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പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലുണ്ടായ
മതപരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽഏറ്റവും സജീവവും
ഏറ്റവും പുേരാഗമനപരവുമായ നിലയിൽ പങ്കുവഹി�
ച്ചത് സ്വാമി വിേവകാനന്ദനാണ്. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1863-ൽ
കൽക്കത്തയിൽ ഒരിടത്തരം കുടുംബത്തിൽഅേദ്ദഹം
ജനിച്ചു. മാതാപിതാക്കൻമാർ നേരന്ദ്രൻഎന്നാണേദ്ദ�
ഹെത്തവിളിച്ചിരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാ�
ലത്തുതെന്നബ്രഹ്മസമാജത്തിെന്റ നവീനാശയങ്ങൾ
അേദ്ദഹെത്തആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. 1881-ൽ േകാ�
േളജിൽ പഠിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരുദിവസം
തെന്റഅദ്ധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കൽക്കട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള ദക്ഷി�
ണേശ്വരത്ത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻഎന്ന ഒരു പരമഹംസൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുെണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കി. പരമഹംസ�
െന ഒന്നു കാണാൻ േവണ്ടി അേദ്ദഹം ദക്ഷിേണശ്വര�
െത്തത്തി.അവിെടയുള്ളകാളീേക്ഷത്രത്തിൽഅൻപതു
വയേസ്സാളം പ്രായം െചന്ന ഒരു ശാന്തിക്കാരനുണ്ടായി�
രുന്നു.ആശാന്തിക്കാരനായിരുന്നു പരമഹംസൻ.



       

1 ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ

വിേവകാനന്ദൻഅേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിേലയ്ക്ക് െപെട്ട�
െന്നാരു േചാദ്യെമടുെത്തറിഞ്ഞു:

‘അങ്ങ്ഈശ്വരെന കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?

അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു േചാദ്യം!

പരമഹംസൻ ശാന്തനായി മറുപടി പറഞ്ഞു:

‘ഉവ്വ്:ഞാൻ നിെന്ന കാണുന്നതുേപാെലതെന്നഈശ്വ�
രേനയും കാണുന്നു-കൂടുതൽസ്ഫുടതേയാടുകൂടി.ഈശ്വ�
രെന കാണാം;സാക്ഷാത്കരിക്കാം. പേക്ഷ,ഇെത�
ല്ലാം ആർക്കുേവണം? ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും സ്വത്തു�
ക്കൾക്കും േവണ്ടിആളുകൾഎത്ര േക്ലശിക്കുന്നു,എത്ര
കരയുന്നു?ഈശ്വരദർശനത്തിനുേവണ്ടി നിഷ്കളങ്കമാ�
യി കണ്ണുനീർ െചാരിഞ്ഞാൽഈശ്വരെന കാണാം.’

ഈമറുപടി വിേവകാനന്ദെന്റഹൃദയത്തിൽ െചന്നുതറ�
ച്ചു. പിെന്നഅധികം താമസമുണ്ടായില്ല.അേദ്ദഹം ശ്രീ�
രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസെന്റ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ. ക്രി�
സ്ത്വബ്ദം 1881 ലാണിതുണ്ടായത്.

1857 െല സായുധകലാപത്തിനുേശഷംബ്രിട്ടീഷ് ഭര�
ണാധികാരികൾ വിവിധ മതാനുയായികളായ ജനവി�
ഭാഗങ്ങെള ഭിന്നിപ്പിച്ചു നിർത്താനും അവർക്കിടയിലുള്ള
മതപരമായ മത്സരങ്ങെളആളിക്കത്തിക്കാനും േബാ�
ധപൂർവ്വം പരിശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു
അത്.ആകാലത്താണ് ‘എല്ലാമതങ്ങളും ഒേര വൃക്ഷ�
ത്തിെന്റ ശാഖകളാണ്’എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ട് ജന�
ങ്ങെള േയാജിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രവുമായി
ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മുേന്നാട്ടു വന്നത്.അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

മതത്തിെന്റ േപരിൽഎല്ലാവരും വഴക്കടിക്കുന്നത്
ഞാൻ കാണുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ, മുസൽമാൻമാർ,ബ്രാ�
ഹ്മണർ,ശാക്തൻമാർ,ൈവഷ്ണവൻമാർ,ൈശവൻ�
മാർ-എല്ലാവരും പരസ്പരം വഴക്കടിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കു�
കയാണ്.അവെരാരിക്കലുംആേലാചിക്കുന്നില്ല,കൃഷ്ണൻ
എന്നുവിളിക്കെപ്പടുന്നവൻ തെന്നയാണ് ശിവൻഎന്ന;
മൂലശക്തിയും േയശുവും അല്ലാഹും എല്ലാം അവൻ തെന്ന�
യാെണന്ന്; ഒേര രാമൻആയിരം േപരുകേളാടുകൂടിയ�
വനാെണന്ന്.’

