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1905 െല ബംഗാൾ വിഭജനകാലത്ത് ബഹിഷ്കരണം,
സ്വേദശി, േദശീയവിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ പരിപാടിക�
േളാടുകൂടി ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങെള സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�
ലണിനിരത്തിയ രണ്ടുമഹാൻമാരായ േനതാക്കൻമാരാ�
ണ് ബാലഗംഗാധരതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും. രണ്ടു�
േപരും പണ്ഡിതൻമാരായിരുന്നു. തത്വജ്ഞാനികളായി�
രുന്നു. രണ്ടുേപരും ഇന്ത്യയുെട മഹത്തായ പാരമ്പര്യ�
ങ്ങളിൽഅഭിമാനം െകാണ്ടു. പേക്ഷ, രണ്ടുേപരുെടയും
വീക്ഷണഗതികളിൽ മൗലികമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളു�
ണ്ടായിരുന്നു.

1856-ൽ മഹാരാഷ്ട്രത്തിെല രത്നഗിരി എന്നസ്ഥലത്തു
ജനിച്ച ബാലഗംഗാധരതിലകൻ 23-ാമെത്ത വയസ്സിൽ
േകാേളജുവിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയേശഷംആദ്യം
ഒരദ്ധ്യാപകെനന്നനിലയിലും,പിന്നീട് ഒരു പത്രപ്രവർ�
ത്തകെനന്നനിലയിലും ജനങ്ങെള േസവിച്ചു.ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണാധികാരികളുെടആക്രമങ്ങെള മൂർച്ചേയറിയ ഭാ�
ഷയിൽആേക്ഷപിച്ചുെകാണ്ട് േലഖനങ്ങെളഴുതിയതിന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്രം കണ്ടുെകട്ടെപ്പടുകയും അേദ്ദഹം
അറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പടുകയുമുണ്ടായി. ജയിലിൽ നിന്നു ജന�
താമദ്ധ്യത്തിേലക്ക് മടങ്ങിെയത്തിയേശഷംഅേദ്ദഹം
വീണ്ടും സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
മുഴുകി.



       

1 പാരമ്പര്യത്തിെന്റകഴിവുകൾ

ജനങ്ങളുെട േദശീയേബാധേത്തയും സമേരാത്സുകത�
േയയും തട്ടിയുണർത്താൻ ഇന്ത്യയുെട സാംസ്കാരിക�
വും രാഷ്ട്രീയവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് കഴിവുെണ്ടന്ന്
അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി. ഗണപതി-ഉത്സവം,ശിവാ�
ജി-ഉത്സവം മുതലായആേഘാഷങ്ങെളഅേദ്ദഹം
േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. 1839-ലാണ് ആദ്യമായി ഗണപ�
തി-ഉത്സവം െകാണ്ടാടെപ്പട്ടത്. ഹിന്ദുക്കളുെട വിശ്വാ�
സമനുസരിച്ച് ഗണപതിജ്ഞാനത്തിൻേറയും വിദ്യാ�
ഭ്യാസത്തിൻേറയും മൂർത്തിയാണ്.അതുെകാണ്ട് ധാരാ�
ളം ഹിന്ദുക്കൾ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ തുടങ്ങി.
ആദ്യകാലത്ത് ഗണപതിയുത്സവങ്ങൾഹിന്ദുമേതാത്സ�
വങ്ങളായിരുന്നു. തിലകൻതേന്നയും ഒരുഹിന്ദുമത വി�
ശ്വാസിയായിരുന്നു,എന്നാൽക്രമത്തിലേദ്ദഹം മതപ�
രമായ സങ്കുചിത തത്വങ്ങെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതി�
നുപകരം അവെയ േദശീയാേഘാഷങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ
ശ്രമിച്ചു. േദശീയപ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച്
പ്രസംഗങ്ങളും പ്രചാരേവലകളും നടത്താൻഅവയുപ�
േയാഗിക്കെപ്പട്ടു.

1896-ൽതുടങ്ങിയ ശിവാജി ജൻമദിനാേഘാഷംആദ്യം
മുതൽക്കുതെന്ന ഒരു േദശീേയാത്സവമായിരുന്നു.അതി�
െന്റ പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചുെകാണ്ട് തെന്റ ‘േകസരി’
എന്നപത്രത്തിൽ തിലകൻ ഇങ്ങെനഎഴുതി:

