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ജനങ്ങളുെട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സമരം
െചയ്യുന്നു എന്നതല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്റ മുഖ്യമായ
സവിേശഷത. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ആവിർഭാവ
ത്തിനു മുമ്പും ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട അടിയന്തിരാവശ്യ
ങ്ങൾ േനരിടാൻ േവണ്ടി സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
േകരളത്തിൽതെന്ന െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാ
രുെടയും സംഘടിതമായ പല സമരങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിതമായേതാെട,
ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി. അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ േനടാൻ
േവണ്ടിയുള്ള ബഹുജന സമരങ്ങളും േസാഷ്യലിസം
േനടാൻ േവണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയി
ണക്കെപ്പട്ടു. കൂലിക്കും നിലത്തിനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും
േവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളുെട വർഗ
േബാധെത്ത വർഗ്ഗരഹിതവും സമത്വസുന്ദരവുമായ ഒരു
പുതിയ സമുദായം െകട്ടിപ്പടുക്കാനാവശ്യമായ മാർക്സി
സ്റ്റ് േബാധത്തിേലക്ക് ഉയർത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങ
ളാരംഭിച്ചു. ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകു
ന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരുെട താത്വികനിലവാരമു
യർത്താെത േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള പാതയിലൂെട
മുേന്നറാൻ കഴിയിെല്ലന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടു.
സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യാശയങ്ങൾക്കു
ള്ള സ്ഥാനമംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു.
വാസ്തവത്തിൽ, ഏത് സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിനും താത്വി
കവും ആശയപരവുമായ ഒരടിത്തറ കൂടിേയ കഴിയൂ.
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ റൂേസാ, േവാൾട്ടയർ തുടങ്ങിയ
മഹാശയൻമാർ വഹിച്ച പങ്ക് െചറുതല്ല. മാർക്സ്, ഏം
െഗൽസ്, െലനിൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രചരിപ്പിച്ച മാർക്സി
സ്റ്റാശയങ്ങളാണ് റഷ്യയിെല െതാഴിലാളി വിപ്ലവെത്ത
മുേന്നാട്ട്നയിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിനും േകാ
ളനി േമധാവിത്വത്തിനുെമതിരായ േദശീയ പ്രസ്ഥാന
ത്തിനടിത്തറ പാകിയത് രാംേമാഹൻ േറായി, ദത്ത്,
റാനേഡ, ദാദാഭായി നവേറാജി, േഗാഖെല, തിലക്
തുടങ്ങിയ മഹാരഥൻമാരാണ്. രാജ്യെത്ത മുേന്നാട്ട്
നയിക്കാൻേവണ്ടി അവർ ഭൂതകാലത്തിെന്റ അഗാധ
തകളിേലക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലുകയും ചരിത്രം, ധനശാസ്ത്രം,
തത്വശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികൾ മുതലായവ
െയപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും െചയ്തു. അവരുെട ഗഹനങ്ങളായ
പഠനങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് ഊക്കും ഊർ
ജ്ജസ്വലതയും നൽകിയത്.
