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12
വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റ

ൈപതൃകം

ഇന്ത്യ,ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ കീഴിലായിരുന്നേപ്പാൾ,
ഹിന്ദുയിസത്തിെന്റയും ഇസ്ലാമിസത്തിെന്റയും േപരിൽ
നിരവധി വർഗ്ഗീയ സംഘട്ടനങ്ങളും കൂട്ടെക്കാലകളും
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധഎഴുത്തുകാെരല്ലാം
തെന്നഅവെയ,ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിെന്റ ‘വിഭജിച്ചു ഭരി�
ക്കുക’എന്നനയേത്താട് ബന്ധെപ്പടുത്താറാണ് മിക്ക�
േപ്പാഴും െചയ്തിരുന്നത്. െകാേളാണിയൽ വിരുദ്ധമായ
േദശീയ മുേന്നറ്റെത്തഅടിച്ചമർത്തുവാേനാ അെല്ലങ്കിൽ
െതാഴിലാളികളുെട സമരങ്ങെള തകർക്കുവാേനാ ലാ�
ക്കാക്കിെക്കാണ്ട്,ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ നടപ്പാ�
ക്കുന്നവയാണ് ഹിന്ദു-മുസ്ലീം സംഘട്ടനങ്ങെളന്നും ഒരു
സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയിൽഎല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും സമാധാ�
നേത്താടും സൗഹൃദേത്താടും കൂടി ജീവിക്കുമായിരുന്നു
എന്നുമവർ വാദിച്ചിരുന്നു.

1947-ൽഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യംേനടി.എന്നിട്ടും വർഗ്ഗീയ
വിേദ്വഷങ്ങൾ തുടർന്നു േപാന്നു. കൂടാെത ചിലയിടങ്ങളി�
ലവ, ലഹളകളായും കൂട്ടെക്കാലകളുമായി മാറി.ഈയ�
വസരത്തിൽഅവെയ,സി.ഐ.എയുെടഅെല്ലങ്കിൽ
വലതുപിന്തിരിപ്പന്മാരുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടി�
രുന്നു. ഇന്ത്യയുെടഐക്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തുരങ്കം
െവക്കുന്നതിനായി, വിേദശസാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുെട
രഹസ്യധാരണേയാെട വലതുപിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ
ആസൂത്രണം െചയ്തു നടപ്പാക്കുന്നവയാണ് ഹിന്ദു-മുസ്ലീം
ലഹളകെളന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്.
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1 ഒരുബ്രിട്ടീഷ് സൃഷ്ടിയല്ല

അത്തരം വാദങ്ങൾ ചരിത്രവസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമാ�
െണന്നു മാത്രമല്ല,ഇന്ത്യയുെട ഭാവിക്കുതെന്നആപത്തു�
മാണ്.അതിനും പുറെമ അസത്യത്തിെന്റേയാ ചരിത്ര�
ത്തിെന്റ വികലമായ പാഠാന്തരങ്ങൾെകാേണ്ടാ സമാ�
ധാനേമാ സൗഹൃദേമാ െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.

ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾഅവരുെടഅധികാരം ഉറപ്പി�
ക്കുന്നതിനുപുറെമ അതു നിലനിർത്തുന്നതിനുേവണ്ടി
മതപരവും ജാതീയവുമായസ്പർദ്ധകെള വളെര തന്ത്ര�
പൂർവ്വം മുതെലടുത്തിരുന്നുഎന്നത് സത്യമാണ്.എന്നാ�
ലതിന്,അതുബ്രിട്ടീഷുകാരുെട സൃഷ്ടിയാെണന്നുള്ള
അർത്ഥമില്ല.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവരു�
െട ‘വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുക’എന്നനയത്തിൽ വിജയിക്കു�
വാൻ കഴിഞ്ഞുഎന്നതിെന്റ കാരണംഅന്നിന്ത്യയിൽ,
ജനങ്ങളിൽ മതഭ്രാന്ത് പടർത്തുവാൻ േവണ്ടിയുള്ളതായ
ഒരുസാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികാടിത്തറ ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നതാണ്, മാർക്സ് വീക്ഷിച്ചതുേപാെല.

