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4
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര

1958ഡിസമ്പർ 4-ാംനു ബാംഗ്ളുരിൽവച്ച് ഇന്ത്യയിെല
വത്തിക്കാൻഅംബാസഡറായ േമാസ്റ്റ് റവറന്റ് േജം�
സ് േറാബട്ട് േനാക്സിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ കേത്താലി�
ക്കാബിഷപ്പുമാരുെട ഒരുസേമ്മളനം കൂടുകയുണ്ടായി.
മതപരമായ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ പള്ളിവക കാര്യങ്ങ�
െളപ്പറ്റിേയാ അവർെക്കാന്നുംആേലാചിക്കാനുണ്ടായി�
രുന്നില്ല. േകരളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന
മറിച്ചിടാനുള്ള “ഭൗതികവുംആത്മീയവു”മായ മാർഗ്ഗങ്ങ�
െളപ്പറ്റിയാണ് സേമ്മളനം ഗൗരവമായി ആേലാചിച്ചത്.
“അമ്പതു മണിക്കൂർ േനരെത്തചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ,ഇന്ത്യ�
യിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപത്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള-പ്രേത്യകിച്ചു
േകരളേസ്റ്ററ്റിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപത്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള-
റിേപ്പാർട്ടുകൾ പര്യാേലാചിക്കാനാണ് സേമ്മളനം
അധികസമയവും വിനിേയാഗിച്ചത്. േകരളവിദ്യാഭ്യാസ�
ബില്ലിൽ സേമ്മളനംആശങ്കപ്രകടിപ്പിക്കുകയുംഅതി�
െന നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും െചയ്തു”. (ഇന്ത്യൻ
എക്സ്പ്രസ്സ്,ഡിസ. 5) “േകരളത്തിെലസ്ഥിതിഗതികെള�
പ്പറ്റി സേമ്മളനം പര്യാേലാചിക്കുകയുണ്ടായി. കമ്യൂണി�
സെത്തഎതിർത്തു േതാല്പിക്കുവാനുള്ളപല നിർേദ്ദശ�
ങ്ങളും ചർച്ചെചയ്യെപ്പട്ടു”. (ഹിന്ദു,സിസ. 6.)
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1 മതവിശ്വാസെത്തചൂഷണം െചയ്യുന്നു

മാർപ്പാപ്പാതിരുേമനിയുെട അനുഗ്രഹേത്താടുകൂടി േക�
രളത്തിെല വ്യവസ്ഥാപിതഗവൺെമന്റിെനതിരാതി
പുതിെയാരുസമരം നടത്തെപ്പടുെമന്നതിെന്റ മുന്നറിയി�
പ്പായിരുന്നുഅത്. മിഷ്യനറിപ്രവർത്തനങ്ങൾെക്കന്നും
പറഞ്ഞ് അേമരിക്കയിെല ധനാഢ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിെല
കേത്താലിക്കാപ്പള്ളികൾക്ക് പ്രതിവർഷം നൽകുന്ന
പത്തുേകാടി ഉറുപ്പിക എങ്ങിെന വിനിേയാഗിക്കെപ്പടു�
ന്നുഎന്നതിെന്റ ഒരുസൂചനയായിരുന്നുഅത്.

വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന
ബാംഗ്ളൂർ സേമ്മളനത്തിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിൽ
വരുേത്തണ്ടെതങ്ങിെനെയന്നാേലാചിക്കാൻേവണ്ടി
1959 മാർച്ച 18-ാം നു എറണാകുളത്തുവച്ച് കേത്താലി�
ക്കാൈവദികേമലദ്ധ്യക്ഷന്മാരുെട ഒരു േകാൺഫ്രൻസ്
വിളിച്ചുകൂട്ടെപ്പട്ടു.ആ േകാൺഫ്രൻസിൽവച്ചാണ് േകരള�
ത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടാനുള്ള പു�
തിെയാരുസമരപരിപാടിയുെട വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാ�
റാക്കെപ്പട്ടത്. “വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തുനിന്നുംൈപ്രവറ്റ്
ഏജൻസികെള നിഷ്ക്കാസനം െചയ്യുന്നതിന് കരുതിക്കൂ�
ട്ടി തികച്ചും അസ്വീകാര്യങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകേളാടുകൂടി�
യാണ് േകരള വിദ്യാഭ്യാസബില്ല് നിയമമാക്കിയിരിക്കു�
ന്നത്”.എന്ന മുഖവുരേയാടുകൂടി പ്രസ്തുത േകാൺഫ്രൻ�
സ് പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയത്തിൽ കേത്താലിക്കേരാടായി
ഇങ്ങിെനആഹ്വാനം െചയ്യുകയുണ്ടായി:

“ഗവൺെമന്റ്ഈബില്ല് പ്രസിദ്ധംെചയ്ത നാൾമുതൽ
നമ്മുെട ജനങ്ങൾ നടത്തിയ മഹത്തായപ്രേക്ഷാഭ�
ണം അത്യധികം ചാരിതാർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി ഞങ്ങൾ
ഈയവസരത്തിൽസ്മരിയ്ക്കുന്നു. ഇേതവെര പ്രകടിപ്പി�
ച്ചിട്ടുള്ളഊർജ്ജെത്തആവശ്യമായ പ്രവർത്തനപരി�
പാടികൾ തുടേരണ്ടതും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള
യത്നങ്ങൾ ദ്വിഗുണീഭവിപ്പിേയ്ക്കണ്ടതുമാെണന്ന്ആവർ�
ത്തിച്ച് അനുസ്മരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന്ഈയവസരം വിനി�
േയാഗിച്ചുെകാള്ളുന്നു…ഈസാഹചര്യത്തിൽ േകരള�
വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിെല ഉപദ്രവകരങ്ങളായ വ്യവ�
സ്ഥകൾ മാറ്റിക്കിട്ടുന്നതിന്ന് ഇതരസമുദായങ്ങേളാടു
സഹകരിച്ച് ആവശ്യമായഎല്ലാ നടപടികളും നമ്മുെട
ജനങ്ങൾൈകെക്കാള്ളണെമന്ന് ഞങ്ങൾആഹ്വാനം
െചയ്യുന്നു”.

— (ദീപിക, മാർച്ച് 20)

കേത്താലിക്കാൈവദികേമലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ പുേരാഗതി�
െയ്ക്കതിരായ തങ്ങളുെട കുരിശുയുദ്ധമാരംഭിച്ചത് ഇേന്നാ
ഇന്നെലേയാ അല്ല. െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്ത്
കമ്യൂണിസ്റ്റ്സ്ഥാനാർത്ഥികെള േതാല്പിയ്ക്കാൻേവണ്ടി
അവർആവുന്നെതാെക്ക െചയ്തുേനാക്കി. കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ
ജയിച്ചാൽ മതവും പള്ളിയും അപകടത്തിലാവുെമന്ന
പച്ചക്കളവുപറഞ്ഞ് അവർ കേത്തലിക്കാബഹുജന�
ങ്ങെളസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങളുെട പിന്നിൽഅണിനിര�
ത്താൻശ്രമിച്ചു. പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങെളഅവർ േകാൺ�
ഗ്രസ്സിെന്റ തിരെഞ്ഞടുപ്പാപ്പീസ്സുകളാക്കി മാറ്റി.അൾ�
ത്താരകെളഅവർ തിരെഞ്ഞടുപ്പു പ്ലാറ്റ്േഫാറങ്ങളാക്കി�
യുപേയാഗിച്ചു. ജനങ്ങളുെട മതേബാധെത്തസങ്കുചിത�
മായ രാഷ്ട്രീയതാല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അവർ ചൂഷണം
െചയ്തു. പേക്ഷ,ഫലമുണ്ടായില്ല. മതത്തിേന്നാ പള്ളി�
േയ്ക്കാ എതിരായ യാെതാരു പരിപാടിയും തങ്ങൾക്കി�
െല്ലന്നും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുെടെയന്നേപാെല കേത്താ�
ലിക്കാബഹുജനങ്ങളുേടയും സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികാഭി�
വൃദ്ധിയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ നിലെകാള്ളുന്നെതന്നും
കമ്യൂണിസ്റ്റ്സ്ഥാനാർത്ഥികൾ േവാട്ടർമാേരാടു തുറന്നു
പറഞ്ഞു. നുണയല്ല,സത്യമാണ്, ഒടുവിൽ വിജയിച്ചത്.
കേത്താലിക്കാ േകന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുേപാലും ധാരാളം
േവാട്ടുകൾ േനടിെക്കാണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അസം�
ബ്ളിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം സമ്പാദിച്ചു. വിവിധസമുദായ�
ങ്ങളിലും വിവിധമതങ്ങളിലും െപട്ട ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങളുെട പിന്തുണേയാടും അനുഗ്രഹ�
േത്താടുംകൂടി 1957ഏപ്രിൽ 5-ാം നു േകരളത്തിലാദ്യമാ�
യി ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ രൂപവൽക്കരിയ്ക്കെപ്പട്ടു.