‘ഈപ്രവർത്തനം േകാൺഗ്രസ്സുപ്രവർത്തനം േപാ�
െല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളേതാ െചലവുള്ളേതാ അല്ല.എന്നാൽ
അഭ്യസ്തവിദ്യർക്ക് േദശീേയാത്സവങ്ങളിലൂെട േകാൺ�
ഗ്രസ്സുെകാണ്ട് സാധിക്കാത്തഫലങ്ങൾ േനടാൻ കഴി�
യും. ഉത്സവത്തിെല ‘യാത്ര’യ്ക്ക് വലിയ െപാതുേയാ�
ഗങ്ങളുെട രൂപം െകാടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കു�
കയിേല്ല?ഈഉത്സവങ്ങളിലൂെട ഗ്രാമങ്ങളിെല ഏറ്റ�
വുമധികം പാവെപ്പട്ടവരുെട കുടിലുകളിേലക്കു േപാ�
ലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനെമത്തിക്കാൻ കഴിയുകയി�
േല്ല? മതപ്രസംഗങ്ങൾ േകൾക്കാൻ േപാകുന്നതുേപാ�
െല കൂട്ടം കൂട്ടമായി ജനങ്ങൾ േകാൺഗ്രസ് സേമ്മ�
ളനത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ വരുന്നിെല്ലന്ന് നമ്മൾ ചി�
ലേപ്പാൾആേക്ഷപം പറയാറുണ്ട്.എന്നാൽസഹ�
ജമായി ഒത്തു േചരുന്നത് എവിെടയാണ്? നമ്മുെട
പൂർവ്വികൻമാർ ജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തു േചരുവാൻ പറ്റിയ
സ്വാഭാവികമായഅവസരങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ട്. പേക്ഷ, നമ്മുെടഅഭ്യസ്തവിദ്യർ അവെയ വിലവ�
യ്ക്കുന്നില്ല….സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ
ഒരു വർഗ്ഗമാണ് തങ്ങെളന്ന് അഭ്യസ്ത വിദ്യർ കരുതു�
ന്നു. ഇതിേനക്കാൾ വലിയ വിഡ്ഢിത്തം േവെറയില്ല.
അഭ്യസ്തവിദ്യർ ജനങ്ങളുെട ഭാഗത്താണ്. ജനങ്ങേളാ�
െടാപ്പമാണ് അവർഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകേയാ അധഃപ�
തിക്കുകേയാ െചയ്യുക.അതുെകാണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ
തങ്ങളുെട കടമ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻഞങ്ങ�
ളഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.’

ബംഗാൾ വിഭജനകാലത്ത് പലേപ്പാഴും ഉത്സവങ്ങെള
ഉപേയാഗിച്ചു െകാണ്ടാണ് തിലകൻ പതിനായിരക്ക�
ണക്കിനുള്ള ജനങ്ങെളബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായി
അണിനിരത്തിയത്.



       

2 ‘ഗീതാരഹസ്യം’

ബംഗാൾ വിഭജനപ്രേക്ഷാഭെത്തത്തുടർന്ന് 1908-ൽ
തിലകൻ വീണ്ടുംഅറസ്റ്റുെചയ്യെപ്പടുകയുംആറുെകാല്ല�
െത്തശിക്ഷയനുഭവിക്കുവാൻബർമയിെല ‘മാണ്ഡാേല’
എന്നസ്ഥലെത്ത െസൻട്രൽ െജയിലിേലക്ക് അയ�
യ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.അവിെട ഏകാന്തതയിൽ കഴി�
ച്ചുകൂട്ടുന്നതിനിടയിലാണ് അേദ്ദഹം തെന്റസുപ്രസിദ്ധ�
മായ ‘ഗീതാരഹസ്യം’എഴുതിയത്. ഇരുപതുമാസെത്ത
െജയിൽ ജീവിതത്തിനു േശഷംഅേദ്ദഹെമഴുതിയ ഒരു
കത്തിൽ ഇങ്ങെനപ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു:

‘ഞാൻ ‘ഗീതാരഹസ്യം’എന്നപുസ്തകം ഇതാ എഴുതി�
ക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ 15അദ്ധ്യായങ്ങളുണ്ട്. വലിെയാരു
മുഖവുരയും എഴുതീട്ടുണ്ട്. ഉേദ്ദശം 350 ഭാഗമുണ്ടാകും.
ഇതിെനപ്പറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 20 െകാല്ലമായി ആേലാ�
ചിച്ചുവരികയായിരുന്നു. പശ്ചാത്യതത്വജ്ഞാനികളുെട
പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതിനായി ഞാൻ പരിേശാധിച്ചു
േനാക്കി.’

തിലകെന്റ ‘ഗീതാവ്യാഖ്യാനം, മറ്റു പല വ്യാഖ്യാനങ്ങ�
ളിൽ നിന്നും തുേലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗീതാധർമ്മത്തി�
െന്റ രഹസ്യം കർമപരമാണ്,പ്രവൃത്തിപരമാണ് എന്ന�
േദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. മനുഷ്യെന കർേമാന്മുഖനാ�
ക്കുകയാണ്,എന്നുവച്ചാൽ ശത്രുക്കൾെക്കതിരായ സ്വാ�
തന്ത്ര്യസമരത്തിൽഅവന് ആേവശവും പ്രേചാദനവും
നൽകുകയാണ് ഭഗവദ്ഗീത െചയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശ്വാസം. നിവൃത്തിപരമായജ്ഞാ�
നം, േയാഗം, ഭക്തി എന്നിവയുെട മാർഗ്ഗമാണ് ശ്രീകൃ�
ഷ്ണൻഅർജ്ജുനന് ഉപേദശിച്ചു െകാടുത്തത് എന്നും കർ�
മമാർഗെത്തകുറെച്ചാെക്ക പുകഴ്ത്തുന്നതുതെന്ന ഭക്തി,
ജ്ഞാനേയാഗങ്ങളുെട മാർഗെത്തഊന്നാൻേവണ്ടി
മാത്രമാെണന്നും വാദിച്ചവെര എതിർത്തുെകാണ്ട് അേദ്ദ�
ഹം എഴുതി:

‘അർജ്ജുനൻസന്ന്യസിച്ചുൈവരാഗ്യേത്താെട ഭിക്ഷ�
െയടുത്ത് കാട്ടിേലേക്കാ,കൗപീനം ധരിച്ച് ഉണങ്ങിയ
േവപ്പിലയും തിന്നുെകാണ്ട് മരണപര്യന്തം േയാഗാ�
ഭ്യാസം െചയ്യാനായി ഹിമാലയത്തിേലേക്കാ േപാക�
ണെമന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. വി�
ല്ലിനും ശരത്തിനും പകരം അവെന്റൈകയിൽ കുഴി�
താളവും മൃദംഗവും വീണയും െകാടുത്ത് അതുകളുെട
നാദേഘാഷത്തിൽ ഭക്തിേയാെട ഭഗവനാമസങ്കീർ�
ത്തനം െചയ്ത് ആ േപ്രമാനന്ദപ്രവാഹത്തിെന്റ ധിറുതി�
യിൽ കുരുേക്ഷത്രമാകുന്ന പുണ്യഭൂമിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ,
ഭാരതവർഷത്തിലന്നുണ്ടായിരുന്നക്ഷത്രിയ വീരന്മാ�
രാസകലം ഒന്നുേചർന്നു നിൽക്കുന്നതിെന്റ മുമ്പിൽ,
ബൃഹന്നളെയേപ്പാെല വീണ്ടും നൃത്തം െചയ്യണെമന്നും
ശ്രീകൃഷ്ണനുേദ്ദശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല….അവിടവിെട പല
വിധത്തിലുള്ളകാരണങ്ങെള വിശദീകരിച്ചതിനു േശ�
ഷം ‘തസ്മാൽ’ (അതു േഹതുവായിട്ട്)എന്നപദെത്ത
—അനുമാനെത്തകാണിക്കുന്നആ മഹത്വമുള്ള പദ�
െത്ത-േചർത്ത്, ‘തസ്മാദ്യുദ്ധ്യസ്വ ഭാരത’ (േഹഅർജ്ജു�
നാ,അതിനാൽ നീ യുദ്ധം െചയ്യുക), ‘തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ
കൗേന്തയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ:’ (അതിനാൽ യുദ്ധം
െചയ്യാനുറച്ചു െകാണ്ടുഎഴുേന്നൽക്കുക)എന്നിങ്ങെന
വികല്പം കൂടാെത കർമപരമായ ഉപേദശമാണ് ഭഗ�
വാൻഅർജ്ജുനനു നൽകിയത്.



       

3 തിലകെന്റ േവദാന്തം

േവദാന്തത്തിൽ തിലകനു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവദാന്തംആത്മാവിെന്റ മടയ്ക്കുള്ളിെല
നിശ്ചലതയിേലക്കും നിഷ്ക്രിയത്വത്തിേലക്കും ഒളിേച്ചാ�
ടിേപ്പാകലല്ല;പിെന്നേയാ ലൗകിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�
െള ധീരമായും ശാസ്ത്രീയമായും േനരിടാൻആവശ്യമായ
ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കലാണ്.അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

‘േവദാന്തെമന്നുവച്ചാൽപ്രപഞ്ചെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച് േമാ�
ക്ഷെത്തസാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരുശുഷ്കപ്രയത്നമാെണന്ന്
ഇയ്യിെടയായി പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അതു െതറ്റാണ്. േലാകത്തിൽ കണ്ണിനു കാണാവുന്ന�
തിെന്റഅപ്പുറത്ത്,ഞാനാെരന്നുംസ്രഷ്ടിയുെടആദി�
യിലുള്ള മൂലതത്വം ഏതാെണന്നുംആതത്വത്തിനും
എനിക്കും തമ്മിലുള്ളബന്ധംഎന്താെണന്നും മന�
സ്സിലായാൽഈജഗത്തിലുള്ളഎെന്റ പരമലക്ഷ്യം
ഏതാെണന്നുവ്യക്തമാവും.ആലക്ഷ്യം േനടാൻ ഏതു
തരത്തിലുള്ള ജീവിതക്രമമാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കണം,ഏതു
ലക്ഷ്യം ഏതു മാർഗ്ഗം െകാണ്ടു േനടാൻ കഴിയും,ഇത്യാ�
ദി ഗഹനങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങെള ശാസ്ത്രീയമായി പര്യാ�
േലാചിക്കുകയാണ് േവദാന്തശാസ്ത്രം െചയ്യുന്നത്. വാ�
സ്തവം േനാക്കുേമ്പാൾ, െപാതുവിൽ നീതിശാസ്ത്രെമന്നു�
ള്ളത് —അതായത്,പരസ്പരമുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ
മനുഷ്യർ എങ്ങെനപ്രവർത്തിക്കണെമന്ന വിഷയ�
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രം —ഈഗഹനമായ േവദാന്ത�
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്.’