എങ്ങിെനയാണ് ഇന്ത്യയിൽബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്? മഹത്തായ മുഗളന്മാരുെട അധീ�
ശാധികാരം, മറാത്തികളാൽ തകർക്കെപ്പട്ടു. മറാത്തി�
കളുെട അധികാരം അഫ്ഘാൻകാരാൽ തകർക്കെപ്പ�
ടുകയും എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കുെമതിരായി െപാരു�
തിെക്കാണ്ടിരുന്നയവസരത്തിൽബ്രിട്ടൻ പാെഞ്ഞത്തു�
കയും അവെയെയല്ലാം അടിച്ചമർത്തുവാൻഅവർക്കു
കഴിയുകയും െചയ്തു.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികെള കൂടാെത ഇന്ത്യയിൽ
ഉയർന്നുെകാണ്ടിരുന്നബൂർഷ്വാസിയും അവരുേടതായ
താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജനങ്ങളുെടയിടയിലുള്ള മത�
പരമായക്ഷണിക വികാരെത്ത (Religious
Susceptibilities) ചൂഷണം െചയ്തിരുന്നു,സ്വയം ശക്തി�
യാർജ്ജിക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട
സഹായംആശ്രയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണംആദ്യഘട്ട�
ങ്ങളിൽ ഇൻഡ്യൻബൂർഷ്വാസി ദുർബലമായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റഓേരാ വാർ�
ഷിക സേമ്മളനവുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികേളാടുള്ള
കൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരുപ്രേമയേത്താെടആരംഭിക്കു�
കയും ഇന്ത്യയിെല വ്യവസായ വികസനത്തിനും രാജ്യ�
ത്തിെന്റ ഭരണനിർവ്വഹണത്തിെലാരു (administration)
പങ്കിനും േവണ്ടിയുള്ള നിേവദനങ്ങേളാടും പ്രാർത്ഥനക�
േളാടും,അേപക്ഷകേളാടും കൂടിയാണ് അവസാനിക്കാ�
റുള്ളത്.