എഴുത്തും വായനയുമറിയാത്ത ഒരുസാധാരണക്കാര�
നായിരുന്നുശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ.എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നിഷ്കളങ്കതയും താത്വികമായ ഉൾക്കാഴ്ചയും ഒട്ടനവധി
ബുദ്ധിജീവികെള ദക്ഷിേണശ്വരേത്തയ്ക്കാകർഷിച്ചു. േകശ�
വചന്ദ്രെസന്നിെനേപ്പാലുള്ളപണ്ഡിതൻമാരും ബങ്കിംച�
ന്ദ്രചാറ്റർജി, ഗിരീശ് ചന്ദ്രേഘാഷ് തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ�
നായകൻമാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റആരാധകൻമാരായി�
ത്തീർന്നു. വിേവകാനന്ദൻ വിവരിക്കുന്നു:

‘ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായസംഗതി അേദ്ദഹം തെന്റ
ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് പാശ്ചാത്യചി�
ന്തകൾ െകാണ്ടുനിറഞ്ഞ ഒരു നഗരത്തിെന്റ െതാട്ടടു�
ത്തായിരുന്നുെവന്നതാണ്. പാശ്ചാത്യാശയങ്ങളുെട
പിന്നാെല ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു പാഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതും
ഇന്ത്യയിെല മേറ്റെതാരു നഗരേത്തക്കാളും പാശ്ചാത്യ�
വൽക്കരിക്കെപ്പട്ടതുമായ ഒരു നഗരമായിരുന്നുഅത്.
അവിെട യാെതാരു പുസ്തകവായനയും കൂടാെതഅേദ്ദ�
ഹം ജീവിച്ചു; മഹാനായഈബുദ്ധിശാലി തെന്റ േപ�
െരഴുതാൻ േപാലും പഠിച്ചിരുന്നില്ല.എന്നാൽ നമ്മുെട
സർവ്വകലാശാലകളിെല ഏറ്റവുമധികം പ്രഗത്ഭരായ
ഗ്രാജുേവറ്റുകൾ േപാലും അേദ്ദഹത്തിൽ ഗംഭീരനായ
ഒരുബുദ്ധിജീവിെയയാണ് ദർശിച്ചത്.’



       

2 രാമകൃഷ്ണെന്റശിഷ്യൻ

വിേവകാനന്ദൻ തെന്നയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരുബുദ്ധിജീ�
വിയായിരുന്നു. േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു.
േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തുതെന്ന
അേദ്ദഹംആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും േലാകചരിത്രത്തി�
ലും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലുംആസാമാന്യമായ പാണ്ഡിത്യം
േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. േലാകമുതലാളിത്തം വളരുകയും
ഒരു േലാകമാർക്കറ്റ് പടർന്നുപിടിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ മു�
തലാളിത്തംആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്ത ഒരു കാലഘട്ട�
ത്തിലാണ് അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തി�
േന്റതായ നവീനാശയങ്ങൾഅേദ്ദഹെത്തവളെരയധി�
കം ആകർഷിച്ചു.ഫ്രിഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ േനതാവായ
േറാബസ്പിയെറ അേദ്ദഹംആരാധിച്ചു. െനേപ്പാളിയെന
ബഹുമാനിച്ചു. െകാളമ്പിയയുെട സ്വാതന്ത്ര്യ സമരെത്ത
അഭിനന്ദിച്ചു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലാകവീക്ഷണഗതി വി�
ശാലമായിരുന്നു. േലാകത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗെമന്ന നില�
യ്ക്കുമാത്രേമ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുേരാഗതിയുണ്ടാവുഎന്നും േലാക�
ത്തിെന്റ ഒഴുക്കിെനാത്ത് ഇന്ത്യയും മുേന്നാട്ടു േപാേകണ്ട�
താവശ്യമാെണന്നുംഅേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.അേദ്ദഹം
പറയുന്നു:

‘േലാകം മുഴുവനും ഒന്നിച്ച് അനുഗമിക്കാെത യാെതാരു
പുേരാഗതിയും സാദ്ധ്യമല്ല. യാെതാരു പ്രശ്നത്തിനും വം�
ശീയേമാ േദശീയേമാ ഇടുങ്ങിയേതാആയഅടിസ്ഥാ�
നത്തിൽ പരിഹാരം കെണ്ടത്തുകസാദ്ധ്യമെല്ലന്ന് ദിവ�
സംേതാറും ഏെറേയെറ വ്യക്തമായി വരികയാണ്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണെന്റ ശിഷ്യത്വം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിത�
ത്തിന് പുതിെയാരുഅർത്ഥവും പുതിെയാരുൈചത�
ന്യവും നൽകി. മാഹാത്മ്യത്തിെന്റ െകാടുമുടിയിേലക്ക്
കയറിേപ്പാകാനാവശ്യമായ കരുത്തുംആത്മവിശ്വാസ�
വും അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചു.