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ തിലകെന്റ േവദാന്തം ലൗകികജീ�
വിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടമല്ല,അതിെനൈധര്യ�
േത്താടും സമചിത്തതേയാടും കൂടി േനരിടാനാവശ്യമായ
ജ്ഞാനമാണ്. ലൗകികജീവിതം യഥാർത്ഥമാെണന്നും
മനുഷ്യപ്രയത്നം െകാണ്ട് അതിെന മാറ്റാൻ കഴിയുെമ�
ന്നും അേദ്ദഹംഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇഹേലാകജീവിതം ദുഃ�
ഖവും നിരാശാജനകവുമാെണന്നുവാദിക്കുന്നആത്മീയ
തത്വജ്ഞാനികെള എതിർത്തു െകാണ്ട് അേദ്ദഹം എഴു�
തുന്നു:

‘സംസാരത്തിൽസുഖേത്തക്കാൾ ദുഃഖമാണധികം
എന്നു മഹാഭാരതത്തിൽഎവിെട പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ
അവിെടത്തെന്ന, ‘നാടടക്കമുള്ള ദുഃഖെത്തക്കുറിച്ച്
െതാഴിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത് േയാഗ്യമല്ല;അതിെനപ്പറ്റി
പിറുപിറുത്തു െകാണ്ടിരിക്കാെതഅതിെന്റ പ്രതികാ�
രാർത്ഥമായി തനിെക്കെന്തങ്കിലും ഒരുപായം േതാന്നു�
ന്നുെണ്ടങ്കിൽഅതു െചയ്യണം.’എന്ന് ബൃഹസ്പദിേയാട്
മനുവും ശുകേനാട് നാരദനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംസാ�
രം ദുഃഖമയമാെണങ്കിൽക്കൂടി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന
ആ ദുഃഖെത്തചുരുക്കാനുള്ളപ്രവൃത്തിയാണ് മനുഷ്യൻ
െചേയ്യണ്ടത് എന്നതത്വം മഹാഭാരതകർത്താവിനും
സമ്മതമാെണന്ന് ഇതിൽനിന്നുസ്പഷ്ടമായി.’



       

4 ‘സ്വരാജ്യംഎെന്റജന്മാവകാശം’

ജയിൽ ജീവിതത്തിെന്റ യാതനകൾെകാണ്ട് ശരീരം
വളെരയധികംക്ഷീണിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുെവങ്കിലും ശി�
ക്ഷാവിധി കഴിഞ്ഞുഅേദ്ദഹം പുറത്തുവന്നത് പൂർവാ�
ധികം ഉേന്മഷേത്താടും കർമധീരതേയാടും കൂടിയാണ്.
മറ്റു ചില േനതാക്കന്മാരുമായി േയാജിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദ�
ഹം േഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം െകട്ടിെപ്പടുത്തു. ‘സ്വരാജ്യം
എെന്റ ജന്മാവകാശമാണ്;ഞാനതു േനടുകയും െചയ്യും.’
എന്നേദ്ദഹം ദൃഢസ്വരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഈകർേമാ�
ത്സുകതയ്ക്കാവശ്യമായ കരുത്ത് ഭഗവദ് ഗീതയിൽനിന്നാ�
ണ് തനിക്കു ലഭിച്ചത് എന്നേദ്ദഹം വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്തു.

േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തലമുറെയ മുഴുവൻആേവ�
ശം െകാള്ളിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമായിത്തീർന്നു തിലകെന്റ ‘ഗീ�
താരഹസ്യം.’ 1915-ലാണ് അത് ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചു
പുറത്തുവന്നത്. ഒന്നാം പതിപ്പ് 6000 േകാപ്പി ഒരാഴ്ചയ്ക്കു�
ള്ളിൽ വിറ്റുതീർന്നുെവന്നാണ് പറയെപ്പടുന്നത്. ജനങ്ങ�
ളിൽഅത് എത്രേത്താളം സ്വാധീനശക്തി െചലുത്തി
എന്ന് ഇതിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

തിലകൻഅവസാനംവേരയും ഒരു കർമധീരനായിരു�
ന്നു. 1920ആഗസ്റ്റ് 1-ാം തീയതി അേദ്ദഹം ചരമം പ്രാപി�
ച്ചു. മരിക്കുന്നതിെന്റ മൂന്നുദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് േരാഗശ�
യ്യയിൽ കിടന്ന് േബാധമില്ലാെത ‘പിച്ചും േപയും’പറയു�
ന്നതിനിടയിൽേപ്പാലും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതിതാണ്:

‘സ്വരാജ്യംകിട്ടാെത ഇന്ത്യ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയില്ല.
നമ്മുെട നിലനിൽപ്പിന് അത് അത്യാവശ്യമാണ്.’



       

5 അരവിന്ദേഘാഷ്

തിലകെന്റ മരണസമയത്ത് അരവിന്ദേഘാഷിന് 48
വയസ്സായിരുന്നു. പേക്ഷ,അേപ്പാേഴക്കുംഅേദ്ദഹം രാ�
ഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ നിെന്നല്ലാം വിരമിച്ച് ഒരു േയാഗി�
യായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിലകൻ തെന്റ 16-ാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ പൂനാൈഹസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ്
കൽക്കത്തയിൽഅരവിന്ദേഘാഷ് ജനിച്ചത്.

