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സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട
േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന മെറ്റല്ലാ ജനവിഭാഗ
ങ്ങളുേടയും സഹായേത്താടും പിൻബലേത്താടും കൂടി
ഭരണാധികാരം കരസ്ഥമാക്കാനും ഉൽപ്പാദേനാപക
രണങ്ങെള െപാതുവുടമയിലാക്കിെക്കാണ്ട് സാമ്പത്തി
കാസൂത്രണങ്ങളിലൂെട ജനങ്ങളുെടയാെക ജീവിതെത്ത
സർവ്വേതാന്മുഖമായി അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും അങ്ങി
െന ഒടുവിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുക
എന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുംേവണ്ടി നടത്തുന്ന
മഹത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് േസാഷ്യലിസം. അതു
െകാണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയം െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തിേന്റയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മുന്നണിപ്പ
ടയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുേടയും ശക്തിെയ ആശ്ര
യിച്ചാണിരിയ്ക്കുന്നത്. ഈ ശക്തിയാകെട്ട, വ്യവസായ
വൽക്കരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉല്പാദന
ശക്തികളുെട വളർച്ചെയ ആശ്രയിച്ചുമിരിയ്ക്കുന്നു. േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റുൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരാെത േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വിപ്ലവം വിജയിയ്ക്കുകയില്ല.
വിപ്ലവെമന്നത് െനാടിയിടയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു യാദൃച്ഛിക
സംഭവമല്ല. ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫല
മായി സമുദായത്തിൽ െമെല്ല െമെല്ലയുണ്ടാകുന്ന മാറ്റ
ങ്ങൾ ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിെലത്തുേമ്പാൾ, അതാ
യത് ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദന
ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാതാകുേമ്പാൾ, െപെട്ടന്ന്
െമൗലികമായ ചില പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഈ
മൗലികമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് വിപ്ലവെമന്നു
പറയുന്നത്. വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയംതെന്ന ഒരു െനാ
ടിയിടയിലുണ്ടാകുന്ന േനട്ടമല്ല. അെതാരു നീണ്ട ഗതി
ക്രമമാണ്. ഒട്ടനവധി നീണ്ട െകാല്ലങ്ങളിലൂെടയാണ്
ഒരുല്പാദനരീതി മാറ്റിമറിയ്ക്കെപ്പടുകയും അതിെന്റ സ്ഥാന
ത്ത് മെറ്റാരുല്പാദനരീതിയാവിർഭവിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നത്.
ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് മുതലാ
ളിേത്താൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ഫ്രഞ്ചുവിപ്ല
വത്തിെന്റ ചരിത്രം അതാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്. മുതലാ
ളിേത്താൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലി
സ്റ്റുൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തി
െന്റ ചരിത്രവും വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളും പല
ഘട്ടങ്ങളിലൂെടയും പല വികാസക്രമങ്ങളിലൂെടയുമാണ്
മുേന്നറിയിട്ടുള്ളത്. നീണ്ട ഘട്ടങ്ങളിലൂെടയുള്ള ഈ മു
േന്നറ്റത്തിൽ അത്ഭുതകരങ്ങളായ േനട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല,
ചിലേപ്പാെളല്ലാം ചില േകാട്ടങ്ങളും ദൗർബ്ബല്യങ്ങളും പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പട്ടുെവന്നുവരും; െതറ്റുകളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങ
ളുമുണ്ടാെയന്നുവരും. വിപ്ലവത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിനിട
യിൽ ആദ്യകാലത്തു ശരിയായിരുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങ
ളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും പിന്നീട് പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികളാ
വിർഭവിക്കുേമ്പാൾ ഉേപക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടിവരും. പേക്ഷ,
ഒന്നുണ്ട്: ആദ്യമാദ്യം േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്ന
രാജ്യങ്ങൾക്കു േനരിടുന്ന വിഷമതകളും ദൗർബ്ബല്യങ്ങ
ളും പിന്നീടുപിന്നീട് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറുന്ന
രാജ്യങ്ങൾക്കു േനരിേടണ്ടിവരില്ല. േസാഷ്യലിസം െകട്ടി
പ്പടുത്തുകഴിഞ്ഞവയും െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നവ
യുമായ രാജ്യങ്ങളുെട അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു പാഠങ്ങൾ
പഠിച്ചുെകാണ്ട് െതറ്റുകളാവർത്തിക്കാെത മുേന്നറാൻ പു
തുതായി േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കു
സാധിയ്ക്കും. അതുെകാണ്ട്, േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മു
േന്നറുന്ന ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം
നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുെട വിപ്ലവചരിത്രങ്ങെളപ്പറ്റി
യും വിപ്ലവാനുഭവങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവെയ്ക്കല്ലാം മാർഗ്ഗദർ
ശനം നൽകിയ മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനതത്വങ്ങെളപ്പറ്റിയും പഠിേയ്ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.

