ഫ്യൂഡൽ ചൂഷണത്തിനും േകാളനിേമധാവിത്വത്തിനുെമ
തിരായി സമരം െചയ്തുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം വളർ
ന്നത്. അതുെകാണ്ട് തീർച്ചയായും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ആവിർഭാവം സാമൂഹ്യപരിണാമക്രമത്തിൽ ഒരു പുേരാ
ഗതിയാണ്. എന്നാൽ, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സൗഭ്രാ
ത്രം തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാ
ണ് മുതലാളിത്തം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടെതങ്കിലും അത് യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ ഒരു തരം ചൂഷണത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് മെറ്റാ
രു ചൂഷണെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുകമാത്രമാണ് െചയ്തത്.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാകെട്ട എല്ലാത്തരം ചൂഷണസമ്പ്ര
ദായങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ മഹനീയത
െയയും ഉത്കൃഷ്ടതെയയും പരമാവധി വളർത്താനുള്ള
ഒരു തത്വശാസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് മുേന്നാട്ടുവന്നത്. െതാഴി
ലാളിവർഗത്തിെന്റ ഈ താത്വികാശയങ്ങളാണ് മാർക്സി
സത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ആരംഭകാല
ത്തുതെന്ന മാർക്സിസെത്തപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമ
ങ്ങളുമാരംഭിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ തുടങ്ങിയ
ചില മാർക്സിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമെചയ്തു
പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടു. മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം,
ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം, വർഗങ്ങളും ഭരണകൂടവും
മാർക്സിസത്തിെന്റ ധനശാസ്ത്രം, മുതലായ വിഷയങ്ങെള
ക്കുറിച്ചുള്ള േലഖനങ്ങളും ലഘുേലഖകളും പുസ്തകങ്ങളും
പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. പാർട്ടിെമമ്പർമാരുെട താത്വിക പരി
ശീലനത്തിനാവശ്യമായ സ്റ്റഡീക്ലാസുകളും പാർട്ടി സ്കൂളു
കളും സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
ഈ താത്വിക വിദ്യാഭ്യാസം പാർട്ടിെമമ്പർമാർക്ക് തങ്ങ
ളുെട ലക്ഷ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തതയും ഭാവിസമു
ദായെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു
ത്തു. അവർക്ക് തങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശുഭപ്രതീ
ക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവുമുളവായി.
മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങൾ സാംസ്കാരികരംഗത്തിൽ പുേരാഗ
മനപരമായ ഒരു പുതിയ ഘടകെത്തയാണ് പ്രതിനി
ധാനം െചയ്തത്. അതുെകാണ്ടാണ് നൂറുകണക്കിലുള്ള
ബുദ്ധിജീവികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിേലക്ക് ആകർ
ഷിക്കെപ്പട്ടത്.
എന്നാൽ, ആരംഭം മുതൽേക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട താ
ത്വിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചില േപാരായ്മകളുണ്ടായിരു
ന്നു. ഒരു ശാസ്ത്രെമന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഏെറക്കുെറ യാന്ത്രിക
മായിട്ടാണ് മാർക്സിസം ൈകകാര്യം െചയ്യെപ്പട്ടത്. മാർ
ക്സ്, ഏംഗൽസ്, മുതലായവരുെട ആശയങ്ങെള അേത
പടി തർജമ െചേയ്താ ചുരുക്കി വിവരിേച്ചാ സ്വന്തം ഭാ
ഷയിൽ ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിേച്ചാ പ്രചരിപ്പിക്കാന
ല്ലാെത അവെയ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്താ
നുള്ള കാര്യക്ഷമമായ പരിശ്രമങ്ങളുണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യയു
െട ചരിത്രം, സാമ്പത്തികസ്ഥിതി, വർഗബന്ധങ്ങൾ,
ഭരണകൂടം തത്വശാസ്ത്രം, സംസ്കാരം മുതലായവെയപ്പ
റ്റി വിശദമായും സമൂർത്തമായും പഠിക്കാൻ േവണ്ട ഫല
പ്രദമായ നടപടികെളടുക്കെപ്പട്ടില്ല. േസാവിയറ്റ് യൂണി
യനിെല മാർക്സിസ്റ്റുകാരായ എഴുത്തുകാരുെട പല പു
സ്തകങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും തർജ്ജമെച
യ്ത് പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടുെവന്നതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ,
ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിേലക്ക് സ്വയം ഇറങ്ങിെച്ചല്ലാ
നും സ്വന്തമായി ഗേവഷണങ്ങൾ നടത്താനുമുള്ള പരി
ശ്രമങ്ങൾ വിരളമായിരുന്നു.
