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കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണി േകാൺഗ്രസിെന്റ ഒരു മു�
ന്നണി മാത്രമാെണന്നും, വടക്കനച്ചനും മറ്റുവിരുദ്ധമുന്ന�
ണിക്കാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിേയയും ജനാധിപത്യമു�
ന്നണിേയയും എതിർക്കുന്നത് േകാൺഗ്രസ് ദുർഭരണ�
െത്തകാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ േവണ്ടിയാെണന്നും,അവർ
‘മതം’ ‘ആത്മീയം’ മുതലായ വാക്കുകളുപേയാഗിക്കു�
ന്നത് േകാൺഗ്രസിെന്റയും േകാൺഗ്രസിെന്റ പിന്നിലു�
ള്ള വിേദശമുതലാളികൾ, ജന്മികൾ തുടങ്ങിയ മർദ്ദക
വർഗ്ഗക്കാരുെടയും െകാള്ളയും ചൂഷണവും നിലനിർ�
ത്താൻ േവണ്ടിയാെണന്നും,ഇതു േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ
ജീവിതസിദ്ധാന്തങ്ങളുെട േനർക്ക് െകാഞ്ഞനം കാട്ടലാ�
െണന്നുംഞാനിതിനുമുമ്പുതെന്ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എെന്റഈവാദം ശരിയാെണന്ന് സാക്ഷാൽഫാദർ
വടക്കൻ-1950കളിൽ േകരളത്തിൽ രൂപം െകാണ്ട
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയുെട േനതാവാണ്. വട�
ക്കനച്ചൻ-തെന്നഇേപ്പാൾസമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.

‘െതാഴിലാളി’എന്നവിരുദ്ധമുന്നണിപ്പത്രത്തിൽ ‘പ്ര�
ബുദ്ധേകരളം പ്രതിജ്ഞെചയ്യെട്ട’എെന്നാരു േലഖനം
അേദ്ദഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.അതുതെന്ന േനാട്ടീസായി
അച്ചടിച്ചു വിതരണം െചയ്തിട്ടുമുണ്ട്.ആ േനാട്ടീസ്സുെമടു�
ത്തുെകാണ്ടാണ് അച്ചൻമാർ വീടുേതാറും നടന്നു േകാൺ�
ഗ്രസ്സിനു േവാട്ടുെചയ്യാനാവശ്യെപ്പടുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിരീശ്വരവാദികളാണ്, ഭൗതികവാദി�
കളാണ് എന്നുപറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് േനാട്ടീസ് തുടങ്ങുന്ന�
ത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട ഒന്നു രണ്ടുദ്ധരണികൾസന്ദർ�
ഭത്തിൽനിന്നു വിടർത്തിെയടുത്തുെകാണ്ട് ആ ഉദ്ധര�
ണികൾ െതറ്റാെണന്നു െതളിയിക്കുന്നവർക്ക് 10,000ക
താൻ പ്രതിഫലം െകാടുക്കാൻ തയ്യാറാെണന്ന് അേദ്ദ�
ഹം െവല്ലുവിളിക്കുന്നു. (കൂട്ടത്തിൽ പറയെട്ട േയശുക്രി�
സ്തുവിെന്റ േപരിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയിട്ടു�
ള്ളഈപാവെപ്പട്ട ഒെരാറ്റ അച്ചെന്റൈകയിൽതെന്ന
എതിരാളികൾക്ക് പ്രതിഫലം െകാടുക്കാൻ പതിനാ�
യിരം ഉറുപ്പിക േസ്റ്റാക്കുണ്ട്. ധനികന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
േപാകാൻസാധ്യമെല്ലന്ന് പറഞ്ഞകർത്താവ് അച്ച�
ന് മാപ്പുെകാടുക്കെട്ട.!)അതുെകാണ്ട്ഈവരുന്ന മുൻ�
സിപ്പൽ െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കു
േവാട്ടുെകാടുത്താൽ ‘ആധ്യാത്മിക പ്രബുദ്ധങ്ങളായ
നമ്മുെട നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും നിരീശ്വരത്ത്വത്തിെന്റ
നൃത്തശാലകളാകും’. പ്രജാേസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കും േവാ�
ട്ടുെകാടുക്കരുത്. കാരണംഅവർ “ആർ.എസ്.പി.,
െക.എസ്.പി.യുമായി ഗാഢാലിംഗനം െചയ്തു ദൃഢബ�
ന്ധം പുലർത്തുകയാണ്.”ആർ.എസ്.പി., െക.എസ്.പി.
പാർട്ടികളുെട കാര്യം ഇനി പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പേക്ഷ,
സ്വതന്ത്രൻമാർക്കു േവാട്ടുെകാടുത്തുകൂേട?അതും പാടി�
ല്ല. കാരണം, “അറിേഞ്ഞാഅറിയാെതേയാ വലിെയാ�
രു ൈദവേദ്രാഹവും രാജ്യേദ്രാഹവുമാണ്ഈസ്വതന്ത്ര�
പ്പരിഷകൾ െചയ്തുകൂട്ടുന്നത്.”