1886-ൽശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ചരമം പ്രാപിച്ചു.അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സേന്ദശം നാടുനീെള പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങ�
െള സഹായിച്ച് ഉദ്ധരിക്കുകയും െചയ്യുകഎന്ന ഉേദ്ദശ്യ�
േത്താടുകൂടി സ്വാമിവിേവകാനന്ദൻശ്രീരാമകൃഷ്ണമഠം
എെന്നാരാശ്രമംസ്ഥാപിച്ചു. മഠത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
രാമകൃഷ്ണെന്റ നിരവധി ശിഷ്യൻമാർ സജീവമായി ജന�
േസവനമാരംഭിച്ചു.



       

3 ഈശ്വരനിൽനിന്ന് മനുഷ്യനിേലക്ക്

ശ്രീരാമകൃഷ്ണെന്റ മരണത്തിനുേശഷം ഏതാണ്ട് അഞ്ചു�
െകാല്ലേത്താളം കാലം ഭിക്ഷയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന
ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചു െകാണ്ട് അേദ്ദഹം ഇന്ത്യയുെട
നാനാഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. ഇന്ത്യയുെട നാനാ�
ത്വത്തിലുള്ളഐക്യം എത്ര മഹത്തരമാെണന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാൻഈസഞ്ചാരം അേദ്ദഹെത്തസഹായിച്ചു.
ജനങ്ങളുെട ശക്തിേയയും ദൗർബല്യേത്തയും േനരിട്ടു�
കാണാൻഅേദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
സാധാരണ ജനങ്ങൾഅജ്ഞതയിലും അന്ധവിശ്വാസ�
ങ്ങളിലും മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാെണന്നും,ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
െകാണ്ടും ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരുെട മർദ്ദനങ്ങൾ െകാ�
ണ്ടും അവരുെട വ്യക്തിത്വം തകർന്നിരിക്കുന്നുഎന്നും,
അേദ്ദഹത്തിനു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.അവർക്ക്ആത്മ�
വിശ്വാസം നൽകുകയുംഅവെര ഉദ്ധരിക്കുകയും െചയ്യാ�
െത രാജ്യത്തിനു ഭാവിയിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹത്തിനു േബാ�
ദ്ധ്യമായി. ജനങ്ങളുെട പട്ടിണി മാറ്റുക,അവരുെട മാന്ദ്യ�
വും ദൗർബല്യങ്ങളും തീർക്കുക,സ്വന്തം കാലിൻേമൽ
നിൽക്കാൻഅവെര പ്രാപ്തരാക്കുക —ഇതുെചയ്യാത്ത
മതംെകാണ്ട് എന്തുപ്രേയാജനമാണ് എന്നേദ്ദഹം
സ്വയം േചാദിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മതമല്ല, ഭക്ഷണമാണ് കൂടു�
തൽഅത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ,

‘അവർ നേമ്മാടു ഭക്ഷണം േചാദിക്കുന്നു;പേക്ഷ, നമ്മ�
ളവർക്ക് കല്ലാെണറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നത്. പട്ടിണികിട�
ക്കുന്ന ഒരു ജനതയുെട േനർക്ക് മതം നീട്ടിക്കാണിക്കു�
ന്നത് അവെരഅപമാനിക്കലാണ്. പട്ടിണിക്കാരെന
മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാെനാരുങ്ങുന്നത് അവെനാര�
പമാനമാണ്.’

അവിശ്വാസികളുെടആത്മവിെന രക്ഷിക്കാൻ പാടുെപ�
ടുന്ന മിഷനറിമാേരാട് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു:

‘നിങ്ങൾഅവരുെട ശരീരങ്ങെള പട്ടിണിയിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കാൻശ്രമിക്കാത്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്?’

ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ പ്രചരിച്ച എല്ലാത്തരം ദൗർബല്യ�
ങ്ങേളയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങേളയും ജാതിേമധാവിത്വ�
േത്തയും െതാട്ടുകൂടായ്ക,തീണ്ടിക്കൂടായ്ക തുടങ്ങിയഅനാ�
ചാരങ്ങേളയും അേദ്ദഹം കഠിനമായി എതിർത്തു.അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞു:

‘നിങ്ങൾഅന്ധവിശ്വാസികളായ വങ്കൻമാരാവുകെയ�
ന്നതിേനക്കാൾ നിങ്ങളിേലാേരാരുത്തരും െകാടിയ
നിരീശ്വരനായി കാണുകയാെണനിക്ക് കൂടുതലിഷ്ടം.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, നിരീശ്വരവാദി ജീവിച്ചിരിക്കു�
ന്നു;അവെനെക്കാെണ്ടെന്തങ്കിലും സാധിക്കാം. േനേര
മറിച്ച്,അന്ധവിശ്വാസം കടന്നു വരുേമ്പാൾ തലേച്ചാറു
നശിച്ചുകഴിഞ്ഞു; മസ്തിഷ്കം മരവിക്കുകയാണ്;അേധാഗ�
തി ജീവെന പിടികൂടിേപ്പായി.’