പേക്ഷ, ജനങ്ങളുെട വിധിെയ മാനിയ്ക്കാൻ കേത്താലി�
ക്കാപ്പള്ളിേമധാവികൾ തയ്യാറായില്ല.അവർ തങ്ങളുെട
എതിർപ്പുകൾ പിേന്നയും തുടർന്നു. മതപരമായ സ്വാധീ�
നശക്തിയും സമ്മർദ്ദങ്ങളുമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് അവർ
കേത്താലിക്കാബഹുജനങ്ങെള കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമ�
ന്റിെന്നതിരായി തിരിച്ചുവിട്ടു.



       

2 മന്നത്തുപത്മനാഭെന്റതകിടം
മറിച്ചിൽ

അങ്ങിെനയിരിയ്ക്കുേമ്പാഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസബിൽ വന്നത്.
കേത്താലിക്കരുൾെപ്പെടയുള്ളഅദ്ധ്യാപകന്മാെര അടി�
മത്തത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിയ്ക്കാനും അവരുെട അന്തസ്സു�
യർത്താനുമുതകുന്ന ഒരുബില്ലായിരുന്നുഅത്.എന്നിട്ടും
പള്ളിേമധാവികൾഅതിെനഎതിർക്കുകയാണ് െചയ്ത�
ത്. ബില്ലിെന്നതിരായി അവർ ഒരു വലിയ പ്രേക്ഷാഭമ�
ഴിച്ചുവിട്ടു. പേക്ഷ,അെതാെരാറ്റെപ്പട്ട പ്രേക്ഷാഭമായിരു�
ന്നു. ഇന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമ�
ന്റിന്നും എതിരായി സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു നടക്കുന്നശ്രീ.
മന്നത്തുപത്മനാഭൻേപാലും ബിൽവിരുദ്ധപ്രേക്ഷാഭ�
ത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള തുറന്നു കാണിയ്ക്കാൻ മുേന്നാ�
ട്ടുവരികയുണ്ടായി. 1957ആഗസ്റ്റ് 27-ാംനു പത്രപ്രതിനി�
ധികൾക്കുനൽകിയ ഒരഭിമുഖസംഭാഷണത്തിൽഅേദ്ദ�
ഹം ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവിച്ചു.

“കൃസ്ത്യാനികളിൽ നെല്ലാരു പങ്ക്ഈബില്ലിെനഅനു�
കൂലിയ്ക്കുന്നവരുെണ്ടന്ന് പത്രറിേപ്പാർട്ടുകളിൽനിന്നു ധരി�
യ്ക്കാൻ കഴിയും.എത്രേയാഅധികം അദ്ധ്യാപകന്മാർ
കൃസ്ത്യാനികളിലുണ്ട്. സ്വരക്ഷെയ കരുതിെയങ്കിലും
അവർ ഇതിെനഅനുകൂലിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുേമാ? കൃസ്ത്യൻസ�
മുദായത്തിൽ നീതിേബാധമുള്ളവർഎത്രേയാ അധി�
കമുണ്ട്.അവരാരുംഈപ്രേക്ഷാഭണത്തിെന്റ പിന്തു�
ണക്കാരാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല.ഈപ്രേക്ഷാഭണം
മുഴുവൻ പള്ളിയിൽനിന്നു വരുന്നതാണ്.ഈതവണ
അവർഅത് ഒളിച്ചുവച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് സേന്താഷസേമതം
സമ്മതിയ്ക്കാം. ബിഷപ്പന്മാരും പാതിരിമാരുമാണ്ഈ
പ്രേക്ഷാഭണത്തിെന്റ ജീവനും ഉടലും. കേത്താലിക്കരു�
െടആർച്ച്ബിഷപ്പന്മാരും ബിഷപ്പന്മാരും ഉൾെപ്പെട
പതിന്നാല് ആത്മീയഗുരുക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചുകൂടി െചയ്ത
തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പണപ്പിരി�
വു നടത്തുന്നതും പ്രേക്ഷാഭണവഹ്നിയ്ക്കു തീ െകാളുത്തി�
യതും അതിെന ഇന്നെത്ത മട്ടിൽ കത്തിആളിയ്ക്കുന്ന�
തും…”