ഈ ദൗർബല്യങ്ങളുെട ഫലമായി ഒരു ഭാഗത്ത് തത്വ
വും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിച്ചു. െതാഴി
ലാളികളുെട പണിമുടക്കമായാലും ശരി, കൃഷിക്കാരുെട
പ്രേക്ഷാഭമായാലും ശരി, തിരെഞ്ഞടുപ്പായാലും ശരി,
പ്രവർത്തനപരിപാടികളുെട ആവിഷ്ക്കരണമായാലും
ശരി മാർക്സിസത്തിെന്റ ആവശ്യമിെല്ലന്നായി. മറുഭാഗ
ത്ത്, ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രേത്താടും സാംസ്കാരികപാരമ്പ
ര്യേത്താടുമുള്ള അവഗണനേയാെടാപ്പം സാമ്പത്തിക
സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങെള സമൂർത്തമായും വിശദമായും
പരിേശാധിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദനത്തിനുേശഷം ഈ ദൗർബല്യം കു
റയുകയല്ല, മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു
ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക സാ
മൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പലമാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായികഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉൽപാദനരീതി, വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ, സാമുദാ
യിക വാദം, ജാതിവ്യവസ്ഥ, ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങൾ,
ചിന്താഗതികൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള എല്ലാരംഗങ്ങളിലും
അഭൂതപൂർവ്വമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങെള
പ്പറ്റിയും ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ധനശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷ
യങ്ങെളപ്പറ്റിയും വിവിധ ചിന്താഗതികളുൾെക്കാള്ളുന്ന
പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം െച
യ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. േകാേളജുകളിലും ൈഹസ്കൂളുകളിലും
ഗ്രന്ഥശാലകളിലും ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിലും വീടുകളിലുെമ
ല്ലാം അവ സ്ഥലം പിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. എന്നാൽ പു
തിയ തലമുറയുെട വളർച്ചയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്ന ആശയ
ങ്ങളുെട ഈ പ്രവാഹത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പറ
യത്തക്ക യാെതാരു പങ്കുമില്ല.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം നാട്ടിൽ പ്രചരിയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങെള
ല്ലാം തെന്ന പിന്തിരിപ്പനാെണന്നല്ല. േലാകത്തിെല
ങ്ങുമുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി
നമ്മുെട ബുദ്ധിജീവികളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം
പുേരാഗമനപരങ്ങളായ ആധുനിക ചിന്താഗതികെള
സ്വാഗതം െചയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
സ്വാധീനശക്തിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞുമാറി
നിൽക്കാൻ പലർക്കും സാധിക്കാതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ, ജനങ്ങളുെട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
യുള്ള പ്രേക്ഷാഭങ്ങേളാെടാപ്പം താത്വിക നിലവാരമു
യർത്താൻ കഴിയാത്തതിെന്റ ഫലമായി നാട്ടിൽ വളർ
ന്നുവന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ബൗദ്ധികപ്രവർത്തനങ്ങളുെട
അനുകൂല സാഹചര്യെത്ത േവണ്ടേപാെല പ്രേയാജന
െപ്പടുത്താൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് സാധിയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ
ദൗർബല്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതുവ
ളർച്ചയ്ക്കു തെന്ന ഹാനികരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ
കഴിയത്തക്കവിധം പാർട്ടി െമമ്പർമാരുെട താത്വിക
പരിശീലനേത്താട് ഒരു പുതിയ സമീപനം ൈകെക്കാ
ണ്ടാൽ മാത്രേമ ഈ ദൗർബല്യം പരിഹരിക്കാൻ കഴി
യൂ. അതുെകാണ്ട് സ്ഥിരംപാർട്ടി സ്കൂളുകളും പ്രസിദ്ധീ
കരണങ്ങളും സിംേബാസിയങ്ങളും ഗേവഷണങ്ങളും
എല്ലാമടങ്ങുന്നതും ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ
വിവിധവശങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതുമായ ഒരു
മാർക്സിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി നടപ്പിൽ വരുത്തുക
െയന്നത് ഇന്നെത്ത ഒരടിയന്തിരാവശ്യമായിത്തീർന്നിരി
ക്കുന്നു.
□
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി 40-ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച േസാവനീറിൽ നിന്ന്, 1956)

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 3
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ
2. രണ്ടു േലാകങ്ങൾ
3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും
5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും
7. മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും
8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന
9. ക്രിസ്തുവിെന്റ ഭക്തേനാ ശത്രുേവാ?
10. പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
11. പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന
12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
13. മാർക്സ് മുതൽ സ്റ്റാലിൻ വെര
14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ
15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി
16. തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കണം
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