1 േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു മുേന്നറുക!
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവ
വികാസങ്ങളുെട ഫലമായി മെറ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുെമ
ന്നേപാെല ഇന്ത്യയിലും േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി,
നിലെകാള്ളുന്ന ശക്തികൾ അനുദിനം വളർന്നുെകാ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമാധാനപരമായ സർവ്വേദശീയാ
ന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് ഇന്ത്യയുെട പിേന്നാ
ക്കനിലയവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തി
കവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുംേവണ്ടി നടത്തെപ്പടുന്ന
േദശീയപുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ േസാഷ്യ
ലിസത്തിെന്റ ബീജങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്. വാസ്തവ
ത്തിൽ ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്, കൽക്കരി, യന്ത്രനിർമ്മാണം,
എൻജിനിയറിങ്ങ് തുടങ്ങിയ വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ,
പ്രേത്യകിച്ചും, േസ്റ്ററ്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായസ്ഥാപന
ങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാത്രമല്ല േസാഷ്യലി
സത്തിേന്റയും സാമ്പത്തികാടിത്തറയാണ്. വൻകിടഘ
നവ്യവസായങ്ങെള ഊന്നിെക്കാണ്ടുള്ള വ്യവസായവൽ
ക്കരണം ഇന്ത്യെയ പിന്നണിയിലുള്ള ഒരു കാർഷികരാ
ജ്യമാക്കി നിലനിർത്താനുള്ള സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട
ഗൂഢാേലാചനകെള െപാളിയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, നിലവിലുള്ള
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങെള തട്ടിത്തകർത്ത് േസാഷ്യലിസ
ത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാനാവശ്യമായ ഉൽപ്പാദനശക്തികെള
വളർത്തുകകൂടി െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയുെട സാ
മ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യമുറപ്പിയ്ക്കാനും ജനങ്ങളുെട ജീവിത
േത്താതുയർത്താനും രാജ്യെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും
പറ്റിയതരത്തിൽ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിെയ വിജയിപ്പി
യ്ക്കാൻ മറ്റാെരക്കാളുമധികം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ് മുൻ
കെയ്യടുത്ത് പ്രവർത്തിേയ്ക്കണ്ടത്.
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി വിജയിപ്പിയ്ക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ
ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്തു െകാള്ളലാഭമടിക്കുകയും
െപാതുേമഖലയിലുള്ള വൻകിടവ്യവസായങ്ങളുെട പു
േരാഗതിെയ തുരങ്കം െവയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്ന വിേദശികളും
നാടന്മാരുമായ കുത്തകമുതലാളികെള െവറുെത വിടുക
എന്നല്ല അർത്ഥം. േനെരമറിച്ച് ജനങ്ങൾെക്കതിരായ
അവരുെട ആക്രമണങ്ങെള െചറുത്തുേതാല്പിക്കുകയും
ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയിലും ഭരണനിർവ്വഹണത്തിലും
അവർക്കുള്ള നിയന്ത്രണവും സ്വാധീനശക്തിയും പടിപ
ടിയായി നീക്കം െചയ്യുകയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
നിയന്ത്രണവും സ്വാധീനശക്തിയും പടിപടിയായി വർ
ദ്ധിക്കുകയും െചയ്യാെത പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി രാജ്യത്തി
െന്റ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുതകുന്നമട്ടിൽ വിജയിപ്പിയ്ക്കാൻ സാധി
യ്ക്കില്ല.
അതുെകാണ്ട്, താെഴ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ
വരുത്താൻ േവണ്ടി ഇടവിടാെത പരിശ്രമിയ്ക്കുകയും പ്ര
േക്ഷാഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും േസാഷ്യലിസ
ത്തിലും വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന എല്ലാ േദശാഭിമാനികളുേടയും
ഇന്നെത്ത പ്രധാന കടമ.
1. സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങെള െച

റുക്കുകയും േലാകസമാധാനം കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യുക.

2. േദശീയപുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീ

വമായി പെങ്കടുക്കുകയും ഇന്ത്യയുെട സർവ്വേതാന്മുഖ
മായ പുേരാഗതിയ്ക്കുതകുന്ന വിധത്തിൽ പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിെയ വിജയിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

3. െപാതുേമഖലയിലുള്ള അടിസ്ഥാനഘനവ്യവസായ

ങ്ങെള വളർത്തുകയും േദശീയതാല്പര്യങ്ങൾെക്കതി
രായ വിേദശീയകുത്തകമുതലാളികളുെട പ്രവർത്ത
നങ്ങളവസാനിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

4. ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട അമിതമായ വിലവർദ്ധ

നവിെന തടയുകയും വിലകൾ നിജെപ്പടുത്താനും
േദശീയസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥെയ രക്ഷിയ്ക്കാനും കഴി
യത്തക്കവിധത്തിൽ വിേദശ വ്യാപാരമാെക േസ്റ്ററ്റി
െന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും െചയ്യുക.

5. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാരുെട ജീവിതേത്താതു

യർത്താനും ഭക്ഷണക്ഷാമം പരിഹരിയ്ക്കാനും പറ്റിയ
തരത്തിൽ ജന്മിസമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിച്ച് െമൗലി
കമായ കാർഷികപരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരു
ത്തുക.

6. ഉൽപ്പാദനവർദ്ധനവിന്നനുസരിച്ച് െതാഴിലാളിക

ളുെട കൂലിയും ഇടത്തരക്കാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരു
െട ശമ്പളവും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗ
സ്ഥന്മാരുെട ശമ്പളം െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.
ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ വർദ്ധനവനുസരിച്ച് അദ്ധ്വാനി
യ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക.

7. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കനുകൂലമായ തര
ത്തിൽ നികുതിനയം പരിഷ്ക്കരിക്കുക.
8. െചറുകിടവ്യവസായങ്ങളും കുടിൽവ്യവസായങ്ങളും
േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുക.
9. ഭരണകാര്യങ്ങളിലും വ്യവസായങ്ങളുെട നിയന്ത്രണ

ത്തിലും െതാഴിലാളികൾക്കും മറ്റുജനപ്രതിനിധികൾ
ക്കും കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുക.

10. വിേകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണ

യന്ത്രം പുനസ്സംഘടിപ്പിയ്ക്കുകയും ജനാധിപത്യവൽ
ക്കരിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

11. സാേങ്കതിക ജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രീയവിദ്യാഭ്യാസവും
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുക.
12. േദശീയാഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുതകുന്ന തരത്തിൽ സാഹിത്യാദി

കലകെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുകയും വളർത്തുകയും
െചയ്യുക.

പുേരാഗമനപരമായ ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ
വരുത്തുന്നതിൽ ഇന്നുള്ള പ്രധാനമായ ഒരു തടസ്സം
ജനാധിപത്യശക്തികളുെടയിടയിലുള്ള അൈനക്യവും
ഭിന്നിപ്പുമാണ്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുെട പിന്നിൽ
അണിനിരന്നിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യശക്തികളുെട ഭിന്നിപ്പി
േനയും കക്ഷിവഴക്കുകേളയും സമർത്ഥമായി ഉപേയാ
ഗിച്ചുെകാണ്ട് സ്വന്തം സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തു
രക്ഷിയ്ക്കാൻ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾക്കു സാധിക്കുന്നു.
പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികെള പരാജയെപ്പടുത്താൻ കഴി
യത്തക്ക വിധം ജനാധിപത്യശക്തികളുെടയിടയിലുള്ള
വിടവുകൾ തീർക്കുകയും ജനങ്ങെളയാെക േയാജിപ്പി
ച്ചണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിെയ വിജ
യിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലൂെട േദശീയ ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തി
േന്റയും, േദശീയപുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളുേടയും
േനതൃത്വം കരസ്ഥമാക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിേന്റയും കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുേടയും
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത കടമ. ഈ കടമ എത്രേത്താളം
േവഗത്തിൽ െചയ്തുതീർക്കാൻ കഴിയുേമാ അത്രേത്താളം
േവഗത്തിൽ നമുക്കു േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാൻ
കഴിയും.

















െ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
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
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