ഇംഗ്ലീഷുബാലന്മാരുംആംേഗ്ലാഇന്ത്യൻബാലന്മാരും മാ�
ത്രം പഠിച്ചു വന്ന ദാർജിലിംഗിെല േലാറേറ്റാ േകാൺ�
െവൻറ് സ്കൂളിലാണ് അരവിന്ദൻ വിദ്യാഭ്യാസമാരംഭിച്ച�
ത്. ഏഴാമെത്ത വയസ്സിൽ 1879-ൽഅേദ്ദഹം ഉപരി�
പഠനാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിെല േകംബ്രിഡ്ജിെല കിങ്ങ്സ്
േകാേളജിൽ േചർന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്,ബങ്കാളി എന്നിവയ്ക്കു പു�
റേമ ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ,ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ,ഇറ്റാലിയൻ,സ്പാ�
നിഷ്,എന്നീ ഭാഷകൾ പഠിച്ചു. 18-ാമെത്ത വയസ്സിൽ
ഐ.സി.എസ് പരീക്ഷയ്ക്കു േചർന്നു. കായികാഭ്യാസവി�
ഷയത്തിൽ േതാറ്റുേപായി. മെറ്റല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സ്തു�
ത്യർഹമായ വിജയം േനടിെയങ്കിലും കായികപരീക്ഷ�
യിൽ േതാറ്റതു െകാണ്ട്ഐ.സി.എസ് ബിരുദം കിട്ടിയി�
ല്ല. ലണ്ടനിൽനിന്നു മടങ്ങി നാട്ടിെലത്തിയതിനുേശഷം
ബംഗാൾ വിഭജനകാലം വേരയും ബേറാഡയിെല േകാ�
േളജിൽആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് െപ്രാഫസ്സറായും പിന്നീട് ൈവ�
സ് പ്രിൻസിപ്പലായും േജാലിെയടുത്തു.



       

6 തീവ്രവാദിയായ
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്തുതെന്നസ്വാ�
തന്ത്ര്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ളആശയങ്ങൾ,അവ്യക്തമായിട്ടാ�
െണങ്കിലും,അേദ്ദഹെത്തആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
‘താമരയും കഠാരിയും’എന്ന േപരിൽ വിപ്ലവകാരിക�
ളുെട ഒരു രഹസ്യസംഘടനഅേദ്ദഹംസ്ഥാപിക്കുക�
യുണ്ടായി. പേക്ഷ,ഏെറക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പു തെന്ന
അത് നാമാവേശഷമായി. ബേറാഡയിെലത്തിയതിനു�
േശഷം അേദ്ദഹം രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താ�
ല്പര്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി.ആദ്യം മുതൽക്കുതെന്ന
അേദ്ദഹെമാരു തീവ്രവാദിയായിരുന്നു. 1893-ൽ ‘ഇന്ദുപ്ര�
കാശ്’എന്നപത്രത്തിൽ ‘പഴയ വിളക്കുകൾക്കുപകരം
പുതിയവിളക്കുകൾ’എന്നതലെക്കട്ടിലുള്ള ഒരു േലഖന�
പരമ്പരഅേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധം െചയ്തു.ആ േലഖനങ്ങളിൽ
പ്രാർത്ഥന,ഹർജി,പ്രതിേഷധം എന്നിവെയഅടി�
സ്ഥാനെപ്പടുത്തിയഅന്നെത്ത േകാൺഗ്രസ് നയെത്ത
കഠിനമായി ആേക്ഷപിക്കുകയും, ‘സ്വാശ്രയത്തിേന്റയും
നിർഭയതയുേടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു കർേമ്മാ�
ന്മുഖമായ േനതൃത്വം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു’എന്ന് ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കുകയും െചയ്തു.അേദ്ദഹം എഴുതി:

‘സാധ്യമാെണങ്കിൽ,അെല്ലങ്കിൽ, മറ്റു യാെതാരു മാർ�
ഗ്ഗവുമിെല്ലങ്കിൽ,ഹിംസയുപേയാഗിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം േന�
ടാൻ ഒരു രാജ്യത്തിനവകാശമുണ്ട്. ഹിംസ ഉപേയാഗി�
ക്കേണാ േവണ്ടേയാ എന്നുള്ളത് സാന്മാർഗികപരിഗ�
ണനകെളയല്ല,ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല നയം എന്നതി�
െനയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.’

കാശിയിൽെവച്ചു കൂടിയ േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളനത്തിൽ
അേദ്ദഹം പെങ്കടുത്തു.അതിനുമുമ്പുതെന്നഅേദ്ദഹം
േലാകമാന്യതിലകനുമായി പരിചയെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരു�
ന്നു. ബംഗാൾ വിഭജനപ്രേക്ഷാഭകാലത്ത്, 1906-ൽ
കൽക്കത്തയിെല േനഷണൽ േകാേളജിെന്റ പ്രിൻ�
സിപ്പാൾ േജാലിയും ‘വേന്ദമാതരം’എന്നപത്രെത്ത�
സ്സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏെറ്റടുക്കാൻ േവണ്ടി
അേദ്ദഹം ബംഗാളിേലക്ക് േപായി.അവിെടവച്ച് വിപ്ലവ�
കാരികളുെട ചില രഹസ്യസംഘടനകളുമായി അേദ്ദഹം
സജീവമായി ബന്ധം പുലർത്തി.അേദ്ദഹത്തിെന്റ േന�
തൃത്വത്തിൽ നിസ്സഹകരണം,സ്വേദശിബഹിഷ്കരണം,
േദശീയവിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുെട അടിസ്ഥാനത്തി�
ലുള്ള ഒരു പുതിയ പരിപാടിക്കുേവണ്ടി ‘വേന്ദമാതരം’
േപാരാടി.