േദശീയ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നേതാെടഈനിലയ്ക്ക് െപ�
െട്ടന്ന് മാറ്റം വന്നു.അേപക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും,
ബഹുജന മുേന്നറ്റങ്ങൾക്കുംസമരങ്ങൾക്കും വഴിമാറി.
വളർന്നുെകാണ്ടിരുന്നബഹുജനമുേന്നറ്റത്തിെന്റസഹാ�
യേത്താെടബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികവും
രാഷ്ട്രീയവുമായആനുകൂല്യങ്ങൾ േകാൺഗ്രസ് േനതാ�
ക്കന്മാർ പിടിച്ചുപറ്റാൻ തുടങ്ങി. മതെമന്നത്,അവരുെട
ൈകകളിൽ ഉചിതമായ ഒരായുധമായിരുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ,ബാലഗംഗാ�
ധര തിലകൻ,ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ,അരവിന്ദേഘാഷ്,
ലാലാലജ്പത്േറായി തുടങ്ങിയ തീവ്രവാദിേനതാക്ക�
ന്മാർ രംഗത്ത് പ്രേവശിച്ചു. സ്വരാജിനു േവണ്ടിയുള്ള േദ�
ശീയ പ്രസ്ഥാനെത്തശക്തിെപ്പടുത്തുവാൻഅവർ ജന�
ങ്ങളുെട മതവികാരങ്ങേളാട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്വരാജിെന
അവർ ഒരുഹിന്ദുരാഷ്ട്രമായി നിർവചിച്ചു. കൂടാെത രാ�
ഷ്ട്രീയസമരെത്ത മതപരമായ ഒരു പ്രശ്നമാക്കിത്തീർത്തു.
ആർ. പാമിദത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,ഇന്ത്യയി�
െല ചലനമറ്റ സാമൂഹ്യ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിെന്റയും
യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുയിസത്തിെന്റയും അടിത്തറയിൽ
േദശീയപ്രസ്ഥാനം പടുത്തുയർത്തുവാനവർ ശ്രമിച്ചു. കൂ�
ടാെതആധുനിക പടിഞ്ഞാറൻസംസ്കാരെത്തഅേപ�
ക്ഷിച്ച് പുരാതനഹിന്ദുഅഥവാആര്യസംസ്കാരത്തിനു�
െണ്ടന്നുകൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നതായആത്മീയേമന്മഅസ�
ന്നിഗ്ധമായി ഉറപ്പിക്കുവാനുമവർ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും പുേരാഗതിയാർജ്ജിച്ച പ്രസ്ഥാന�
െത്തഅതായതു േദശീയ പ്രസ്ഥാനെത്തഏറ്റവും കാല�
ഹരണെപ്പട്ട മതത്തിെന്റയും മതപരമായഅന്ധവിശ്വാ�
സങ്ങളുെടയും േമൽ െകട്ടിപ്പടുക്കുവാനവർ തുനിഞ്ഞു.
േദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭാഗേധയങ്ങളിൽ ഇത്തര�
ത്തിൽ വിനാശകരമായ സ്വാധീനം െചലുത്തിയതായ
ഇന്ത്യയിെല രാഷ്ട്രീയ പുേരാഗമനത്വത്തിെന്റതും,സാ�
മൂഹ്യ പിൻതിരിപ്പത്വത്തിേന്റതുമായആപകടം നിറ�
ഞ്ഞസംേയാജനംആരംഭിക്കുന്നത്ഈപതിറ്റാണ്ട്
മുതൽക്കാണ്.അതിെന്റഅംശങ്ങൾഇന്നും ഇല്ലാതാ�
ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികൾആദ്യമായി ഉദയം െചയ്തത്
ഹിന്ദു,പാർസി വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും പണം കടം�
െകാടുക്കുന്നവരിൽ നിന്നുമാണ്.ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷു
വിദ്യാഭ്യാസെത്ത ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് ഹിന്ദു
മധ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ (Hindu Middle classes)ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�
ത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഭരണ നിർവ്വഹണസർവ്വീസുകളിൽ
കയറിക്കൂടി. വ്യവസായങ്ങളിൽ മുതൽ മുടക്കുവാനാരം�
ഭിച്ച മുസ്ലീം ഉന്നതവർഗ്ഗങ്ങൾ ഖുറാനും ഹാദിയും പഠി�
ക്കുന്നതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമാണ് ഇംഗ്ലീഷ്
വിദ്യാഭ്യാസം േനടുന്നെതന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങി�
യേപ്പാേഴക്കും,ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പട്ട നിലക�
ളിെലത്തിേച്ചർന്നതായി അവർ കണ്ടു. തുടർന്ന് മുസ്ലീം
ബൂർഷ്വാസി ഹിന്ദുമതത്തിെലഅവരുെട സമാനവർ�
ഗ്ഗങ്ങെള പിന്തുടരുകയും,സ്വയം ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്ന�
തിനുേവണ്ടി പിേന്നാക്ക മുസ്ലീം ജനസാമാന്യത്തിെന്റ
മതപരമായ വികാരങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുകയും െചയ്തു.
മാത്സര്യമുള്ള ഭരണ നിർവ്വഹണതസ്തികകളിൽ ഹിന്ദു�
മധ്യവർഗ്ഗങ്ങെള പരാജയെപ്പടുത്തുകഎന്നതവർക്കത്ര
എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു.അതുെകാണ്ടവർ മുസ്ലീമങ്ങൾക്കാ�
യി പ്രേത്യക പ്രാതിനിധ്യവും പ്രേത്യക നിേയാജകമ�
ണ്ഡലങ്ങളുംആവശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു. ഭരണസർവ്വീ�
സുകളിൽ െമച്ചെപ്പട്ടസ്ഥാനങ്ങൾഇതിനകം േനടിെയ�
ടുത്തുകഴിഞ്ഞഹിന്ദുമതത്തിെല ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ
ഈആവശ്യങ്ങെള ‘വർഗ്ഗീയത’ െയന്ന് കുറ്റെപ്പടുത്തു�
കയും െചയ്തു.അങ്ങിെന ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസിയിെല
വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളഈഎതിർപ്പുകളും
ഏറ്റുമുട്ടലുകളും വളെര എളുപ്പത്തിൽ മതത്തിെന്റയും വർ�
ഗ്ഗീയതയുെടയും നിറം ൈകവരിച്ചു.അതിെനസ്വാഭാവി�
കമായും വിേദശികളായബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ
അവരുെടഅധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിനുേവണ്ടി ചൂഷ�
ണം െചയ്യുകയും െചയ്തു.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട
ആശിസ്സുകേളാെട 1906-ൽ മുസ്ലീംലീഗ് രൂപീകരിക്കെപ്പ�
ട്ടു എന്നാലേതയവസരത്തിൽ തെന്ന “ഹിന്ദുക്കളുെട
താൽപര്യങ്ങൾ”ക്കുേവണ്ടി െപാരുതുന്നതിനായി ഹിന്ദു�
വർഗ്ഗീയ സംഘടനകളുെട രൂപീകരണേത്തയുംഅവർ
േപ്രാൽസാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.



       

