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സാമുദായിക ലഹളകളുെട
പാഠം
ദൽഹിയിൽ െവച്ചു കൂടിയ േദശീയ സംേയാജന കൗൺ
സിലിെന്റ സംയുക്തപ്രസ്താവനയിെല മഷി ഉണങ്ങുന്ന
തിനു മുമ്പു തെന്ന അലിഗാറിേലയും മറ്റു ചില പട്ടണങ്ങ
ളിേലയും െതരുവുകളിൽ നിന്നു െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട രക്ത
െമാഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഡസൻകണക്കിൽ ഹിന്ദുക്കളും മു
സ്ലീങ്ങളും കത്തിക്കുേത്തറ്റു മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്തുമതഭ്രാന്ത
ന്മാർ മുസ്ലീങ്ങളുെടയും മുസ്ലീംമതഭ്രാന്തന്മാർ ഹിന്ദുക്കളു
െടയും േഷാപ്പുകൾ െകാള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒട്ടനവധി
നിരപരാധികളുെട വീടുകൾ അഗ്നിയ്ക്കിരയാക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കു
ന്നു. സാമുദായികഭ്രാന്തും മനുഷ്യവിേദ്വഷവും ൈകേകാർ
ത്തുപിടിച്ചു നൃത്തം െചയ്യുകയാണ്.
അലിഗാർ യൂനിേവഴ്സിറ്റിയിെല വിദ്യാർത്ഥിയൂണിയൻ തി
രെഞ്ഞടുപ്പിെനത്തുടർന്നാണേത്ര ലഹളയാരംഭിച്ചത്.
ഹിന്ദുവിദ്യാർത്ഥികളും മുസ്ലീംവിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലാ
യിരുന്നു മത്സരെമന്നും എല്ലാ മുസ്ലീം സ്ഥാനാർത്ഥികളും
ജയിച്ചുെവന്നും വിജയലഹരിയിൽ അവർ ഹിന്ദുവിദ്യാർ
ത്ഥികളുെട പ്രതിമ കത്തിച്ചുെവന്നും പകേപാക്കാൻ
േവണ്ടി ഹിന്ദുവിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു േഹാസ്റ്റലിൽ കട
ന്നുെചന്നു മുസ്ലീം വിദ്യാർത്ഥികെള ആക്രമിച്ചുെവന്നും
ഏെറത്താമസിയാെത വിശ്വവിദ്യാലയത്തിന്നുള്ളിെല
ഈ വിേദ്വഷാഗ്നി പുറേത്തയ്ക്കു പരന്നുപിടിച്ച് വിദ്യാർ
ത്ഥികളല്ലാത്ത ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീംങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു
ലഹളയായിപ്പരിണമിച്ചുെവന്നും മറ്റുമാണ് പത്രറിേപ്പാർ
ട്ടുകളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തിന്നാെക ഏറ്റവും അപമാനകരമായ ഒരു സം
ഭവവികാസമാണിെതന്ന പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിെന്റ
പ്രസ്താവന തികച്ചും ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ലഹളയുെട
യഥാർത്ഥ കാരണെമന്താെണന്നു കണ്ടുപിടിയ്ക്കാനും
ഇത്തരം ലജ്ജാവഹമായ സംഭവങ്ങൾ ഭാവിയിൽ
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളാരായാനും അേദ്ദ
ഹം മുതിരുന്നിെല്ലന്നത് േഖദകരമായിരിക്കുന്നു. മുതിർ
ന്നിരുന്നുെവങ്കിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയായ േകാൺഗ്രസ്സി
െന വാേനാളം പുകഴ്ത്താൻ േവണ്ടി തെന്റ മദ്രാസ് പ്രസം
ഗെത്ത അേദ്ദഹം ഉപേയാഗിക്കുമായിരുന്നില്ല. സാമുദാ
യികവിേദ്വഷം വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ തെന്റ സ്വന്തം
പാർട്ടി വഹിച്ച പങ്കിെന അേദ്ദഹം തുറന്നു കാണിയ്ക്കുമാ
യിരുന്നു.
ഏതാണ്ടു നാലുെകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് േഡാക്ടർ സക്കീർ
ഹുൈസൻ ൈവസ് ചാൻസലർസ്ഥാനത്തു നിന്നു റിട്ട
യർെചയ്യുന്നതുവെര അലിഗാർ യൂനിേവഴ്സിറ്റിയിൽ സാ
മുദായികവാദത്തിെന്റ അഴിഞ്ഞാട്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
സാമുദായികവാദെത്തയല്ല, േദശീൈയക്യെത്തയാണു
അേദ്ദഹം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചത്. സാമുദായികവാദത്തി
െനതിരായ ലിബറൽ ചിന്താഗതികളും പുേരാഗമനാശ
യങ്ങളും ഹറാമായിരുന്നില്ല.
