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1857 — െല േദശീയ കലാപം വെര ഇന്ത്യയിെല നാട്ടു�
രാജാക്കൻമാരുെട ശക്തിെയ തകർക്കാനാണ് ബ്രിട്ടീ�
ഷ് േമധാവികൾശ്രമിച്ചത്.അതിൽഅവർഏെറക്കു�
െറ വിജയിക്കുകയും െചയ്തു.എന്നാൽഅതിനുേശഷം
അവർ നാട്ടുരാജാക്കൻമാേരയും നാടുവാഴികേളയും പ്രീ�
ണിപ്പിക്കുകഎന്നനയം സ്വീകരിച്ചു. ഫ്യൂഡൽസാമൂഹ്യ�
ബന്ധങ്ങെള നിലനിർത്തുവാൻഅവർആവുന്നതും പരി�
ശ്രമിച്ചു. നാടുവാഴികളുെട പിൻബലേത്താടുകൂടി അവർ
തങ്ങളുെട ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ കൂടുതൽരൂക്ഷമാക്കി.
കൃഷിക്കാർ കൂടുതൽ പാപ്പരാവാൻ തുടങ്ങി. 1850 വെര
ഇന്ത്യയിൽ ഭൂമിയില്ലാത്തകൃഷിക്കാർ വിരളമായിരുന്നു.
എന്നാൽ 1882ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും ഭൂമിയില്ലാത്തകൃഷി�
ക്കാരുെട എണ്ണം 75 ലക്ഷമായി. 1921ആയേപ്പാേഴ�
യ്ക്കും ഇത് 210 ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചു. കൃഷി അധഃപതിച്ചു.
കാർഷിക കുഴപ്പങ്ങളുെട ഫലമായി കൂെടക്കൂെടക്ഷാമ�
ങ്ങളും പട്ടിണിമരണങ്ങളും നടമാടാൻ തുടങ്ങി. ജനങ്ങ�
ളുെട അസംതൃപ്തിയും േരാഷവും വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.
ഈഅസംതൃപ്തിയിൽ നിന്നാണ് 1875-ൽപലയിടത്തും
കാർഷിക ലഹളകൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്.



       

1 ഇന്ത്യൻനാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്

ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിവർഗ്ഗം ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളുെട
വളർച്ചെയ ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല.അവെയ പലതരത്തിലും
െഞക്കിെക്കാല്ലാനാണുശ്രമിച്ചത്.അതിെന്റ ഫലമായി
സ്വാഭാവികമായും ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിവർഗ്ഗവും ഇന്ത്യൻ
ജനതയും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യം വളരാൻ തുടങ്ങി.
ഈൈവരുദ്ധ്യത്തിലൂെട ഇന്ത്യാക്കാരുെട ഉടമസ്ഥത�
യിലുള്ള ചില വ്യവസായങ്ങളുയർന്നുവന്നു. ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടാരംഭിച്ചേപ്പാേഴക്കും ഇന്ത്യയിൽ പരുത്തിത്തു�
ണി മില്ലുകളുെട എണ്ണം ഇരുന്നൂേറാളമായി. ഇങ്ങെന
1850നും 1900നുമിടയിൽ ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ഒരു േദ�
ശീയമുതലാളിവർഗ്ഗം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു.അേതാെടാപ്പം
െതാഴിലാളികളും രംഗപ്രേവശം െചയ്തു. വക്കീൽമാർ,
േഡാക്ടർമാർ,അദ്ധ്യാപകർ,ക്ലർക്കുമാർ എന്നിങ്ങെന�
യുള്ള ഇടത്തരക്കാരായബുദ്ധിജീവികൾസാമൂഹ്യജീ�
വിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർന്നസ്ഥാനങ്ങൾ
േനടാൻ തുടങ്ങി.ഈപുതിയസാമൂഹ്യ ശക്തികളാണ്
സംഘടിതമായ േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയി�
ട്ടത്.