2 ആദ്യെത്തസന്ധി

ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റയും റഷ്യയിെല േസാ�
ഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റയും സമ്മർദ്ദങ്ങൾെകാണ്ട് സാ�
മ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധപ്രസ്ഥാനം ശക്തിയാർജ്ജിച്ച് ഒരു പു�
തിയഘട്ടത്തിെലത്തിേച്ചർന്നേപ്പാൾ, ‘ഭീമാകാരനായ’
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമന്റിെനതിരായി േയാജിച്ച ഒരുസമ�
രം ആരംഭിക്കുകഎന്നലക്ഷ്യത്തിനായി ഇന്ത്യൻ നാ�
ഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന്റയും മുസ്ലീം ഉന്നതവർഗ്ഗങ്ങളു�
െടയും േനതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഒരുസന്ധി ഉണ്ടാക്കി.
ഹിന്ദുമുസ്ലീം ജനതകൾക്ക് സാമാന്യമായുള്ളസാമൂഹ്യ
സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങെളആധാരമാക്കിയല്ലാെത മറി�
ച്ച് മതപരമായ വികാരങ്ങെളആധാരമാക്കിയാണ് േദ�
ശീയ സമരത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള േദശീയഐക്യം െക�
ട്ടിപ്പടുക്കാനവർ ശ്രമിച്ചത്. മുസ്ലീംങ്ങളുെട ഖിലാഫത്ത്
പ്രസ്ഥാനെത്തഗാന്ധിജി പിന്താങ്ങുകയും, മഹാത്മാ�
ഗാന്ധി നയിച്ച നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനെത്തഅലി
സേഹാദരന്മാർ പിന്താങ്ങുകയും െചയ്തു.അപ്രകാരം രാ�
ഷ്ട്രീയസമരത്തിന് മതപരമായ തത്വങ്ങളുെട നിറം െകാ�
ടുക്കുകയും െചയ്തു.



       

3 നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനകാലെത്ത
ഐക്യം

നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനകാലത്ത് ൈകവരിച്ച ഹിന്ദു
മുസ്ലീംഐക്യംെകാണ്ട് യാെതാരു വിധത്തിലുമുള്ളപ്ര�
േയാജനകരമായ ഉേദ്ദശവും ൈകവരിച്ചിെല്ലന്ന് ഇതു�
െകാണ്ട് ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയമായി വളെര പിേന്നാ�
ക്കം നിന്നിരുന്നഹിന്ദുക്കേളയും മുസ്ലീമുകെളയും ഉണർ�
ത്തുന്നതിനും അവെര കർമ്മനിരതരാക്കുവാനും തീർ�
ച്ചയായും ഇതുെകാണ്ട് സാധിച്ചു. പേക്ഷ,ഇത്,ശക്ത�
മാെയാരു ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിെന്റ പരിപാടിെയ
ആധാരമാക്കിയുള്ളഹിന്ദുമുസ്ലീംഐക്യമായിരുന്നില്ല.
വിേദശഭരണാധികാരികളുെട ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നൈക�
കളിൽ നിന്നും ഉന്നതവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക്ആനുകൂല്യങ്ങൾ
േനടിെയടുക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയുള്ളഅസ്വഭാവികമായ
ഒരുഐക്യമായിരുന്നുഅത്.അതുെകാണ്ടുതെന്ന, നി�
സ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം പിൻവലിച്ചേതാെട അത് തക�
രുകയും െചയ്തു.ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിെനതിരായ
വിേദ്വഷം രണ്ടു മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിേദ്വഷമാ�
യി മാറി. വർഗ്ഗീയ സംഘട്ടനങ്ങെള തുടർന്ന്, ‘ഹിന്ദുമു�
സ്ലീം പ്രശ്ന’ത്തിെന്റ ഗൗരവം െപരുപ്പിക്കുന്നതിനായി
ഗവൺെമന്റ് അവരുെട ശക്തിയാലാവുന്നെതല്ലാം െച�
യ്തു. പ്രേത്യക പ്രാതിനിധ്യത്തിനും പ്രേത്യക നിേയാജക�
മണ്ഡലത്തിനും േവണ്ടിയുള്ളആവശ്യം,പാക്കിസ്ഥാനു
േവണ്ടിയുള്ളആവശ്യെപ്പടലിനു വഴിെയാരുക്കുകയും
െചയ്തു.



       

4 സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
ൈപതൃകം

വർഗ്ഗീയതയുെട വർഗസത്തതുറന്നുകാണിക്കുന്നതിനു
ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളിലും ജവഹർലാലിെനേപ്പാ�
െലയുള്ള േനതാക്കന്മാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയും ശ്ര�
മിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ്. വിപ്ലവകരമാെയാരു ജനാ�
ധിപത്യ പരിപാടിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങെള
കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിന് അവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.അതിെന്റ
ഫലമായി വർഗ്ഗീയശക്തി രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ പ്രബലമായ
സമ്മർദ്ദത്തിനവർ സാവധാനം അടിമെപ്പടുകയും െച�
യ്തു. ഒരു പ്രേത്യക മാതൃരാജ്യത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ‘മുസ്ലീം
േദശീയവാദികളുെട’അവകാശെത്തപിൻതാങ്ങുക
എന്നിടേത്തക്കുവെര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി േപായി. മത�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ േദശീയജനവിഭാഗങ്ങെള
വിഭജിക്കുകമൂലം, വർഗ്ഗീയവാദികളുെട കരങ്ങൾക്ക്
ശക്തി കൂട്ടുവാൻ ദൗർഭാഗ്യകരമായഈതീരുമാനം
സഹായകമായിത്തീർന്നു.അതല്ലാെത വ്യത്യസ്തമതങ്ങ�
ളിലും വ്യത്യസ്ത ജാതികളിലും വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ പ്രവിശ്യക�
ളിലുമുള്ളഅടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽെപട്ടതായ
ജനവിഭാഗങ്ങേളയും, െതാഴിലാളികേളയും കർഷകേര�
യും േയാജിപ്പിക്കുവാൻഈതീരുമാനം െകാണ്ട് സാധി�
ച്ചില്ല.