അക്കാലത്തും വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയെന്റ തിരെഞ്ഞടുപ്പുക
ളുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിലു
ള്ള വിേദ്വഷമായിരുന്നില്ല തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ അടിസ്ഥാ
നം. േനെരമറിച്ച്, പുേരാഗമനവാദികളായ ഹിന്ദു-മുസ്ലീം
വിദ്യാർത്ഥികൾെക്കതിരായി പിന്തിരിപ്പൻ ചിന്താഗതി
ക്കാരായ ഹിന്ദുവിദ്യാർത്ഥികളും മുസ്ലീം വിദ്യാർത്ഥിക
ളും േയാജിച്ചു െപാരുതുന്ന കാഴ്ച അസുലഭമായിരുന്നി
ല്ല. സാമുദായികവാദത്തിെന്നതിരായി പ്രസംഗിയ്ക്കാൻ
േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർക്കു മടിയില്ലാതിരുന്ന ഒരു
കാലമായിരുന്നു അത്.
എന്നാൽ, നാലുെകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു േകരളത്തിെലാരു
കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ഉടെലടുത്തേതാെട സ്ഥിതി മാ
റി. േകാൺഗ്രസ്സു േനതാക്കന്മാരുെട ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രു
കമ്യൂണിസമായിത്തീർന്നു. ജനങ്ങളുെട പ്രേത്യകിച്ചും
െതാഴിലാളി കർഷകബഹുജനങ്ങളുെട, വളർന്നുവരുന്ന
േയാജിപ്പിെന െവട്ടിമുറിയ്ക്കാനും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റി
െന മറിക്കാനും േവണ്ടി അവർ സാമുദായികവാദത്തി
െന്റ സഹായം േതടി. കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായ സമ
രത്തിൽ പള്ളികളും അൽത്താരകളും ജിഹാദുവിളികളും
സമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. മുസ്ലീംലീഗിെന്റയും
നായർ സർവ്വീസ് െസാൈസറ്റിയുെടയും കേത്താലി
ക്കാസഭയുെടയും േനതാക്കന്മാരുെട അനുഗ്രഹാശിസ്സു
കേളാടു കൂടിയാണ് ശ്രീമന്നാരായണനും ധബാറും ഇന്ദി
രാഗാന്ധിയും മറ്റു േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കളും തങ്ങളുെട
കുരിശുയുദ്ധമാരംഭിച്ചത്. മുസ്ലീംലീഗിെന്റ െകാടിക്കീഴിൽ
മുസ്ലീംലീഗിെന്റ മാല കഴുത്തിലിട്ടുെകാണ്ട് കമ്യൂണിസ
ത്തിെന്നതിരായി പ്രസംഗിയ്ക്കുന്നത് ഒരന്തസ്സായിട്ടാണ്
സഞ്ജീവെറഡ്ഡിയും മറ്റു േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരും
കണക്കാക്കിയത്. മുസ്ലീംലീഗ് ഒരു ജനാധിപത്യപ്പാർ
ട്ടിയായി ഉയർത്തെപ്പട്ടു. മുസ്ലീംലീഗിെന്റ വിജയം ജനാ
ധിപത്യത്തിെന്റയും രാജ്യത്തിെന്റ തെന്നയും വിജയമാ
െണന്നു േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർ നാടുനീെള പ്രസം
ഗിച്ചു നടന്നു. ചത്ത കുതിരയ്ക്കു െപെട്ടന്നു ജീവൻ െവച്ചു.
അതു ചാടിച്ചാടി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാഞ്ഞുനടന്നു.
േകാൺഗ്രസ്സു ഭരണാധികാരികളുെട നിശ്ശബ്ദമായ അം
ഗീകാരേത്താടുകൂടിത്തെന്ന മദ്രാസിലും േബാംെബയി
ലും ഉത്തർപ്രേദശിലുെമല്ലാം മുസ്ലീംലീഗ് ശവെപ്പട്ടിയിൽ
നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു.
ഇതിന്നുേവണ്ടിയാണ് ജനസംഘം കാത്തുനിന്നിരുന്ന
തും. േകാൺഗ്രസ്സു േനതൃത്വം മുസ്ലീംലീഗിനു നൽകിയ
േപ്രാത്സാഹനെത്ത സമർത്ഥമായി ചൂഷണം െചയ്തു
െകാണ്ട് ജനസംഘം പൂർവ്വാധികം ശക്തിെപ്പട്ടു. പല
ഉപതിരെഞ്ഞടുപ്പുകളിലും ജനസംഘക്കാർ േകാൺഗ്ര
സ്സിെന പരാജയെപ്പടുത്തി. അതിെന്റ ഇയ്യിടെത്ത ഉദാ
ഹരണമാണ് ജയപ്പൂർ. അങ്ങിെന കാറ്റുവിതച്ച േകാൺ
ഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ െകാടുങ്കാറ്റു െകായ്യാൻ നിർബ്ബദ്ധ
രായി.