പിെന്നആർക്കാണ് േവാട്ട് െകാടുേക്കണ്ടത്?ൈദവ�
െത്തയും കർത്താവിെനയും കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്ന േകാൺ�
ഗ്രസ്സുകാർക്കുമാത്രം. േകാൺഗ്രസിൽ േചരാത്തസർവ്വ�
മാനേപരും കടുത്തൈദവേദ്രാഹികളാണ്. ഇതാഅച്ച�
െന്റ ഓർഡർ: “ഈസ്ഥിതിയ്ക്ക് നമ്മുെട പിന്തുണയും
അനുഭാവവും അർഹിക്കുന്നഏകരാഷ്ട്രീയ സംഘടന
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ് മാത്രമാണ്.ഈ
വരുന്ന മുൻസിപ്പൽ പഞ്ചായത്തു െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
നമ്മുെട ഓേരാ േവാട്ടും േകാൺഗ്രസ്സ്ഥാനാർഥികൾ�
ക്കു നൽകുകയാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായിട്ടുള്ളത്.”

എന്തിനാണ് േകാൺഗ്രസിന് േവാട്ടുെകാടുക്കുന്നത്?
മുൻസിപ്പാലിറ്റികെളആത്മീയസ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാ�
റ്റാൻ, േദവാലയങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാസ്ഥലങ്ങളുമാക്കി�
ത്തീർക്കാൻ. േകാൺഗ്രസിന് േവാട്ടുെകാടുത്താൽ പി�
െന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ, െവള്ളം,കക്കൂസ്, േറാഡ്,
നികുതി,കൂലി മുതലായ യാെതാരു ഭൗതികപ്രശ്നങ്ങളുമു�
ണ്ടാവില്ല. ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളുെമല്ലാം ആത്മീയ�
കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി മാത്രമായിരിക്കും.എന്നാണേദ്ദഹത്തി�
െന്റ നാട്യം.

ഇങ്ങെന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയുെട േനതാ�
വായ വടക്കനച്ചൻ ഭൗതികവാദികേളയും നിരീശ്വര�
വാദികേളയും “കരിച്ചുകളയാനും നിലയ്ക്കു നിർത്താനും
േവണ്ടി”ആത്മീയമായ മുൻസിപ്പൽ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
ആത്മീയവാദികളായ േകാൺഗ്രസുകാരുെടആത്മീയ�
െപ്പട്ടിയിൽആത്മീയേവാട്ടുകളിടണെമന്നഭ്യർഥിച്ചിരി�
ക്കുന്നു.

എന്തിന്?ൈദവെത്ത രക്ഷിക്കാൻ,ക്രിസ്തുവിെന്റ സി�
ദ്ധാന്തങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കാൻ‼

വാസ്തവത്തിൽ വടക്കനച്ചെന്റ പ്രവൃത്തികൾക്കും വചന�
ങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തുവിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി യാെതാരു
ബദ്ധവുമിെല്ലന്നു വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഇനിെയന്തു െതളി�
വാണ് േവണ്ടത്?

േയശുക്രിസ്തുഅടിമകളുേടയും അന്നുനിലവിലുണ്ടായിരു�
ന്ന മറ്റു മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരുെടയും േനതാവും മർദ്ദകവർ�
ഗ്ഗക്കാരുെടയും പുേരാഹിതൻമാരുെടയും ശത്രുവുമായി�
രുന്നു. വടക്കനച്ചൻ, േനെര മറിച്ച് മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരായ
ജന്മിമുതലാളിപ്പരിഷകളുേടയും അവരുെട രാഷ്ട്രീയ സം�
ഘടനയായ േകാൺഗ്രസിെന്റയും തിരെഞ്ഞടുേപ്പജൻറു
മാത്രമാണ്.

േയശുക്രിസ്തു പാവങ്ങളുെട ബന്ധുവായിരുന്നു, െകാള്ള�
ക്കാരായ പണക്കാരുെട ശത്രുവായിരുന്നു.

വടക്കനച്ചനുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ വിരുദ്ധമുന്നണിയും േന�
െരമറിച്ച് പാവങ്ങെള െകാള്ളയടിക്കുകയും പാട്ടം പിടി�
ച്ചുപറിക്കുകയും കുടിയിറക്കുകയും കൂലികുറയ്ക്കുകയും െതാ�
ഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും വർധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
പണക്കാരായ േകാൺഗ്രസ് പ്രമാണിമാരുെട ബന്ധു�
വാണ്;പാവങ്ങളുെട ശത്രുവാണ്.

അെല്ലന്നു െതളിയിച്ചാൽഞാൻ വടക്കനച്ചന് അഞ്ചുറു�
പ്പിക പ്രതിഫലം െകാടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. (വടക്കനച്ച�
െനേപ്പാെല 10000ക. യില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ് അഞ്ചു�
റുപ്പിക മാത്രം വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്നത്.)ഈെവല്ലുവിളി
സ്വീകരിക്കാൻ വടക്കനച്ചൻ തയ്യാറുേണ്ടാ? □

നവജീവൻ,തൃശൂർ 21-1-1953.



       

െ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.
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