മഹാത്മാഗാന്ധി തെന്റ വില പിടിച്ച ജീവൻ,ഹിന്ദു-
മുസ്ലീംഐക്യത്തിെന്റആൾത്താരയിൽബലിയർപ്പിച്ചു.
എങ്കിലും സർദാർ വല്ലഭായ് പേട്ടലിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചിട്ടുള്ളഎഴുത്തുകുത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന�
തുേപാെല,ഇന്ത്യയിെല ഹിന്ദുബ്യൂേറാക്രസിയിെല ഒരു
വിഭാഗത്തിെന്റ പാർട്ടിസാൻ നിലപാടുെകാണ്ട് സ്വാത�
ന്ത്ര്യെത്തതുടർന്നുണ്ടായ വിഭജനം, വർഗ്ഗീയ സംഘട്ടന�
ങ്ങൾ,കൂട്ടെക്കാലഎന്നിവഎളുപ്പമുള്ളതാക്കിത്തീർ�
ത്തു. ചുരുക്കത്തിൽ,ഇന്ത്യയിലിന്നെത്തവർഗ്ഗീയത
എന്നത് നമ്മുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
ഒരുൈപതൃകമാണ്. ഇത് എത്രയും േവഗം നാം അംഗീ�
കരിക്കുേമാ അത്രയും നമുക്ക് നല്ലതാണ്.

സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയിൽഎല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും,സമാധാ�
നത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുെമന്ന്,സ്വാത�
ന്ത്ര്യ സമരക്കാലത്ത് പല േദശീയ േനതാക്കന്മാരും സാ�
മ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധഎഴുത്തുകാരും ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയുണ്ടാ�
യിട്ടുണ്ട്.ഈഉറപ്പ് െതറ്റായിരുെന്നന്ന് കഴിഞ്ഞകാൽ
നൂറ്റാണ്ടുകാലെത്തചരിത്രം െതളിയിക്കുന്നു. വർഗ്ഗീയ
വിേദ്വഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. േന�
െര മറിച്ച് അവ പുതിയ താൽപര്യങ്ങേളാടും നവമായ
രൂക്ഷതേയാടുംകൂടി പുതിയ രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടു�
കയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.



       

5 മുതലാളിത്തത്തിെന്റവളർച്ച

കഴിഞ്ഞഇരുപത്തിയാറു വർഷങ്ങളിൽ നാം ൈകവരി�
ച്ച വിജയങ്ങൾഅത്ഭുതാവഹങ്ങളാണ്. പിേന്നാക്കം
നിന്നിരുന്നഅർദ്ധഫ്യൂഡൽ രാജ്യമായിരുന്ന ഇന്ത്യ
ഇന്ന് പിേന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യാവസായിക
രാജ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ
വികസിച്ചു. വൻകിട വ്യവസായികൾ കൂടുതൽ വൻകിട
വ്യവസായികളായിത്തീർന്നു. ലക്ഷപ്രഭുക്കൾ േകാടീശ്വ�
രന്മാരായിത്തീർന്നു. സർവ്വകലാശാലകളുെട എണ്ണം
വർദ്ധിക്കുകയും പുതിയ െതാഴിലുകൾസൃഷ്ടിക്കെപ്പടു�
കയും െചയ്തു. കാറുകൾ, േറഡിേയാകൾ, െടലിവിഷൻ
െസറ്റുകൾ, െറഫ്രിജേററ്ററുകൾ,എയർകണ്ടീഷൻ െച�
യ്ത ബഹുനിലകളുള്ള െകട്ടിടങ്ങൾഎന്നിവയുെട എണ്ണ�
വും േകാടിക്കണക്കിനു രൂപയുെടൈകമാറ്റങ്ങളും ദി�
നംപ്രതി ഉയർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.എന്നാൽഈവക
കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നകാഴ്ചകളുെട പിറകിൽ നിലനിൽക്കു�
ന്നഎല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിേലയും ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന
ജനങ്ങളിലുള്ളഅസംതൃപ്തി, നിസ്സഹായത,അക്ഷരാ�
ഭ്യാസമില്ലായ്മ, െതാഴിലില്ലായ്മ, വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്ന ദാരിദ്ര്യം എന്നിവെയല്ലാം േരാഗഗ്രസ്തമാെയാരു മു�
തലാളിത്തസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുെട ഭീകരതകേളയാണ്
കാണിക്കുന്നത്.