ജനങ്ങൾക്ക്ആത്മവിശ്വാസം നൽകാനാണ് അേദ്ദഹം
ഇടവിടാെത പരിശ്രമിച്ചത്. ദുർബ്ബലനാവരുത്,ശക്ത�
നാവുക; ഭീരുവാകരുത്, ധീരനായിരിക്കുക —ഇതായി�
രുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റആഹ്വാനം.

യാെതാന്നിനും തടുക്കുവാൻ വയ്യാത്തതും പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റ രഹസ്യങ്ങളിേലയ്ക്കും നിഗൂഢതകളിേലയ്ക്കും തുളഞ്ഞു�
െചല്ലാൻ ത്രാണിയുള്ളതും ഏതുവിധത്തിലും സമുദ്രത്തി�
െന്റഅടിത്തട്ടിേലയ്ക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലുകയും മരണെത്തഅഭി�
മുഖമായി എതിരിടുകയും െചയ്യണെമന്നു വന്നാൽക്കൂടി
— േസാേദ്ദശ്യം നിറേവറ്റുന്നതുമായ മഹത്തായ ഇച്ഛാശ�
ക്തികൾ,ഇരുമ്പുേപാലെത്ത മാംസേപശികൾ, ഉരുക്കു�
േപാലെത്തനാഡീഞരമ്പുകൾ —ഇവയാണ് നമ്മുെട
നാടിന് ഇേപ്പാൾആവശ്യം.’

ഭിക്ഷാംേദഹിയായി ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ്
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിക്ക്
തെന്റ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉന്നതമായ ഒരുസ്ഥാനം
നൽകണെമന്ന് അേദ്ദഹം തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീെടഴു�
തിയ ഒരു കത്തിൽഅേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി:

‘കന്യാകുമാരിയിൽ,കന്യാകുമാരി മാതാവിെന്റ േക്ഷത്ര�
ത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട അറ്റത്തുള്ളആപാറക്കല്ലിൻേമൽ
ഇരുന്നുെകാണ്ട് ഞാൻ ഒരു പരിപാടിെയപ്പറ്റി ആേലാ�
ചിച്ചു. പേലടത്തുംഅലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുെകാണ്ട് ജന�
ങ്ങൾക്ക് മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുെകാടുക്കുന്നസന്യാ�
സികളായ നമ്മൾ വളെരയധികം േപരുണ്ട് —ഇത്
തനി ഭ്രാന്താണ്. നമ്മുെട ഗുരുേദവൻ നേമ്മാടു പറയാ�
റുണ്ടായിരുന്നിേല്ല, ‘ഒഴിഞ്ഞവയർ മതത്തിനു പറ്റിയ�
തല്ല’എന്ന്? ദരിദ്രൻമാരായഈജനങ്ങൾ മൃഗങ്ങളു�
േടതായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അജ്ഞത െകാണ്ടുമാ�
ത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നൻമ െചയ്യാൻ ദൃഢനിശ്ചയം
െചയ്തിട്ടുള്ള നിസ്വാർത്ഥൻമാരായ ചില സന്യാസിമാർ
ഗ്രാമംേതാറും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് ഭൂപടങ്ങളും,ക്യാമറകളും,
േഗ്ലാബുകളും അതുേപാലുള്ള മറ്റുപകരണങ്ങളും ഉപ�
േയാഗിച്ചുെകാണ്ടും പ്രസംഗങ്ങൾ വഴിക്കും ജനങ്ങൾ�
ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും ചണ്ഡാളർ വെരയുള്ള
എല്ലാവരുേടയുംസ്ഥിതി നന്നാക്കാൻ പലവഴിക്കും
പരിശ്രമിക്കുകയും െചയ്താെലന്താണുതരേക്കട്? കാല�
ക്രമത്തിലതു നല്ലഫലമുളവാക്കിേല്ല? ഒരു രാഷ്ട്രെമന്ന
നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മുെട വ്യക്തിത്വെത്തകളഞ്ഞുകുളിച്ചി�
രിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിെല എല്ലാകുഴപ്പങ്ങൾക്കുംഅതാണു�
കാരണം. നശിച്ചുേപായ വ്യക്തിത്വെത്ത രാഷ്ട്രത്തിനു
മടക്കിെക്കാടുക്കുകയും ജനസാമാന്യെത്ത ഉയർത്തി�
െക്കാണ്ടുവരികയും െചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.’

