തപദാർത്ഥങ്ങ�
െള, ഭൗതികപദാർത്ഥം (അെല്ലങ്കിൽ പുദ്ഗലം),കാലം,
സ്ഥലം, ധർമ്മം,അധർമ്മം എന്നിങ്ങെനഅഞ്ചായി
വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്.അേപ്പാൾൈജനദർശനമനു�
സരിച്ച് അജീവ പദാർത്ഥങ്ങെളന്നുെവച്ചാൽ െവറും
ഭൗതികവസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല കാലേദശാദികളും അവയി�
ലുൾെപ്പടുന്നു. ചലനം, നിശ്ചലതഎന്നീഅവസ്ഥകൾ�
ക്കാണ് ധർമ്മാധർമ്മങ്ങെളന്നുപറയുന്നത്. പുദ്ഗല�
ത്തിെന്റഏറ്റവും െചറിയഘടകത്തിന് പരമാണുഎന്നു�
പറയുന്നു. രേണ്ടാഅതിലധികേമാ പരമാണുക്കൾകൂ�
ടിേച്ചർന്ന് സംഘടങ്ങൾഅെല്ലങ്കിൽസ്കന്ധങ്ങളുണ്ടാ�
വുന്നു. നമ്മുെട ശരീരവും പ്രകൃതിയിൽ കാണെപ്പടുന്ന
വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഇങ്ങെന ഭൗതികപരമാണുക്കൾ
കൂടിേച്ചർന്നുണ്ടായവയാണ്. മനസ്സ്,ശ്വാസം,ശബ്ദം
മുതലായവയ്ക്ക് ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് േവ�
റിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിന്
സ്പർശം,രുചി, ഗന്ധം, നിറം എന്നിങ്ങെന നാലു ഗുണ�
ങ്ങളുണ്ട്.ഈഗുണങ്ങൾപരമാണുക്കളിലും കാണാം;
പരമാണുക്കൾ േചർന്നുണ്ടായ വസ്തുക്കളിലും കാണാം.
പദാർത്ഥമില്ലാെത ഗുണമില്ല; ഗുണമില്ലാെത പദാർത്ഥ�
വുമില്ല. പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസെപ്പട്ടതാണ്
ഗുണം എന്നആത്മീയവാദികളുെട നിലപാടിെനൈജ�
നന്മാർ എതിർക്കുന്നു.



       

2 സ്ഥിരതയും മാറ്റവും

പരമാണുക്കൾകൂടിേച്ചർന്നുണ്ടായതും ഗുണങ്ങേളാടു
കൂടിയതുമായ വസ്തുക്കൾക്ക് ദാർശനികഭാഷയിൽ ദ്ര�
വ്യങ്ങൾഎന്നുപറയുന്നു. ഓേരാ ദ്രവ്യത്തിലും രണ്ടുതര�
ത്തിലുള്ളസ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്.സ്ഥിരമായസ്വഭാവങ്ങളും
യാദൃശ്ചികമായ സ്വഭാവങ്ങളും. ദ്രവ്യം നിലനിൽക്കുന്നി�
ടേത്താളം കാലംസ്ഥിരമായ സ്വഭാവങ്ങളും അതിൽ
നിലനിൽക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ആത്മാവിെന്റസ്ഥി�
രമായ സ്വഭാവമാണ് േബാധം. യാദൃശ്ചികമായ സ്വഭാ�
വങ്ങൾ വരികയും േപാവുകയും െചയ്യുന്നു. ദുഃഖം,സുഖം
മുതലായവ യാദൃശ്ചികസ്വഭാവങ്ങളാണ്.ഈയാദൃശ്ചി�
കസ്വഭാവങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് ദ്രവ്യത്തിനും മാറ്റമു�
ണ്ടാകുന്നത്.സ്ഥിരമായസ്വഭാവത്തിനു ഗുണംഎന്നും
യാദൃശ്ചികമായ സ്വഭാവത്തിനു പര്യയം എന്നും പറയു�
ന്നു. ഓേരാ ദ്രവ്യത്തിനും ഗുണമുണ്ട്,പര്യയവുമുണ്ട്. ഗു�
ണത്തിന് മാറ്റമില്ല,പര്യയത്തിനു മാറ്റവുമുണ്ട്. ഇതിൻ
ഫലമായി ഓേരാ ദ്രവ്യത്തിനുംസ്ഥിരതയുണ്ട്, മാറ്റമു�
ണ്ട്.സ്ഥിരമായ ഗുണം നിലനിൽക്കത്തെന്ന വസ്തുക്കൾ
മാറുകയും വളരുകയും െചയ്യുന്നു. െപാതുേവയുള്ള ചില
ഗുണങ്ങൾകാണുേമ്പാൾ,പഴയതും പുതിയതും ഒേര
വസ്തുവിെന്റ രൂപങ്ങളാെണന്നുനാം പറയുന്നു.അേത
സമയത്തുതെന്ന,പഴയതും പുതിയതും ഒന്നാെണന്നു
പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇങ്ങെനസ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാ�
ത്തതുമായ ഒരുബ്രഹ്മമുണ്ട് എന്ന വാദേത്തയും മാറ്റ�
മില്ലാത്തയാെതാന്നുമില്ല എന്ന വാദേത്തയുംൈജന�
ന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. രണ്ടു വാദങ്ങളും ഏകപക്ഷീ�
യമാെണന്നാണ് അവരുെട അഭിപ്രായം.

പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിശകലനത്തിൽ ഒരുതരം
ആേപക്ഷികത്വെത്തയാണ് ൈജനന്മാർ അവലംബി�
ക്കുന്നത്. ഏെതങ്കിലുെമാരു വസ്തുെവപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മു�
െട അഭിപ്രായം ഒരു പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ,
ഒരു പ്രേത്യക വീക്ഷണേകാണത്തിൽ നിന്നു േനാക്കു�
േമ്പാൾ ശരിയായിരിക്കാം. മെറ്റാരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ
മെറ്റാരു വീക്ഷണേകാണത്തിൽ നിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ
അതു െതറ്റായിരിക്കും.ഈതത്വെത്ത വ്യക്തമാക്കാൻ
േവണ്ടി ൈജനന്മാർആനയുെടയും കുരുടന്മാരുെടയും
കഥ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഒരു കുരുടൻആനയുെട കാൽപി�
ടിച്ചു േനാക്കി. മെറ്റാരു കുരുടൻ െചവിപിടിച്ചു േനാക്കി.
മൂന്നാമത്തവൻ വാൽ െതാട്ടു േനാക്കി.ആനതൂണുേപാ�
െലയാെണന്നും മുറം േപാെലയാെണന്നും ചൂൽ േപാ�
െലയാെണന്നുംഅവർ താന്താങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ�
തുേപാെലഅഭിപ്രായെപ്പടുകയും െചയ്തു. ഓേരാ കുരു�
ടൻ പറഞ്ഞതിലും സത്യത്തിെന്റഅംശമുണ്ട്.അയാ�
ളുെട ഭാഗത്തുനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾഅതു ശരിയാണ്.
പേക്ഷ,പൂർണമായസത്യമല്ല,ഇതുേപാെലതെന്ന�
യാണ് പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ദാർശനികന്മാരുെട
നിഗമനങ്ങളും.



       

3 സ്യാദ്വാദം

എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളയും ‘ഉണ്ടാവുകയും െചയ്യാം;
ഇല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്യാം’എന്നവിേശഷണേത്താ�
ടുകൂടി മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നൈജനദാർശനികന്മാരു�
െടഈവാദം ‘സ്യാദ്വാദം’എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടു�
ന്നത്. സ്യാദ്വാദത്തിെന്റഏഴവയവങ്ങൾ താെഴ പറയു�
ന്നവയാണ്:

1. ഉേണ്ടാ? ഉണ്ടാവാം (സ്യാദ് അസ്തി).
2. ഇേല്ല? ഇല്ലാേതയുമാവാം (സ്യാദ് നാസ്തി).
3. ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു�
േണ്ടാ? ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും െച�
യ്യാം (സ്യാദസ്തി ചനാസ്തിച).

4. ഉണ്ടാവാെമന്നതിെനപ്പറ്റി എന്തുപറയണം? ഇല്ല,
ഉണ്ടാവാെമന്നു പറയുകസാദ്ധ്യമല്ല.

5. ഉണ്ടാവാെമന്നത് വക്തവ്യമാേണാ? ഉണ്ടാവാെമ�
ന്നത് അവക്തവ്യമാണ്.

6. ഇല്ലാതാവാെമന്നത് വക്തവ്യമാേണാ?അല്ല,ഇല്ലാ�
താവാെമന്നത് അവക്തവ്യമാണ്.

7. ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്യാെമന്നത്
വക്തവ്യമാേണാ?അല്ല, ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇല്ലാ�
തിരിക്കുകയും െചയ്യാെമന്നത് അവക്തവ്യമാണ്.

ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട് ഇത് വ്യക്തമാക്കാം. ഒരുഘട�
ത്തിെന്റസത്തെയക്കുറിച്ച് േചാദിച്ചാൽഏഴു തരത്തിലു�
ള്ള മറുപടികൾ ലഭിക്കും.

1. ഘടം ഇവിെടയുേണ്ടാ? ഉണ്ടാകാം (സ്യാദ്സ്തി)
2. ഘടം ഇവിെടയിെല്ല? ഇല്ലാെതയുമാവാം (സ്യാദ്�
നാസ്തി)

3. ഘടം ഇവിെട ഉണ്ടായിരിക്കുകേയാ ഇല്ലായിരിക്കുക�
േയാ െചയ്യുന്നുേണ്ടാ? ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇല്ലാതി�
രിക്കുകയും െചയ്യാം (സ്യാദ് അസ്തി ച നാസ്തി ച).

4. ഉണ്ടാവാെമന്നു പറയാേമാ? ഇല്ല, ഉണ്ടാവാെമന്നതു
അവക്തവ്യമാണ്.