       

7 േദശീയത്വത്തിെന്റആദ്ധ്യാത്മികത

ബംഗാൾ വിഭജനപ്രേക്ഷാഭത്തിൽഅരവിന്ദേഘാഷും
തിലകനും സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്നു. രണ്ടുേപരും
സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്നതിരായ ബഹിഷ്കരണം,സ്വ�
േദശി തുടങ്ങിയ ഉശിരൻ പരിപാടികൾ പ്രചരിപ്പിക്കു�
കയും േബാംബും െവടിയുണ്ടയും ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടു�
ള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങെള ന്യായീകരിക്കുകയും െചയ്തു.
രണ്ടുേപരും മതവുംആത്മീയവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങെള
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു.

എന്നാൽ,അരവിന്ദേഘാഷിെന്റ വീക്ഷണഗതി കൂടുതൽ
ആദ്ധ്യാത്മികമായിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റആത്മീയ�
വാദം േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഒരുബാഹ്യരൂപം മാ�
ത്രമായിരുന്നില്ല. ജീവിതബന്ധങ്ങളുെട യഥാർത്ഥമായ
ഉള്ളടക്കേത്തേപ്പാലുംആദ്ധ്യാത്മികമായ വീക്ഷണഗ�
തിയിലൂെട േനാക്കിക്കാണാനാണ് അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ച�
ത്. മതപരമായ ഉത്സവങ്ങൾക്കുേപാലും േദശീയമായ
ഒരു ഉള്ളടക്കം നൽകാനാണ് തിലകൻ പരിശ്രമിച്ചെത�
ങ്കിൽ, േനേര മറിച്ച്, േദശീയപ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽേപാലും
ആദ്ധ്യാത്മികതെയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അരവിന്ദൻ
പണിെപ്പട്ടത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ, ‘രാ�
ഷ്ട്രത്തിൽക്കൂടി, നമ്മുെട പൗരസേഹാദരന്മാരിൽക്കൂടി,
ൈദവെത്തസാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു�
മയാണ് േദശീയത്വം.’ മെറ്റാരു പ്രസംഗത്തിൽഅേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞു:

‘േദശീയത്വം ഒരു രാഷ്ട്രീയപരിപാടി മാത്രമല്ല;അത്
ൈദവത്തിൽ നിന്നാവിർഭവിച്ച ഒരു മതമാകുന്നു.അതു
നിങ്ങൾഅനുവർത്തിച്ചു ജീവിേക്കണ്ട ഒരു വിശ്വാസമാ�
ണ്. നിങ്ങൾ ഒരു േദശീയവാദിയായിത്തീരണെമങ്കിൽ,
േദശീയത്വെമന്നഈപുതിയ മതെത്തനിങ്ങൾഅനു�
സരിക്കുകയാെണങ്കിൽ,അത് ഒരു മതേബാധേത്താ�
െട തെന്ന നിങ്ങൾ െചയ്യണം.ൈദവത്തിെന്റ ഉപകര�
ണങ്ങളാണ് നിങ്ങെളേന്നാർക്കണം.’

1908-ൽ ഒരു േബാംബുേകസ്സ് സംബന്ധിച്ച് അേദ്ദഹം
അറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, ഒരു െകാല്ലെത്തവിചാര�
ണയ്ക്കുേശഷം െതളിവില്ലായ്കയാൽ,കുറ്റക്കാരനെല്ലന്നു�
കണ്ട് ജയിലിൽ നിന്നു വിട്ടയയ്ക്കെപ്പട്ടു. വീണ്ടുംഅറസ്റ്റ്
െചയ്യെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പായി 1910ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ
അേദ്ദഹംഫ്രഞ്ചുകാരുെട അധീനത്തിലുള്ളപുതുേശ്ശരി�
യിെലത്തി രക്ഷെപ്പട്ടു.



       

8 രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽനിന്ന്
ആത്മീയവാദത്തിേലക്ക്

പുതുേശ്ശരിയിെലത്തിയതിനുേശഷവും കുറച്ചുകാലം അേദ്ദ�
ഹം പുറത്തുള്ളവിപ്ലവകാരികളുമായി ബന്ധം പുലർ�
ത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.എന്നാൽ,ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ,
അേദ്ദഹംആത്മീയവാദത്തിെന്റഅഗാധതകളിേലക്ക്
അധികമധികമുൾവലിഞ്ഞ്ആണ്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. രാ�
ഷ്ട്രീയജീവിതത്തിേലക്ക് അേദ്ദഹെത്തതിരിച്ചുെകാണ്ടു
വരാൻേവണ്ടി ലാലാലജ്പത്റായി,സി.ആർ.ദാസ് മുത�
ലായ േനതാക്കന്മാർ പുതുേശ്ശരിയിൽ േപായി നടത്തിയ
നിേവദനത്തിന് അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു:

‘ഞാൻ ഒരു മഹാശക്തിെയ തിരയുകയാണ്.ആ
ശക്തി കരഗതമായാൽഅതിെനഅടിസ്ഥാനമാക്കി
ഞാൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തനത്തിലിറങ്ങുന്നതാണ്.’