േലാകത്തിൽ നിന്നകന്ന്ആത്മാവിെന്റ പുറംേതാടിേല�
യ്ക്ക് ഉൾവലിയാൻ േനാക്കുന്ന മിസ്റ്റിസിസം തുടങ്ങിയ
ആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്താഗതികെളഅേദ്ദഹംആേക്ഷപിച്ചു.
മനുഷ്യനായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ മതത്തിെല േകന്ദ്ര�
ബിന്ദു.

‘നമുക്ക് നമ്മിൽതെന്നയുള്ളവിശ്വാസവും േദശീയമായ
ഒരാത്മാഭിമാനവും,പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാ�
നും അവെരഅഭ്യസ്തവിദ്യരാക്കാനും അങ്ങെന നമ്മു�
െട ചുറ്റുപാടുമുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകെള ദുരീകരിക്കാനുമുള്ള
ശക്തി,ഇെതല്ലാം നമുക്കുണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ഒരു മതമാ�
ണ് നമുക്കുേവണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ൈദവെത്തകാണ�
ണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ മനുഷ്യെന േസവിക്കുക!’

ഇപ്രകാരം ൈദവെത്തഅേന്വഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാൻ
പുറെപ്പട്ട സ്വാമിവിേവകാനന്ദൻഅവസാനം മനുഷ്യനി�
ലാണ് െചെന്നത്തിയത്! മനുഷ്യനിൽഈശ്വരെന ദർ�
ശിക്കാനാണ് അേദ്ദഹം ജനങ്ങേളാടാവശ്യെപ്പട്ടത്. പ്ര�
പഞ്ചത്തിനപ്പുറത്ത് യാെതാരുൈദവവുമില്ല,പ്രപഞ്ചം
തെന്നയാണ് ബ്രഹ്മം,എന്നേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു:

‘ഈപ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചബാഹ്യനായ ഒരീശ്വരനാൽസൃ�
ഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതല്ല;പുറെമനിൽക്കുന്ന ഒരതിേമധാവിയു�
െട കർമവുമല്ല.അതുസ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്വയം വി�
ലയം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നഏകേകവലസത്തയാ�
ണ്,ബ്രഹ്മമാണ്.’



       

4 വിേവകാനന്ദെന്റഅൈദ്വതം

എന്നിട്ടും താെനാരുൈദവവിശ്വാസിയാണ് എന്നേദ്ദ�
ഹം സ്വയം വിശ്വസിച്ചു!ൈദവവിശ്വാസി മാത്രമല്ല, മത�
വിശ്വാസിയും! ഹിന്ദുമതെത്തപ്പറ്റിയാണ് അേദ്ദഹം എഴു�
തുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും െചയ്തത്.

താെനാരു േവദാന്തിയാെണന്ന് അേദ്ദഹം പലവുരുപ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘േസാഹം’, ‘തത്വമസി’ മുതലായ ഉപനി�
ഷദ് വാക്യങ്ങൾഅേദ്ദഹെത്തവളെരയധികംആേവ�
ശം െകാള്ളിക്കുകയുണ്ടായി. േവദാന്തത്തിെലഅൈദ്വ�
തവാദേത്താടായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിനു കൂടുതൽഅഭി�
നിേവശം.എന്നാൽ,ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
വിേവകാനന്ദെന്റൈകയിെലത്തിയേപ്പാൾഅതിെന്റ
രൂപമാെക മാറി. ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതം നിശ്ചലമാ�
ണ്,നിത്യവുംസ്ഥിരവുമാണ്. വിേവകാനന്ദെന്റഅൈദ്വ�
തതത്തിൽൈചതന്യവും ചലനാത്മകതയും നിറഞ്ഞു�
തുളുമ്പുന്നു. ‘ചലനമാണ് ജീവെന്റഅടയാളം’എന്നേദ്ദ�
ഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശങ്കരെന്റഏറ്റവും രൂക്ഷമായഎതിർ�
പ്പിനു പാത്രമായത് ക്ഷണികവാദിയായബുദ്ധനാണ്.
എന്നാൽ,അേതബുദ്ധെന ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായി�
ട്ടാണ് വിേവകാനന്ദൻ കണക്കാക്കിയത്. ശങ്കരൻ േവ�
ദാന്തെത്തഅൈദ്വതത്തിെലാതുക്കിനിർത്തിെക്കാണ്ട്
മെറ്റല്ലാത്തരം തത്വചിന്തകേളയും എതിർത്തു. വിേവ�
കാനന്ദനാകെട്ട,ഇന്ത്യയുെട എല്ലാ തത്വചിന്തകേളയും
സമവായീകരിക്കാനും കൂട്ടിയിണക്കാനുമാണ് പരിശ്ര�
മിച്ചത്. ശങ്കരെന്റ േവദാന്തംആദ്ധ്യാത്മികതയുെട പു�
റംേതാടിേലക്ക് ഉൾവലിയലാണ്; വിേവകാനന്ദേന്റത്
പ്രപഞ്ചേത്താളം വലുതാവലാണ്. മനുഷ്യേലാകെത്ത
മുഴുവൻസ്വന്തംആത്മാവായി കാണണെമന്നുംആനി�
ലയ്ക്കു െപരുമാറണെമന്നും ശാസിക്കുകയും മനുഷ്യെന്റ
ഉൽകൃഷ്ടതെയആരാധിക്കുകയും െചയ്യുന്ന േവദാന്തമാ�
ണത്. ‘പ്രാേയാഗിക േവദാന്തം’എന്നപുസ്തകത്തിൽ
അേദ്ദഹം എഴുതി:

‘സ്വർഗേമാ നരകേമാ ഉണ്ടായാെലന്ത്,ഇല്ലാതിരുന്നാ�
െലന്ത്;ആത്മാവുെണ്ടങ്കിെലന്ത്,ഇെല്ലങ്കിെലന്ത്? മാ�
റ്റമില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നറിഞ്ഞി�
െട്ടന്തുേവണം? േലാകമിതാകിടക്കുന്നു.അത് കഷ്ടപ്പാട്
നിറഞ്ഞതാണുതാനും. ബുദ്ധൻ െചയ്തതുേപാെല േലാ�
കത്തിേലയ്ക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലുകയുംആകഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘൂ�
കരിക്കാൻസമരം നടത്തുകയും െചയ്യുക.അെല്ലങ്കിൽ
ആപരിശ്രമത്തിൽ മരിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്ത�
െന്ന മറക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യമായി പഠിക്കാനുള്ള
പാഠം. നിങ്ങൾൈദവ വിശ്വാസിയായാലും ശരി, നി�
രീശ്വരവാദിയായാലും ശരി;സംശയവാദിയായാലും
െകാള്ളാം, േവദാന്തിയായാലും െകാള്ളാം;ക്രിസ്ത്യാനി�
യായാലും ശരി മുഹമ്മദീയനായാലും ശരി;എല്ലാവർ�
ക്കും വ്യക്തമാകുന്ന ഒേരെയാരു പാഠം സങ്കുചിതമായ
‘അഹന്തെയ’ നശിപ്പിക്കുകയും യഥാർത്ഥമായ വ്യ�
ക്തിത്വെത്ത െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചയ്യുകഎന്നതാണ്.’

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുെട മതപരവും ദാർശനിക�
വുമായ േവരുറവകളിൽ നിന്ന് മഹത്തായ ഒരുആത്മീയ
പ്രവാഹെത്തതുറന്നു വിട്ടുെകാണ്ട് ആധുനികജീവിത�
ത്തിെല മാലിന്യങ്ങേളയും ദൗർബല്യങ്ങേളയും കഴുകി�
ക്കളയാനും അങ്ങെന മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യ�
െത്ത െവളിെപ്പടുത്തുവാനുമാണ് വിേവകാനന്ദൻ പരി�
ശ്രമിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിൽ വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥയുെട എന്നുവച്ചാൽ
അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയുെട,അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽ�
പ്പാദനരീതി വളരാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാ�
ണ് ബാദരായണൻആദ്യമായി തെന്റ േവദാന്തസൂത്ര�
ങ്ങെള രൂപവൽക്കരിച്ചത്. ശങ്കരാചാര്യർആ േവദാന്ത�
സൂത്രങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാദനരീതിക്കു േയാജിച്ച
ഒരു ഭാഷ്യമുണ്ടാക്കി.അേത േവദാന്തെത്തആധുനിക മു�
തലാളിത്ത ഉൽപ്പാദനരീതിക്കു േയാജിച്ച വിധത്തിൽ
വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും മാറ്റിമറിക്കുകയുമാണ് വിേവകാന�
ന്ദൻ െചയ്തത്.

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ‘ഇന്ത്യെയ കെണ്ടത്തൽ’എന്ന
തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിെലഴുതുന്നു:

‘ഭൂതകാലത്തിൽഅടിയുറച്ചുനിൽക്കുകയും ഇന്ത്യയുെട
പാരമ്പര്യത്തിൽഅഭിമാനം തുളുമ്പുകയും െചയ്യുന്നുെവ�
ങ്കിലും, വിേവകാനന്ദൻ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങെളസമീപിക്കു�
ന്നിടത്ത് ഒരുആധുനികനും ഇന്ത്യയുെട ഭൂതവർത്ത�
മാനങ്ങെള ഇണക്കിനിർത്തുന്ന ഒരു പാലവുമാകുന്നു.
അേദ്ദഹം ബംഗാളിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒെരാന്നാന്തരം
വാഗ്മിയാണ്. മേനാഹരമായബംഗാളി ഗദ്യവും പദ്യ�
വുംരചിക്കുന്നഎഴുത്തുകാരനുമാണ്.ആകാരം െകാ�
ണ്ട് ഒരുൽകൃഷ്ട മനുഷ്യൻ,പ്രഢൻ . നല്ല തേന്റടവും
അന്തസ്സും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. തെന്നയും തെന്റസ്വ�
േദശേത്തയും കുറിച്ച് അേശഷം ചഞ്ചലിപ്പില്ല.അേത�
സമയത്ത് േതജസ്വിയായ ഒരു പ്രസ്ഫുരൽൈചതന്യവും
ഇന്ത്യെയ മുേന്നാട്ടുനയിക്കുവാനുള്ളഅത്യന്താഭിനിേവ�
ശവും തുള്ളിത്തുളുമ്പി നിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഉശിരുമ�
ങ്ങി ചുണെകട്ടുേപായൈഹന്ദവമനസ്സിന് ഒരുൈചത�
ന്യസന്ദായകമായഔഷധം േപാെലഅേദ്ദഹം വന്ന�
ണഞ്ഞു.അതിന് ആത്മവിശ്വാസവും അതീതകാലങ്ങ�
ളിൽഅടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ ചില േവരുകളും നൽകി.’



       

5 േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്ക്

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനമായേപ്പാേഴ�
ക്കും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല,അതി�
െന്റ പിന്തിരിപ്പൻസ്വഭാവങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യ�
ക്തമാകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.ഈമാറ്റങ്ങൾ വിേവ�
കാനന്ദെന്റആശയങ്ങളിലും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാ�
ക്കി. 1893-ൽ ചിക്കാേഗായിൽവച്ച് കൂടിയ സർവ്വമത
മഹാസേമ്മളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട പ്രതിനിധിയായി
പങ്കുെകാള്ളാൻ േവണ്ടിയാണ് ആദ്യമായി അേദ്ദഹം
അേമരിക്കസന്ദർശിച്ചത്.അേമരിക്കയുെടആധുനി�
കതഅേദ്ദഹെത്തആകർഷിച്ചു. ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
ജൻമഭൂമി’എന്നാണേദ്ദഹംആ രാജ്യെത്തസംേബാ�
ധന െചയ്തത്. ഇന്ത്യയുെടആത്മീയസംസ്കാരേത്തയും
അേമരിക്കയുെട ഭൗതികസംസ്കാരേത്തയും കൂട്ടിയിണ�
േക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന് അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
എന്നാൽ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുേശഷം വീണ്ടും അേമരിക്ക
സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾസ്ഥിതി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.അേമ�
രിക്കയുെട േഡാളർ േമധാവിത്വം അേദ്ദഹെത്തക്ഷുഭി�
തനാക്കുകയാണ് െചയ്തത്.അേമരിക്കയുെട സഹായ�
േത്താടുകൂടി ഭാവിമനുഷ്യന് േമാചനം േനടാൻകഴിയുെമ�
ന്ന് കരുതിയത് വ്യാേമാഹമായിേപ്പായി എന്നേദ്ദഹം
പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

യൂേറാപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുെട സാമ്രാജ്യദാഹം അേദ്ദഹ�
െത്ത വളെരയധികം േവദനിപ്പിച്ചു. നാലുഭാഗത്തുനിന്നും
യുദ്ധത്തിെന്റ ഗന്ധമാണ് ഉയർന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്
എന്നും യൂേറാപ്പാെക ഒരു യുദ്ധക്കളമായി മാറിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുകയാെണന്നുംഅേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. യൂ�
േറാപ്പിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്റ ദുഷ്ടതകളും ബീഭത്സതകളും കണ്ടു മനസുമടുത്ത
പുതിയ വിപ്ലവാശയങ്ങളിൽആകൃഷ്ടരായി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
വച്ച് അേദ്ദഹം റഷ്യൻ വിപ്ലവകാരിയായ േക്രാേപാട്കി�
നുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യൂേറാപ്യൻ േസാഷ്യലിസം
അേദ്ദഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം െചലുത്തി. ഗിരിജാശ�
ങ്കർറായ് ചൗധരി എന്നഗ്രന്ഥകാരൻ ‘വിേവകാനന്ദനും
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ബംഗാളും’എന്നതെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ വിേവകാനന്ദെന്റ ദീർഘദർശിത്വം നിറ�
ഞ്ഞഈപ്രസ്താവനെയ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

‘ശൂദ്രത്വേത്താെടാപ്പം ശൂദ്രനുപ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്ന
ഒരു കാലം വരും. ശൂദ്രതായ ധർമ്മകർമ്മങ്ങേളാെടാ�
പ്പം എല്ലായിടത്തും ശൂദ്രൻമാർ സമുദായത്തിൽഏകാ�
ധിപത്യംസ്ഥാപിക്കും.അതിെന്റ പ്രാരംഭങ്ങളാണ്
പാശ്ചാത്യേലാകത്തിൽ െമെല്ലെമെല്ല ഉദിച്ചുയർന്നു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.അതിെന്റ ഫലാഫലങ്ങെളക്കു�
റിച്ച് എല്ലാവരും വ്യാകുലരാണ്!ഈവിപ്ലവത്തിെന്റ
െകാടിയടയാളങ്ങളാണ് േസാഷ്യലിസം,അനാർക്കി�
സം, നിഹിലിസം മുതലായസമ്പ്രദായങ്ങൾ.’