5. ഘടം ഇവിെട ഉണ്ടാവാെമന്നു പറയാേമാ? ഇല്ല,
ഘടം ഇവിെട ഉണ്ടാവാെമന്നു പറയുകസാദ്ധ്യമല്ല.

6. ഘടം ഇവിെട ഉണ്ടായിരിക്കുകയിെല്ലന്നു പറയാ�
േമാ? ഇല്ല,ഘടം ഇവിെട ഉണ്ടായിരിക്കുകയിെല്ലന്നു
പറയുകസാദ്ധ്യമല്ല.

7. ഘടം ഇവിെട ഉണ്ടാവുകയും െചയ്യാം,ഇല്ലാതിരി�
ക്കുകയും െചയ്യാം എന്നുപറയുകസാദ്ധ്യമാേണാ?
അല്ല,ഘടം ഇവിെട ഉണ്ടാവുകയും െചയ്യാം ഇല്ലാ�
തിരിക്കുകയും െചയ്യാം എന്നുപറയുകസാദ്ധ്യമല്ല.

ചുരുക്കമിതാണ്: ഒരു വസ്തു ഒരുപ്രേത്യക കാലത്തിലും
രൂപത്തിലുംസ്ഥലത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നു. പേക്ഷ,
വസ്തു നിലനിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്നഅതില്ലാതാവുകയും
െചയ്യുന്നു.എന്നുെവച്ചാൽഅത് അനവരതം മാറിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവവും അഭാവവും അടങ്ങിയ പ്രപഞ്ചം
ചലനാത്മകമേത്ര.



       

4 ജ്ഞാനത്തിെന്റലക്ഷ്യം

പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ളശരിയായജ്ഞാനം (സമ്യ�
ക്ജ്ഞാനം)അതിപ്രധാനമായ ഒരാവശ്യമാണ്. പേക്ഷ,
എന്തിനാണ്ജ്ഞാനം?ജ്ഞാനംജ്ഞാനത്തിനുേവ�
ണ്ടിയുള്ളതല്ല. ശരിയായജ്ഞാനം ശരിയായ ജീവിത�
നിർവഹണത്തിനു (സമ്യക്ചരിതം) േവണ്ടിയുള്ളതാണ്.
സമ്യക്ചരിതമാകെട്ട പരിപൂർണതയിേലക്കുള്ള മനു�
ഷ്യാത്മാവിെന്റ പുേരാഗതിെയ തടയുന്നബന്ധങ്ങളിൽ
നിന്നും േമാചനം േനടുന്നതിനു േവണ്ടിയുമാണ്.

കാമം, േക്രാധം, േലാഭം മുതലായ ദുർവികാരങ്ങൾബന്ധ�
ങ്ങൾക്കുകാരണമായിത്തീരുന്നു.ഈദുർവികാരങ്ങളാ�
കെട്ട,അജ്ഞതയിൽ നിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്.അജ്ഞത�
െയജ്ഞാനം െകാേണ്ട നീക്കം െചയ്യാനാവൂ. ഇതാണ്
യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ളസമ്യക്ജ്ഞാനത്തിെന്റ
പ്രാധാന്യം. സമ്യക്ചരിതെമന്നുെവച്ചാൽ നന്മെചയ്യ�
ലും തിന്മയിൽ നിന്നകന്നുനിൽക്കലുമാണ്. നന്മ നി�
റഞ്ഞജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ൈജനന്മാർ
അഹിംസ,സത്യം,അേസ്തയം,ബ്രഹ്മചര്യം,അപരി�
ഗ്രഹം എന്നീ അഞ്ചുവ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇവയിൽ
അഹിംസയ്ക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം നൽകെപ്പ�
ട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻൈദവവി�
ശ്വാസികൾേക്കസാധിക്കൂഎന്നഅഭിപ്രായേത്താട്
ൈജനന്മാർ േയാജിക്കുന്നില്ല.അവരുെടഅഭിപ്രായ�
ത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റഘടനയിൽൈദവത്തിനും
മറ്റു അമാനുഷശക്തികൾക്കും യാെതാരുസ്ഥാനവുമി�
ല്ല. സമ്യക്ജ്ഞാനത്തിന് സമ്യക്ദർശനമാണാവശ്യം.
എന്നുവച്ചാൽ,സർവജ്ഞരും മുക്തന്മാരുമായ തീർത്ഥ�
ങ്കരന്മാരുെട തത്വങ്ങെള ശ്രദ്ധേയാടുകൂടി പഠിക്കണം.
അതാണ് സ്വപ്രയത്നം െകാണ്ട് േമാചനം േനടാനുള്ള
ആദ്യെത്തപടി.

ഇങ്ങെനസമ്യക്ദർശനം,സമ്യക്ജ്ഞാനം,സമ്യക്ച�
രിതം ഇവ മൂന്നുംൈജനദർശനത്തിെന്റഅവിഭാജ്യഘട�
കങ്ങളാണ്. □



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള�
ത്തിെലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക�
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി�

െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്നസമ്പന്നനായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ�
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ�
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച�
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയി�
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ�
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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�
ഹ്രുസർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി�
ത്രം 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.
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