— (േദശബന്ധു 1957ആഗസ്റ്റ് 28)

ഗവൺെമന്റിെനതിരായി സമരം െചയ്യുന്നവർക്ക് താ�
െഴ െകാടുത്തസന്ദർേഭാചിതമായ ഒരു താക്കീതും അേദ്ദ�
ഹം നൽകുകയുണ്ടായി:

“എന്തായാലും ബിൽ പാസ്സാകുകിെല്ലന്ന് ഇതുവെര
പറഞ്ഞവർ പാസ്സായാലും നടപ്പിൽ വരികയിെല്ലന്ന്
പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമം നട�
പ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയാത്തശക്തിഹീനമായ ഒരു
ഗവൺെമന്റും നിലനില്ക്കാൻ േപാകുന്നില്ല. ഇന്നെത്ത
ഗവൺെമന്റ് ഇതു പാസ്സാക്കുെമങ്കിൽഅതു നടപ്പിൽ
വരുത്തുകയും െചയ്യും.അത്രബഹുജനപിന്തുണയും
ന്യായവുംഈബില്ലിനുണ്ട്.അസമാധാനമുണ്ടാക്കുന്ന
നിഷ്ഫലമായഈ ഭീഷണി ഇനിെയങ്കിലും നിറുത്തിെവ�
യ്ക്കണെമന്നാണ് എെന്റഅഭിപ്രായം”.

— (േദശബന്ധു,ആഗസ്റ്റ് 28)

പേക്ഷ,ശ്രീ.മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞത്
1957ആഗസ്റ്റിലാണ്.അതിന്നുേശഷമാണ് േകരളത്തി�
െല വിവിധമതങ്ങളിലും വിവിധ സമുദായങ്ങളിലുമുൾ�
െപ്പട്ട ഭൂപ്രഭുക്കന്മാെര അമ്പരപ്പിച്ച ചില പുതിയ സംഭ�
വവികാസങ്ങളുണ്ടായത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ്ഗവൺെമന്റ് തി�
രെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്തു െചയ്ത തങ്ങളുെട പ്രതിജ്ഞകൾ
നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടി ഒരു കാർഷികബന്ധബിൽഅസം�
ബ്ളിയിലവതരിപ്പിയ്ക്കുകയും അതിെന ഒരുസിലക്ട് കമ്മി�
റ്റിയ്ക്കയയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽെപട്ട കൃഷിക്കാരുെടെയന്നേപാ�
െലത്തെന്ന നായർസമുദായത്തിൽെപട്ട കൃഷിക്കാരു�
േടയും ഉത്തമ താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു
ബില്ലാണത്. പേക്ഷ,ശ്രീ മന്നത്തുപത്മനാഭൻ മർദ്ദന�
ങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുമനുഭവിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ നാ�
യന്മാെരയല്ല. നിലമുടമസ്ഥന്മാരും നായന്മാരുൾെപ്പെട�
യുള്ളആയിരമായിരം കൃഷിക്കാെര ചൂഷണംെചയ്തു ജീ�
വിക്കുന്നവരുമായ ഒരുപിടി നായർപ്രമാണികെള മാത്ര�
മാണ് പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്നത്.അതുെകാണ്ടാണ് ലക്ഷ�
ക്കണക്കിലുള്ളകൃഷിക്കാരുെട രക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി െകാണ്ടു�
വരെപ്പട്ട കാർഷികബന്ധബിൽ മന്നത്തുപത്മനാഭെന
ശുണ്ഠിപിടിപ്പിക്കുകയും വിറളിെയടുപ്പിക്കുകയും െചയ്തത്.
അതുെകാണ്ടാണേദ്ദഹം വിദ്യാഭ്യാസബിൽ വിരുദ്ധപ്ര�
േക്ഷാഭക്കാലത്തു െചയ്തസ്വന്തം പ്രസ്താവനകെളേപ്പാ�
ലും പിച്ചിചീന്തിെക്കാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്ന�
തിരായി യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പട്ടത്.