       

6 മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
സ്വഭാവവിേശഷം

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാെത, മുതലാളിത്തത്തിന് നിലനിൽ�
ക്കുവാേനാ വളരുവാേനാ കഴിയുകയില്ല.ൈവരുദ്ധ്യങ്ങ�
ളും സംഘർഷങ്ങളും,ബൂർഷ്വാസിയും െതാഴിലാളിയും
തമ്മിൽ മാത്രമല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. മറിച്ച് സാമ്പത്തി�
കം, രാഷ്ട്രീയം,സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായബന്ധ�
ങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഭാഷ,സംസ്കാരം, മതം എന്നിങ്ങ�
െന ജീവിതത്തിെന്റഎല്ലാ തുറകളിലുമുണ്ട്. േവദങ്ങളി�
ലും, ഗീതയിലും,അെല്ലങ്കിൽ ഖുറാനിലും സുന്നയിലും
പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതായ ‘ശാശ്വതമാർഗ്ഗങ്ങെളക്കാൾ’കൂടു�
തലായി ഹിന്ദു മുസ്ലീം ചൂഷകർക്ക് താൽപര്യം ലാഭത്തി�
ലും വാടകയിലുമാണ്.അതിനുേവണ്ടിത്തെന്നയാണ�
വർ ഭാഷ,സംസ്കാരം എന്നിവേയയും കണക്കാക്കുന്ന�
ത്.അവരുെട ഭൗതിക താൽപര്യങ്ങൾെക്കതിരായുള്ള
ഏത് മതചടങ്ങിേനയും സമ്പ്രദായത്തിേനയും എതിർ�
ക്കുന്നതിനുമവർ മടിക്കുകയില്ല. പേക്ഷ,ബഹുജനങ്ങൾ,
കാലപ്പഴക്കമുള്ളഅവരുെട മതവിശ്വാസങ്ങേളാടും
ആചാരങ്ങേളാടുംകൂടി സാമൂഹ്യമായും രാഷ്ട്രീയമായും
പിേന്നാക്കാവസ്ഥയിൽത്തെന്ന വർത്തിേക്കണ്ടകാര്യ�
ത്തിൽ പ്രേത്യക താൽപര്യം കാണിച്ചുവന്നു. കാരണ�
െമെന്തന്നാൽ, ജനങ്ങളുെട മനസ്സുകെള വികൃതമാക്കു�
ന്നതിനും ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിക്കായുള്ള
േയാജിച്ച സമരങ്ങളിൽ പങ്കുേചരുന്നതിലവെര തട�
യുന്നതിനുമുള്ളഫലപ്രദമായസാമഗ്രികളാണ് മതം,
ഭാഷ,സംസ്കാരം എന്നിവെയന്ന് അവർക്ക് നല്ലവണ്ണം
അറിയാവുന്നതുതെന്നയാണ്.



       

7 ഇേപ്പാഴെത്തനില

നിലവിലുള്ള പാർലിെമന്ററി ഗവൺെമന്റ് തിരെഞ്ഞടു�
പ്പ് രാഷ്ട്രീയ സമ്പ്രദായം പരിതസ്ഥിതികെള െമച്ചെപ്പ�
ടുത്തുന്നുെമന്ന് പറയുവാൻ വയ്യ. േസാഷ്യലിസത്തിൽ
തങ്ങൾക്കുള്ളഅചഞ്ചലമായ വിശ്വാസെത്ത, മിക്കവാ�
റും എല്ലാ പാർട്ടികളും ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളത്
ഒരുസത്യമാണ്.എന്നാൽഅവരുെട പരിപാടികെള�
െന്താെക്കയായാലും ശരി,ഫലത്തിൽഅവർ െപാരു�
തുന്നത് മുതലാളിത്ത ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുെട നാല്
അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും, നിലവിലുള്ളബൂർ�
ഷ്വാ േസ്റ്ററ്റ് ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽസ്വത്ത്,അധികാരം എന്നിവ
പുനർവിഭജിക്കുന്നതിനു മാത്രവുമാണ്. തിരെഞ്ഞടുപ്പുക�
ളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നപാർട്ടികെളാ അെല്ലങ്കിൽ
പാർട്ടികളുെട മുന്നണികെളാആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമി�
ക്കുന്നത്, ചൂഷിത സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി മാറ്റുന്നതിനു
േവണ്ടിയല്ല. മറിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് െപറ്റി-സാമ്പത്തിക
സാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ വഴി നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥി�
തി നിലനിറുത്തുവാനും, മറുഭാഗത്ത് നിയമത്തിേന്റയും
ക്രമസമാധാനത്തിേന്റയും ഉപകരണങ്ങൾ നിലനിറുത്തു�
ന്നതിനും േവണ്ടി മാത്രമാണ്.