ക്രേമണഅേദ്ദഹം ലൗകിക ജീവിതത്തിനു പിടികിട്ടാ�
ത്ത ഒരുേയാഗിയായിത്തീർന്നു. തെന്റഈപുതിയ ജീ�
വിതാനുഭവെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി.

‘എെന്റസ്വന്തം ‘േയാഗ’ത്തിെന്റ പരിണാമഫലം
നിർവാണപ്രാപ്തിയായിരുന്നു. മാനസികചലനേമാ
ജീവചലനേമാ സ്പർശിച്ചു മലിനമാക്കാെത, വിചാര�
ത്തിനുേമേല, വിചാരശൂന്യമായ ഒരവസ്ഥയിേലക്ക്
അതുെപെട്ടന്ന് എെന്നഎടുെത്തറിഞ്ഞു. യാെതാരു
‘അഹം’ബുദ്ധിയും അതിൽ ഉണ്ടായില്ല;യഥാർത്ഥേലാ�
കം തെന്നയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിശ്ചേലന്ദ്രിയങ്ങളിൽ�
ക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾഏേതാ ഒന്നു കാണെപ്പട്ടു.അഥ�
വാ,ആനിശ്ശൂന്യനിശ്ശബ്ദതയിൽ ചില ശൂന്യരൂപങ്ങളു�
െട-യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉെള്ളാഴിഞ്ഞആന്തരസത്തയി�
ല്ലാത്ത, ചില നിഴലുകളുെട — ഒരു േലാകം ഉെണ്ടന്നു�
േതാന്നി. ഏകേമാ അേനകേമാആയ ഒന്നും തെന്നയു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. മുഴുെക്ക പരമമായആ ഒന്ന്,അെതാ�
ന്നുമാത്രം,രൂപരഹിതവും ബന്ധരഹിതവും അവർണ്യ�
വും േകവലവും അചിന്ത്യവും പരമവുമായഅത് ഏറ്റവും
ഉയർന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്;ഏകമായ യാഥാർത്ഥ്യമാ�
ണ്.അെതാരു മാനസികാനുഭവമായിരുന്നില്ല. േമേല�
നിന്ന് ഒരു നിമിഷേനരത്തിൽ കണ്ട ഒന്നായിരുന്നില്ല.
അെതാരനുഭവതത്വമായിരുന്നില്ല.അതുതികച്ചും യാ�
ഥാർത്ഥ്യാത്മകമായിരുന്നു-ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒേരെയാ�
രു യാഥാർത്ഥ്യം!അത് വിശാലമായ ഭൗതികേലാക�
മായിരുന്നില്ല. ഒരു ഭാതികേലാകത്തിെന്റസാദൃശ്യം
േതാന്നിക്കുന്നഈേലാകെത്തയാസകലം വ്യാപി�
ച്ചുനില്ക്കുന്നതുംഅതിൽത്തെന്നനിലനിൽക്കുന്നതും
അതിെനആഴ്ത്തുകേയാ സ്വകീയ പ്രവാഹത്തിൽ മൂടു�
കേയാ െചയ്യുന്നതുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു
അത്.അെതാഴിച്ച് മെറ്റാരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിനുംഈ
േലാകത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ ഒട്ടും തെന്നസ്ഥലമവേശ�
ഷിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റു യാെതാന്നും തെന്ന വാസ്തവികേമാ
സദ്ഭാവമുള്ളേതാ കഴമ്പുള്ളേതാആയിേത്താന്നുവാൻ
അെതാട്ടനുവദിച്ചതുമില്ല.ഈഅനുഭവത്തിൽ,പേക്ഷ,
ആഹ്ലാദജനകേമാആനന്ദപ്രദേമാആയി യാെതാന്നു�
മുണ്ടായിരുന്നില്ല.അേപ്പാൾഎനിക്ക് അങ്ങെനെയാ�
ന്നും േതാന്നിയതുമില്ല. (കുെറ െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാ�
ണ് പരമമായആനന്ദം എനിക്കനുഭവെപ്പട്ടത്).ഈ
അനുഭവം എനിക്കു നൽകിയത് അനിർവചനീയമായ
ശാന്തിയും അപാരമായ നിശബ്ദതയുംഅനന്തമായ
വിേമാചനവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമായിരുന്നു. രാവും പകലും
ഞാൻആനിർവാണത്തിൽ ജീവിച്ചു. ഹൃദയത്തിനുള്ളി�
െലആന്തരാനുഭവമായിരുന്നുഅത്.അതിെനക്കുറി�
ച്ചുള്ള നിരന്തരസ്മരണയും മടങ്ങിവരാനുള്ളഅതിെന്റ
ശക്തിയും എന്നിൽ നിലനിന്നു.അവസാനം അതി�
ലും മഹത്തരമായ ഒരു പരിേബാധാവസ്ഥയിൽഅതു
വിലയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.അതിനിടയ്ക്ക് അനുഭവങ്ങൾ�
ക്കുേമൽഅനുഭവങ്ങൾഎത്തിേച്ചരുകയും നിർവാണ�
ത്തിെന്റഈആദ്യാനുഭവേത്താടു സേമ്മളിക്കുകയും
െചയ്തു.’