       

3 മതത്തിേന്റയുംസമുദായത്തിേന്റയും
േപരിൽ

ഇതുതെന്നയായിരുന്നു കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിേമധാവിക�
ളുേടയുംആവശ്യം. ‘ഇതരസമുദായങ്ങേളാടു സഹകരി�
ച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾൈകെക്കാള്ളാ’ൻ തീരു�
മാനിച്ചു ൈവദികേമലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ തങ്ങെള ഇേതവെര
എതിർത്തുേപാന്ന മന്നത്തുപത്മനാഭെന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു.
ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവർെമ്മന്റിെന്നതിരായി തല�
െപാന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുതിയ ‘അഖിലേകരള
ഹിന്ദു-മുസ്ലീം-കൃസ്ത്യൻ’പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റആരംഭം.

എറണാകുളത്തുെവച്ചുകൂടിയൈവദികേകാൺഫറൻ�
സിെന്റ മൂന്നാംദിവസം,അതായത് മാർച്ച് 20-നു, െപ�
രുന്നയിൽെവച്ച് േകരളാൈപ്രവറ്റ് സ്കൂൾ മാേനേജഴ്സ്
അേസാസിേയഷൻആക്ഷൻകമ്മിറ്റിയുെട ഒരു േയാഗം�
കൂടി.ആക്ഷൻകമ്മിറ്റിയുെട പ്രസിഡണ്ടായി ശ്രീ മന്ന�
ത്തുപത്മനാഭേനയും കൺവീനറായി ഫാദർ മണ്ണനാലി�
േനയും ഖജാൻജിയായി ശ്രീ വി.ഓ.എബ്രഹാമിേനയും
തിരെഞ്ഞടുത്തു.

“മേനജുെമന്റുകളുെട അഭിപ്രായങ്ങെള തീെര അവഗ�
ണിച്ചുെകാണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസനിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ�
േപാകുന്ന േകരളഗവൺെമന്റിേനാട് സമരം പ്രഖ്യാ�
പിേയ്ക്കണ്ടതാെണന്ന് തീരുമാനിച്ചു. സമരത്തിെന്റ നട�
ത്തിപ്പിന്നായി സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പ്രേക്ഷാഭണം
സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്നും പ്രാേദശികമായി സ്ക്വാഡ്സം�
ഘങ്ങൾരൂപീകരിക്കുന്നതിനും ഓേരാ വിദ്യാലയേത്ത�
യും േകന്ദ്രീകരിച്ച് േവാളണ്ടിയർ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കു�
ന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു”.

— (ദീപിക, മാർച്ച് 21)

ഈതീരുമാനമനുസരിച്ചുള്ള ഒരുപ്രേക്ഷാഭണമാണ്
േകരളത്തിെല ചില പ്രധാന േകന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇേപ്പാൾ
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മന്നത്തുപത്മനാഭന്ന് സ്വീകരണം
നൽകാെനന്നേപരിൽ േഘാഷയാത്രകളും െപാതുേയാ�
ഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കയാണ്.

പേക്ഷ,പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പത്മനാഭനാെണ�
ങ്കിലും സമരത്തിന്നുള്ളയഥാർത്ഥമായ ഒരുക്കങ്ങൾ
കേത്താലിക്കാപ്പള്ളികളുെട േനതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നു�
വരുന്നത് എന്ന് ‘ദീപിക’യിൽ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
റിേപ്പാർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പള്ളികൾേതാറും പ്ര�
സംഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും സംഘടിപ്പിച്ച് അവർ മത�
വിശ്വാസികെള ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായ ഒരുസമര�
ത്തിലിറക്കിവിടാൻ മുതിർന്നിരിക്കയാണ്.അവരുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട താല്പര്യ�
ങ്ങൾെക്കതിരായി ഒരുപിടി മാേനജർമാരുേടയും ഒരു�
പിടി നാടുവാഴികളുേടയും ഭൗതിക സ്വാർത്ഥങ്ങെള കാ�
ത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരുസമരമല്ല,പിെന്നേയാ, മതേത്ത�
യും സമുദായേത്തയും കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ളപാവന
സമരമാണ്!

‘ദീപിക’പറയുന്നതു േനാക്കുക:

“ഇന്നെത്ത രീതിയിൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ നടത്തുകയും
ഗവൺെമന്റു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾകുട്ടിക�
െള പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നത് മതത്തിനും സമുദാ�
യത്തിനും രാജ്യത്തിനും എതിരായ പ്രവൃത്തിയാണ്…
ശരിയായ നിയമേത്താടല്ലാെത െതറ്റായ നിയമേത്താ�
ട് നമുക്കുബഹുമാനംആവശ്യമില്ല”.