ഇന്ത്യയിെല വളർന്നുവരുന്ന വ്യവസായങ്ങളുെട പു�
േരാഗതിെയ തടയാനും അങ്ങെന ലങ്കാെഷയറിെല
മില്ലുടമകെള സഹായിക്കാനും േവണ്ടി 1882-ൽബ്രി�
ട്ടീഷുതുണികളുെട േമലുണ്ടായിരുന്ന ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം
എടുത്തുകളയെപ്പട്ടു. ഒരുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴയ്ക്കും
ഇന്ത്യയുെടആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വാദിക്കാൻ ചില
രാഷ്ട്രീയസംഘടനകൾ ഉയർന്നുവന്നു. ബംഗാളിൽ
എസ്.എൻ.ബാനർജിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ‘ഇന്ത്യൻ
അേസാസിേയഷൻ’, േബാംെബയിൽ ദാദാഭായി നവ�
േറാജിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ‘േബാംെബഅേസാസി�
േയഷൻ’പൂെനയിൽ ചിപ്ലങ്കറുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള
‘സാർവജനിക് സഭ’എന്നിങ്ങെന പലതും. 1885-ൽ
ഇന്ത്യയിെല വിവിധഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയേനതാ�
ക്കൻമാെരല്ലാം ഒത്തുേചർന്ന് അഖിേലന്ത്യാ അടിസ്ഥാ�
നത്തിലുള്ള ‘ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്’എന്ന
സംഘടന രൂപീകരിച്ചു.

സേമ്മളനത്തിൽഅദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡബ്ല്യു.സി. ബാ�
നർജി േകാൺഗ്രസിെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങെളെന്താെക്കയാ�
യിരിക്കണെമന്ന് നിർവ്വചിക്കുകയുണ്ടായി: ഒന്നാമതാ�
യി, േദശീയ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽസുദൃഢമായബന്ധം
പുലർത്തുക; രണ്ടാമതായി ജനങ്ങളുെട മതപരവും ജാ�
തീയവും പ്രാേദശികവുമായ സങ്കുചിത വീക്ഷണഗതിക�
ളവസാനിപ്പിക്കുകയുംഅവർക്കിടയിൽ േദശീൈയക്യ�
ത്തിെന്റ േബാധം വളർത്തുകയും െചയ്യുക; മൂന്നാമതായി
രാജ്യെത്ത േനരിടുന്നസജീവപ്രശ്നങ്ങെളസംബന്ധിച്ച്
അഭ്യസ്തവിദ്യരായ േനതാക്കൻമാർക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ
നടത്തുകയുംആ ചർച്ചയുെട ഫലമായുണ്ടാകുന്നതീരു�
മാനങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുക; നാലാമതായി
അടുത്ത ഒരു െകാല്ലേത്തക്കുള്ളപരിപാടി തീർച്ചെപ്പടു�
ത്തുക.



       

2 രാജഭക്തിയുെടഫലം

ആദ്യകാലെത്ത േകാൺഗ്രസിനു വളെര പരിമിതമായ
ലക്ഷ്യവും പരിപാടികളുമാണുണ്ടായിരുന്നെതന്ന് ഇതിൽ
വ്യക്തമാകും. ഡബ്ല്യു.സി. ബാനർജി,സുേരന്ദ്രനാഥ
ബാനർജി,ആനന്ദേമാഹൻ േബാസ്, രാജ്ബിഹാരി
േഘാഷ്, ദാദാഭായി നവേറാജി,ഫിേറാസ് ഷാേമത്ത,
ആർ.സി. ദത്ത്,ബദ്രുദീൻ താബ്ജി, റാനേഡ, േഗാപാല�
കൃഷ്ണ േഗാഖേല,സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ,പണ്ഡിറ്റ് മാളവ്യ മുത�
ലായവരായിരുന്നുആദ്യകാലെത്ത േകാൺഗ്രസ് േന�
താക്കൾ. ഹ്യൂം, െവഡ്ഡർ േബൺതുടങ്ങിയ ചില ഇംഗ്ലീ�
ഷുകാരും േനതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു. മിതവാദികൾ
എന്ന േപരിലാണ്ഈ േനതാക്കൻമാർ െപാതുവിൽ
അറിയെപ്പടുന്നത്.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാത�
ന്ത്ര്യം േനടുകഎെന്നാരുേദ്ദശ്യേമ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല.എന്നല്ല, േനേരമറിച്ച്,ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ജനാധിപ�
ത്യത്തിലും നീതിനിയമങ്ങളിലും അവർക്ക് അതിരുകവി�
ഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുതാനും. ഉദാഹരണത്തിന്
സുേരന്ദ്രനാഥ ബാനർജി 1895-ൽപ്രസ്താവിച്ചതു േനാ�
ക്കുക:

‘പ്രേചാദനങ്ങൾക്കും േനതൃത്വത്തിനും ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ
േനർക്കാണ് നമ്മൾ േനാക്കുന്നത്…..ഇംഗ്ലണ്ടാണ്
നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയേനതാവ്…..ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട നീതി�
േബാധത്തിലും വിശാലമനസ്കതയിലും നമുക്ക് വലിയ
വിശ്വാസമുണ്ട്. പാർലെമൻറുകളുെട മാതാവായബ്രി�
ട്ടീഷ് േകാമൺസ് സഭയിൽ, േലാകത്തിെലഏറ്റവും
വലിയആപ്രതിനിധിസഭയിൽ, നമുക്ക് അതിരുകവി�
ഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ എവിെടെയല്ലാം
തങ്ങളുെട െകാടി പറപ്പിക്കുകയും തങ്ങളുെട ഭരണം
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുേണ്ടാഅവിെടെയല്ലാം പ്രാ�
തിനിധ്യ ഭരണത്തിെന്റ മാതൃകയായിട്ടാണ് അവെയ
രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്…..’ ദാദാഭായി നവേറാജി
േപാലും തങ്ങൾ രാജഭക്തരാെണന്ന്ഊന്നിപ്പറയുക�
യുണ്ടായി.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട നീതിേബാ�
ധം തങ്ങെള വഞ്ചിക്കുകയിെല്ലന്നായിരുന്നുഅവരുെട
വിശ്വാസം. ഒരുഭാഗത്ത്തികച്ചും നിയമവിേധയമായ
മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട ഇന്ത്യക്കാരുെടആവശ്യങ്ങൾഎത്ര
ന്യായമാെണന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാെര േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തുക�
യും മറുഭാഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഇന്ത്യാക്കാെര
വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരുകയും െചയ്യുകഎന്നതായി�
രുന്നുഅവരുെട മൗലിക പരിപാടി. ഇന്ത്യക്കാർക്ക്
കൂടുതൽപ്രാതിനിധ്യമനുവദിക്കുന്ന നിയമസഭാപരി�
ഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക,ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ�
ങ്ങൾക്ക് േപ്രാത്സാഹനം നൽകുക,പബ്ലിക് സർവീസു�
കളിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തുല്യാവകാശങ്ങളനുവദിക്കുക
മുതലായആവശ്യങ്ങളാണ് അവരുന്നയിച്ചത്.

എന്നാൽ,ഇത്തരം പരിമിതമായആവശ്യങ്ങൾേപാലും
അനുവദിക്കാൻബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറാ�
യിരുന്നില്ല. േനേരമറിച്ച്,അവർ തങ്ങളുെട ചൂഷണവും
മർദ്ദനസംവിധാനങ്ങളും കൂടുതൽരൂക്ഷമാക്കുകയാണ്
െചയ്തത്. ഒടുവിൽ, 1905-ൽ,ൈവസേറായി കഴ്സൻ പ്രഭു
ബംഗാൾസംസ്ഥാനെത്തവിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച�
േതാടുകൂടി ജനങ്ങളുെട അസംതൃപ്തിആളിക്കത്താൻ തു�
ടങ്ങി.



       

3 തീവ്രവാദികളും മിതവാദികളും

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭേത്താടുകൂടിത്തെന്ന
ബാലഗംഗാധരതിലകൻ, വിപിൻചന്ദ്രപാൽ,അരവി�
ന്ദേഘാഷ്, ലാലാലജ്പത്റായ് തുടങ്ങിയ യുവത്വം തു�
ളുമ്പുന്ന തീവ്രവാദികളായ രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻമാർ മിത�
വാദികളായ േനതാക്കൻമാരുെട നയത്തിൽആേക്ഷ�
പവും അസംതൃപ്തിയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
രാജഭക്തിപ്രേമയങ്ങൾെകാണ്ടും ഹർജിയയക്കലുകൾ�
െകാണ്ടും പാർലെമൻറിേനാടുള്ള വിനീതാഭ്യർത്ഥകൾ
െകാണ്ടും പ്രേയാജനമിെല്ലന്നും പാർലെമൻറിനു പുറ�
ത്ത് ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽസ്വ�
േദശി,ബ്രിട്ടീഷുസാമാന ബഹിഷ്കരണം എന്നിങ്ങെന
കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ പരിപാടികളാവിഷ്കരിേക്കണ്ട�
താവശ്യമാെണന്നുംഅവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. േകാൺഗ്രസി�
നകത്ത് മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുണ്ടായ
ഈ രാഷ്ട്രീയമത്സരം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു�
വന്നു. 1907-ാമാണ്ടായേപ്പാേഴയ്ക്കും അത് പരസ്യമായ ഭി�
ന്നിപ്പിലും പിളർപ്പിലും െചെന്നത്തി.ഈസംഭവവികാ�
സങ്ങെളപ്പറ്റി ജവഹർലാൽ െനഹ്റു തെന്റ ‘ഇന്ത്യെയ
കെണ്ടത്ത’ ലിൽ ഇങ്ങെനഎഴുതുന്നു.:

‘1885-ൽസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട നാഷണൽ േകാൺഗ്രസി�
ന് ആളായ്മവന്നേതാടുകൂടി പുതിെയാരുതരം േനതൃത്വം
പ്രത്യക്ഷമായി-കൂടുതൽ പരാക്രമവും കൂസലില്ലായ്മ�
യുള്ളതും,എണ്ണത്തിൽ വളെരേയെറ വരുന്നതാഴ്ന്ന
ഇടത്തരക്കാരുേടയും വിദ്യാർത്ഥികളുേടയും,യുവജന�
ങ്ങളുേടയും പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതുമായ ഒരു േന�
തൃത്വം. ബംഗാൾ വിഭജനത്തിെനതിരായി നടത്തിയ
പ്രബലമായ പ്രേക്ഷാഭത്തിൽ പ്രാപ്തരും പരാക്രമിക�
ളുമായ ഇത്തരംഅേനകം േനതാക്കൾബംഗാളിൽ
െപാന്തിവന്നു.എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രേദശക്കാരനായ
ബാലഗംഗാധരതിലകനായിരുന്നുഈയുഗത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥപ്രതിരൂപം. പഴയ േനതൃത്വത്തിന് പ്രതിനി�
ധീഭവിച്ചതും ഒരു മഹാരാഷ്ട്രേദശീയൻ തെന്ന-അതി
പ്രാപ്തനും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളുമായ േഗാപാലകൃഷ്ണ�
േഗാഖെല. വിപ്ലവപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വായു�
മണ്ഡലത്തിൽ മാെറ്റാലി െപാങ്ങിച്ചു. േക്ഷാഭം െപ�
രുകി,സംഘർഷംഅനിവാര്യമായി.അതുകൂടാെത
കിഴക്കൻ,സർവാദൃതനും നാടാെകഅച്ഛെനേപ്പാ�
െല കരുതുന്നയാളുമായ ദാദാഭായി നവേറാജിെയ,
േകാൺഗ്രസിെന്റആപഴയ പിതാമഹെന, വിശ്രമ�
സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മുേന്നാേട്ടയ്ക്ക് െകാണ്ടുവന്നു. പേക്ഷ,
അതു െകാണ്ടുണ്ടായആശ്വാസം അല്പകാലേമ നീ�
ണ്ടുനിന്നുള്ളൂ. 1907-ൽഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. പുറംകാഴ്ചയ്ക്ക്
അതിെന്റ ഫലം,പഴയ മിതവാദി വിഭാഗത്തിെനാരു
വിജയമായിരുന്നു. പേക്ഷ,സംഘടനാപരമായ നി�
യന്ത്രണത്തിൻേറയും േകാൺഗ്രസിെന്റഅന്നെത്ത
ഇടുങ്ങിയ േവാട്ടവകാശവ്യവസ്ഥയുേടയും ഫലമായി�
ട്ടാണ്ഈവിജയം േനടിയത്. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ
മനസു െചലുത്തുന്നവരായി ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ
ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം തിലകേനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കക്ഷിേയയും അനുകൂലിച്ചു എന്നതിൽസംശയമില്ല.
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പ്രാധാന്യം വളെരേയെറ നഷ്ടമാ�
യി. മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി ജനങ്ങൾക്ക് താൽപ�
ര്യം. ബംഗാളിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനം പ്രത്യക്ഷമായി.
റഷ്യക്കാരുംഐർലണ്ടുകാരുമായ വിപ്ലവകാരികൾ
കാട്ടിയ മാതൃകഅനുകരിക്കെപ്പടുകയായിരുന്നു.’

□



       

െ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.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. മണ്ണിനടിയിെലഅത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെടആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം
10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ

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

െ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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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