അലിഗാറിെലന്താണുണ്ടായത്? സക്കീർ ഹുൈസന്നു
പകരം വന്നത് ദുർബ്ബലനായ േകണൽ ൈസദിയാ
ണ്. റസാക്കർ പാരമ്പര്യമുള്ള േപ്രാൈവസ്ചാൻസ
ലർ യൂസഫ് ഹുൈസ്സന്ന് തെന്റ പ്രഭാവം മുഴുവനും കാ
ണിക്കാൻ നെല്ലാരവസരം കിട്ടി. അറുപിന്തിരിപ്പൻ മു
സ്ലീം സമുദായികസംഘടനയായ ജമായേത്ത ഇസ്ലാമി
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. അേതാെടാപ്പം അനിവാര്യ
മാെണേന്നാണം പിന്തിരിപ്പൻ ഹിന്ദുസംഘടനയായ
ആർ.എസ്സ്.എസ്സും മുേന്നാട്ടു വന്നു.
അവിേടയും ഒന്നാംനമ്പർ ശത്രു കമ്യൂണിസമായിരുന്നു.
സാമുദായികസംഘടനകേളാടു കൂറുകാണിക്കാത്ത
അധ്യാപകന്മാെരല്ലാം നിരീശ്വരവാദികളായ കമ്യൂണി
സ്റ്റുകാെരന്നു മുദ്രയടിക്കെപ്പട്ടു. െസക്കുലറിസത്തിെന്റ
യും യഥാർത്ഥജനാധിപത്യത്തിേന്റയും ശബ്ദം െഞ
ക്കിെഞരിക്കെപ്പട്ടു. അലിഗാർ യുനിേവഴ്സിറ്റിക്കുഴപ്പങ്ങ
െളപ്പറ്റി പാർലിെമന്റിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ സാ
മുദായിക വാദവും കമ്യൂണിസവും ഒരുേപാെലയുള്ള
ആപത്തുകളാെണന്ന വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുെട പ്രഖ്യാ
പനം വാസ്തവത്തിൽ ജമായേത്ത ഇസ്ലാമിയുേടയും
ആർ.എസ്സ്.എസ്സിേന്റയും ആപത്തിെന ലഘൂകരിച്ചുകാ
ണാനും അങ്ങിെന അവരുെട ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനു
മാണ് സഹായിച്ചത്.
അലിഗാറിെല വിദ്യാർത്ഥിലഹളയുേടയും അതിെനത്തു
ടർന്നുണ്ടായ ഹിന്ദുമുസ്ലീം ലഹളയുെടയും പിന്നിൽ ജമാ
യെത്ത ഇസ്ലാമിയുേടയും ആർ.എസ്സ്.എസ്സിേന്റയും കറു
ത്ത ൈകകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഈ പരാമർത്ഥം
മറച്ചുെവയ്ക്കുന്നതുെകാണ്ടു പ്രേയാജനമില്ല.
കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായി ജനങ്ങെള േയാജിപ്പിക്കാ
നുള്ള ഏതു ശ്രമവും ഒടുവിൽ അൈനക്യം വളർത്താ
നും ലഹളകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുമാണു പ്രേയാജനെപ്പടുക
എന്ന ചരിത്രസത്യം ഒരിക്കൽക്കൂടി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു
പറയുകയാണു അലിഗാറിെലയും മറ്റു ഉത്തേരന്ത്യൻ
പട്ടണങ്ങളിേലയും സാമുദായികലഹളകൾ െചയ്യുന്നത്.
ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്ക
ന്മാർ ഇനിെയങ്കിലും തയ്യാറാവുേമാ എന്നതാണ് അടി
യന്തിരപ്രശ്നം. കമ്യൂണിസമല്ല. സാമുദായികവാദമാണ്
രാജ്യത്തിെന്റ യഥാർത്ഥശത്രുെവന്നു മനസ്സിലാക്കാനും
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരടക്കമുള്ള എല്ലാ േദശീയ ജനാധിപത്യ
ശക്തികേളയും േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് സാ
മുദായിക വാദത്തിെന്നതിരായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാ
നും ഇയ്യിെട തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട േദശീയസംേയാജന
കൗൺസിെലങ്കിലും തയ്യാറാവുേമാ? ഈ േചാദ്യത്തി
ന്നുള്ള മറുപടിെയ ആശ്രയിച്ചാണ് രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവി
കിടക്കുന്നത്.
14. 10. 1961

















െ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 9
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക

യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം
23. േസാവിയറ്റ് ൈചന
24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി
25. ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം

െ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
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