       

8 പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയം

അത്തരത്തിലുെള്ളാരു വ്യവസ്ഥിതിയിൻ കീഴിൽ,തി�
രെഞ്ഞടുപ്പ് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ജനങ്ങെള വിഭജി�
ച്ച് തങ്ങളുെട ജനപിന്തുണ ഉറപ്പിക്കുവാൻഓേരാ രാ�
ഷ്ട്രീയകക്ഷിയും ശ്രമിക്കുെമന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികം മാ�
ത്രമാണ്. ജനങ്ങളുെട മതവികാരങ്ങൾക്ക് മുറിേവൽ�
ക്കുകയുംഅതുവഴി തങ്ങളുെട േവാട്ടുകൾ നഷ്ടെപ്പടുെമ�
ന്നുള്ള ഭയം കാരണമായി ഒരു പാർട്ടിയും ജനങ്ങളുെട
ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മതപരമായഅന്ധവിശ്വാ�
സങ്ങേളയും, വർഗ്ഗീയ വിഭാഗീയതകേളയും,കാലഹര�
ണെപ്പട്ടആചാരങ്ങേളയും എതിർക്കുവാൻൈധര്യെപ്പ�
ടുന്നില്ല. േകാൺഗ്രസ്, േകാൺഗ്രസ് (ഒ),സി.പി.എം.,
ആർ.എസ്.പി,പി.എസ്.പി,എസ്.എസ്.പി, ജനസം�
ഘം, മുസ്ലീം ലീഗ് എന്നിങ്ങെനയുള്ളഎല്ലാ രാഷ്ട്രീയ�
പാർട്ടികൾക്കുംഅവരവരുേടതായ േട്രഡ് യൂണിയനു�
കൾ, വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകൾ,തുടങ്ങിയബഹുജന�
സംഘടനകളുണ്ട്. േകാൺഗ്രസ്സ്, മുസ്ലീം ലീഗ്,ഇന്ത്യൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നിവർ കൂടിേച്ചർന്ന് ഭരണം നട�
ത്തുന്ന േകരളത്തിേലതുേപാെല കൂട്ടുകക്ഷി ഗവൺെമ�
ന്റുകൾ ഉള്ളയിടങ്ങളിൽേപ്പാലും, ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ
അധികാരത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളസമരം താേഴത്തട്ടുകളിൽ
നടന്നുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. ഓേരാ പാർട്ടിയും മറ്റു പാർ�
ട്ടികളിലുള്ള െതാഴിലാളിേയയും കർഷകെത്താഴിലാ�
ളിേയയും തെന്റ പാർട്ടിയിൽ േചർക്കുവാനും അത്തര�
ത്തിൽഅവരവരുെട ബഹുജനാടിസ്ഥാനം, ഉറപ്പിക്കു�
വാനുമുള്ളശ്രമങ്ങൾആേവശേത്താെട നടത്തിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു.അത്തരത്തിലുള്ളസമരങ്ങൾ ചിലേപ്പാ�
െഴല്ലാം കടുത്തസായുധസമരങ്ങളിേലെക്കത്തിേച്ച�
രാറുണ്ട്. േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േപരിൽ െതാഴിലാളി
െതാഴിലാളിേയയും, വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിേയയും �
െകാല്ലുന്നു!



       