       

9 അരവിന്ദെന്റ ഗീതാരഹസ്യം

േലാകമാന്യതിലകെനെയന്നേപാെലതെന്നഅരവി�
ന്ദേഘാഷിേനയും ഭഗവദ്ഗീത വളെരയധികംആകർ�
ഷിക്കുകയുണ്ടായി;അേദ്ദഹവും ഗീതെയപ്പറ്റി ധാരാളം
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ,അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രാ�
യത്തിൽ ഗീതയുെട രഹസ്യം കർമമല്ല, േയാഗമാണ്.
തിലകന് ഗീതയിൽ ഭക്തിയുംജ്ഞാനവുംേയാഗവുെമ�
ല്ലാം കർമത്തിനു മാറ്റു കൂട്ടാനുള്ളവയാണ്; ലൗകികജീ�
വിതത്തിെല പ്രവർത്തനങ്ങെളഊർജ്ജിതമാക്കാൻ�
േവണ്ടിയുള്ളവയാണ്.അരവിന്ദെന്റ ഗീതയിലാകെട്ട,
േനേരമറിച്ച്,കർമ്മവുംജ്ഞാനവും ഭക്തിയുെമല്ലാം േയാ�
ഗസാധനയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ളവയാണ്.അേദ്ദഹത്തിെന്റത�
െന്ന വാക്കുകളിൽ, ‘പൂർണജ്ഞാനം,പൂർണകർമം,
പൂർണഭക്തി എന്നിവ മുഴുെക്ക ഉദ്ഗ്രഥിച്ചും പൂർണമായി
സംേയാജിപ്പിച്ചും മേനാമണ്ഡലത്തിനപ്പുറത്ത് വിജ്ഞാ�
നതലത്തിേലെക്കത്തിക്കുകയുംഅവിെട അവയ്ക്ക് പൂർ�
ണതൈകവരുത്തുകയുമാണ്ഈ േയാഗപദ്ധതിയുെട
പ്രധാന തത്വം.’

അൈദ്വതേവദാന്തികെളേപ്പാെല ഭൗതികേലാകം മുഴു�
െക്ക മായയും വിഭ്രാന്തിയുമാെണന്ന് അേദ്ദഹം പറയു�
ന്നില്ല. ഭൗതികപ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു. പേക്ഷ,അത്
ആത്മീയമണ്ഡലത്തിേലക്കുള്ള ഒരു പരിണാമക്രമത്തി�
െന്റആരംഭം മാത്രമാണ്.അേദ്ദഹം എഴുതി:

‘അന്നമയം,പ്രാണമയം, മേനാമയം, വിജ്ഞാനമയം,
ആനന്ദമയം എന്നിങ്ങെനആത്മാവിന് അഞ്ച് ഉറ�
കൾ,അഥവാ േകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്. മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ�
കൂടുതൽ ഉയരും േതാറും ആത്മീയ പരിണാമത്തിെല
ഏറ്റവും ഉയർന്ന ‘സിദ്ധി’ െയ കൂടുതൽക്കൂടുതലായി
സമീപിക്കുന്നു. ഒരാൾ വിജ്ഞാനമയേകാശത്തിൽ
പ്രേവശിക്കുകയാെണങ്കിൽ ‘ആനന്ദ’ത്തിേലക്കുള്ള
പരിണാമം എളുപ്പമായി.അങ്ങെനയായാൽ,അയാൾ
സ്ഥലകാലാതിവർത്തിയായ പരബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്ര�
മല്ല,ഈശരീരത്തിൽ,ഈജീവിതത്തിൽ,ഈഭൗ�
തികേലാകത്തിൽത്തെന്ന —അനന്തമായആനന്ദ�
ത്തിൽ നിലെകാള്ളുന്നു. ‘സച്ചിദാനന്ദം’പൂർണമായി
ഉൽഫുല്ലമാകയും ജീവിതെത്തപ്രഭാപൂരിതമാക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.ഈപരിശ്രമമാണ് എെന്റ േയാഗപദ്ധതിയു�
െട േകന്ദ്രരഹസ്യം.’

ഇന്ത്യയുെടആത്മീയമായ ദാർശനിക പാരമ്പര്യത്തി�
െന്റഅഗാധതകളിേലക്ക്,തിലകനും അരവിന്ദേഘാ�
ഷും രണ്ടുേപരും ഇറങ്ങിെച്ചന്നു.അടിമത്തത്തിലാണ്ടു�
കിടക്കുന്നതെന്റ നാട്ടുകാെര കർേമാന്മുഖരാക്കാനും രാ�
ജ്യത്തിെന്റസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളസമരത്തിൽ
അവെരഅണിനിരത്താനും തിലകൻ പുറേത്തക്കുതിരി�
ച്ചുവന്നു.അരവിന്ദേഘാഷ് തിരിച്ചുവന്നില്ല. 1950-ൽ ചര�
മം പ്രാപിക്കുന്നതുവേരയും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ഭൗ�
തികമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കു�
കയാണ് അേദ്ദഹം െചയ്തത്. □



       

െ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
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4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
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