വിേവകാനന്ദൻ ശൂദ്രൻമാെരന്നുവിളിച്ചത് ഒരു പ്രേത്യ�
കജാതിെയയല്ല,അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങെളയാണ്,
എന്ന് ഇവിെട എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്.

അേദ്ദഹം പിെന്നയും എഴുതി:

‘ഞാെനാരു േസാഷ്യലിസ്റ്റായത്,അത് കുറ്റമറ്റ,പൂർ�
ണ്ണമായ, വ്യവസ്ഥയായതുെകാണ്ടല്ല.അപ്പം ഇല്ലാ�
തിരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ െമച്ചമാണേല്ലാ ഒരപ്പത്തി�
െന്റ പാതി. മറ്റു സമ്പ്രദായങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുക�
യും അവയ്ക്കു േപാരായ്മകളുെണ്ടന്നുകാണുകയും െച�
യ്തുകഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇെതാന്നു പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കുക-
മെറ്റാന്നിനുമെല്ലങ്കിൽഅതിെന്റ പുതുമയ്ക്കു േവണ്ടിെയ�
ങ്കിലും.’

ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയേശഷം സാധാരണജനങ്ങ�
ളിലുള്ളഅേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശ്വാസം പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധി�
ച്ചു.അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

‘ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ഒെരാറ്റആശാേകന്ദ്രം സാമാന്യജനങ്ങ�
ളാണ്. ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർ കായികമായും ധാർമ്മിക�
മായും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.’

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1902-ൽ,തെന്റ 39-ാമെത്ത വയസ്സിൽഅേദ്ദ�
ഹം ചരമം പ്രാപിച്ച സമയത്ത്,ഇന്ത്യയിൽ െതാഴിലാ�
ളി സംഘടനകേളാ, െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനേമാ ശക്തി�
െപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. െതാഴിലാളി വർഗ്ഗംആവിർഭവി�
ച്ചു കഴിഞ്ഞിേട്ട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.എന്നിട്ടും ക്രാന്തദർശി�
യായഅേദ്ദഹം ഇങ്ങെനപ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:

െതാഴിലാളികൾ പ്രവൃത്തി നിർത്തുകയാെണങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം,തുണി മുതലായത് കിട്ടുന്നതും
നിൽക്കും.എന്നിട്ടും നിങ്ങളവെര താണവർഗ്ഗക്കാരായി
കണക്കാക്കുകയും നിങ്ങളുെട സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിൽ
അഭിമാനം െകാള്ളുകയും െചയ്യുന്നു! ജീവിതം നിലനിർ�
ത്താൻ േവണ്ടിയുള്ളസമരങ്ങളിൽ െകട്ടുപിണഞ്ഞതു�
െകാണ്ട്ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻഅവർക്ക് സന്ദർഭം
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രകാലവും അവർ മനുഷ്യബുദ്ധിയിൽ
നയിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ട്, ഒേര മട്ടിൽ,യന്ത്രങ്ങെളേപ്പാെല
പ്രവർത്തിച്ചുേപാന്നു.അഭ്യസ്തവിദ്യരുെട സമർത്ഥമായ
വിഭാഗം അവരുെട അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം
എടുത്തുെകാണ്ടുേപാന്നു.എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതാണു�
ണ്ടായത്.എന്നാൽ കാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താ�
ഴ്ന്നവർഗ്ഗക്കാർ െപാതുവിൽ ഇക്കാര്യെത്തപ്പറ്റി േബാധ�
മുള്ളവരായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിെനതിരായി,
തങ്ങളുെട ന്യായമായഅവകാശങ്ങൾ പിടിെച്ചടുക്കുന്ന�
തിനുേവണ്ടി,അവർ ഒൈരക്യമുന്നണി രൂപവൽക്കരി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാർക്ക് ഇനി
േമലിൽഎത്രതെന്നശ്രമിച്ചാലും താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാെര
അടിച്ചമർത്താൻസാധിക്കുകയില്ല; ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാ�
രുെട േക്ഷമം കിടക്കുന്നത് താഴ്ന്നവർഗ്ഗക്കാെര,അവരു�
െട ന്യായമായഅവകാശങ്ങൾ േനരിടുന്നതിനുേവണ്ടി
സഹായിക്കുന്നതിലാണ്.’

എത്രശരി! □



       

െ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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29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
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