9 പുതിയആശാനാളം

അടുത്തകാലത്തായി ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ
മുെമ്പങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിലുെള്ളാരു ഉൽപതിഷ്ണുത
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ളസ്ഥിതിഗതികെള കുറിച്ച�
വർ കൂടുതൽ കൂടുതൽഅമർഷരും വിേദ്വഷമുള്ളവരു�
മായിത്തീർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.എന്നാൽ ഇട�
തുജനാധിപത്യകക്ഷികൾ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിലും ശത്രു�
തയിലും വർത്തിക്കുന്നതു കാരണമായി നിലവിലുള്ള
സാഹചര്യങ്ങളിൽ േനടിെയടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യ�
ക്തമാെയാരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിെന്റയടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഈകൂട്ടെര േയാജിപ്പിക്കുന്നതിേനാ അവരുെട ശക്തി�
കെള കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിേനാ അവർക്ക് കഴിവില്ലാതാ�
യിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ളബൂർഷ്വാ സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥിതി ഇല്ലായ്മ െചയ്യുന്നതിനുള്ളസമരത്തിൽ,
ജനങ്ങളുെട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കി
അവെര സംഘടിപ്പിക്കുവാനും നയിക്കുവാനും കഴിവു�
ള്ളതായ നിശ്ചയദാർഢ്യവുംഐക്യവും കൂടിേച്ചർന്ന രാ�
ഷ്ട്രീയേബാധവും ധാർമ്മികമായി അർപ്പിതവുമായ ഒരു
േനതൃത്വത്തിെന്റഅഭാവത്തിൽ,അവരുെട പുേരാഗമ�
നാത്മകതെയസൂത്രശാലികളായ പിന്തിരിപ്പന്മാർക്ക്
വർഗ്ഗീയതയുെട പാതകളിേലക്ക് വളെച്ചാടിക്കുവാൻ
എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്നതാണ്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ�
േയാ,ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റേയാ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശക്ത�
മായിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടല്ലാ വർഗ്ഗീയത നിലനിൽക്കുന്നതും,
വർഗ്ഗീയത വിജയിക്കുന്നതും. േനെരമറിച്ച് ഇടതുജനാധി�
പത്യശക്തികൾപ്രേത്യകിച്ച് സി.പി.ഐ.,സി.പി.എം.
എന്നിവ ദുർബലമായതുെകാണ്ടാണ്. കാരണംഅവ
അൈനക്യത്തിലാെണന്നുള്ളതുതെന്ന. ഇതിെന്റ കാര�
ണെമെന്തന്നാൽ, നിലവിലുള്ള മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ�
ക്കനുേയാജ്യമായി സ്വത്ത്,അധികാരം എന്നിവ പുനർ�
വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ളസമരം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിെലാതു�
ങ്ങി നിൽക്കുന്നുഇവർ.

ജനങ്ങളുെട സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങളുെടയും ഒരു രാ�
ഷ്ട്രീയ പരിപാടിയുേടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ െതാഴിലാ�
ളികേളയും, മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങേളയും അധികാരത്തിനു�
േവണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് വർഗ്ഗീയതെയ പരാ�
ജയെപ്പടുത്തുവാൻസാധിക്കുെമന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല.
വ്യത്യസ്തമതങ്ങളും, വർഗ്ഗങ്ങളും, ജാതികളും അവയുെട
ബന്ധെപ്പട്ടആചാരങ്ങളുംആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളും
(Customs and traditions) ഉള്ളബൃഹത്തായ ഒരു രാജ്യ�
മാണ് ഇന്ത്യ.അതുെകാണ്ട് അധികാരത്തിനു േവണ്ടിയു�
ള്ളസമരത്തിൽ, ജനങ്ങളുെട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയ�
വുമായഅവകാശങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ളസമരങ്ങൾക്കു
പുറേമ മതപരവും അതുേപാെലയുള്ളതായസ്വാതന്ത്ര്യ�
ങ്ങളുേടയും,കാര്യത്തിൽ േദശീയവും ഭാഷാപരവുമായ
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുെട സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും സം�
സ്കാരവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള ഗ്യാരണ്ടി
അഥവാ ഉറപ്പും ഉൾെപ്പടുന്നു.എന്നാൽ വർഗ്ഗീയതയുമാ�
യി സന്ധിെചയ്യുന്നതുെകാേണ്ടാഅെല്ലങ്കിൽ ഒറ്റെപ്പട്ട
പ്രതിഭാസെമന്ന നിലയിൽഅതിെന്റ േനർക്ക് എതിർ�
പ്പ് േകന്ദ്രീകരിച്ചതുെകാേണ്ടാഅതിെന നശിപ്പിക്കുവാൻ
കഴിയുകയിെല്ലന്ന് പ്രേത്യകം പ്രസ്താവിേക്കണ്ടിയിരിക്കു�
ന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെനതിരായ േസാഷ്യലിസത്തിനു�
േവണ്ടിയുള്ള െപാതുവായസമരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗെമ�
ന്ന നിലയിൽഅതിെനതിരായി സമരം െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ
മാത്രേമ വർഗ്ഗീയതെയ േതാൽപിക്കുവാനാവൂ. േസാ�
ഷ്യലിസ്റ്റ് ശക്തികളുെട അൈനക്യത്തിേന്റതായ,പ്ര�
േത്യകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റഅകത്തുള്ള
മുറിവുകൾ ചികിത്സിച്ചു േഭദമാക്കാെത ശക്തമാെയാരു
േട്രഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനവും അതുേപാെലയുള്ള മറ്റു
ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളും െകട്ടിപ്പടുക്കാെതയും ഇത്തര�
ത്തിലുെള്ളാരുസമരം നടത്തുവാൻസാദ്ധ്യമല്ല.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ 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 അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
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 10

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തവും
2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
3. മാർക്സിസവും മതവും
4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
7. േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ്ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ
8. നാഷണൽകൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ
9. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ളൈചനയുെട വിശകലനം

10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്
11. ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ്
12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റൈപതൃകം
13. േജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്
14. സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
15. രാഹുൽജി
16. ശ്രീനാരായണഗുരു

െ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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