പ്രായപൂർത്തി േവാട്ടവകാശേത്താടുകൂടി തിരെഞ്ഞടുക്ക�
െപ്പട്ട ഒരു നിയമസഭ ഭൂരിപക്ഷപ്രകാരം പാസ്സാക്കുക�
യും പ്രസിഡണ്ടിെന്റഅംഗീകാരം േനടുകയുംെചയ്ത ഒരു
നിയമേത്താട് അവർക്കുയാെതാരുബഹുമാനവുമില്ല.
തങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്തഏതു നിയമേത്തയുംഅവെര�
തിർക്കും!

േകരളത്തിൽ നിയമവിേധയമായി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവൺെമന്റ് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നതുകാര�
ണത്താൽ കേത്താലിക്കാബിഷപ്പന്മാർക്ക് നിയമവിേധ�
യമായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാതായിരിക്കുന്നു.
ഇനിേമൽ നിയമലംഘനമാണവരുെട പരിപാടി! “അടു�
ത്ത രണ്ടു മാസങ്ങൾ േകരളത്തിെല കൃസ്ത്യാനികെള�
സ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു നിർണ്ണായകഘട്ടമായിരി�
യ്ക്കു”െമന്ന് താക്കീതു നൽകുന്ന വേലറിയൻ കാർഡിനൽ
േഗ്രഷ്യസ് ഭരണഘടനാപരമായഅവകാശങ്ങെള
െപാക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് നിയമലംഘകെരഅനു�
ഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നത് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. ഭരണഘ�
ടനപ്രകാരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുലഭിച്ചിട്ടുള്ളഅവകാ�
ശങ്ങെള േകരളത്തിെല ഗവൺെമന്റ് എടുത്തുകളഞ്ഞി�
രിക്കുന്നുെവന്നും ഭരണഘടനയുെട 30-ാം വകുപ്പിെന
ഗവൺെമന്റ് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നുമാണ് അേദ്ദഹം
െമയ് 1-ാംനുെത്ത ‘ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’യിെലഴുതിയ
ഒരു േലഖനത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നത്. പേക്ഷ,. ഒരു
േസ്റ്ററ്റ് ഗവൺെമന്റ് ഭരണഘടനെയ്ക്കതിരായി പ്രവർത്തി�
ച്ചാൽഅതിെന േനരിടുന്നതിന്ന് ഭരണഘടനാപരമായ
മാർഗ്ഗങ്ങളിേല്ല? പിെന്നഎന്തിനാെണാരുസുപ്രീംേകാ�
ടതി?

“ജനാധിപത്യം നശിയ്ക്കെട്ട!
രക്തം ചിന്താെനാരുങ്ങുക!”

കാർഡിനൽ േഗ്രഷ്യസ് എഴുതുന്നു:

“വിദ്യാഭ്യാസബിൽ പ്രസിഡണ്ടിെന്റഅനുമതിക്കായി
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടു.അേദ്ദഹമത് സുപ്രീംേകാടതിയുെട
അഭിപ്രായത്തിന്നയച്ചു. ഏഴു ജഡ്ജിമാരും പ്രസിഡ�
ണ്ടിെന്റ നിർേദ്ദശപരിധികൾക്കുള്ളിൽ കർശനമായി
ഒതുങ്ങി നില്ക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ബില്ലിെല 8, 9, 11, 12
എന്നീ വകുപ്പുകെള സുപ്രീംേകാടതി ജഡ്ജിമാർ െതാടു�
കയുണ്ടായില്ല”. (ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, െമയ് 1.)

ഇതു ശരിതെന്നെയന്നുസമ്മതിക്കുക. പേക്ഷ,പ്രസിഡ�
ണ്ടിെന്റഅനുമതിേയാടുകൂടി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട വിദ്യാ�
ഭ്യാസനിയമത്തിെല പ്രസ്തുത വകുപ്പുകൾ ഭരണഘടന�
യുെട 30-ാം വകുപ്പിെന്നതിരാെണങ്കിൽ വീണ്ടും സുപ്രീം
േകാടതിയിൽ േപാകുന്നതിെനആരാണ് തടഞ്ഞിട്ടുള്ള�
ത്? വിദ്യാഭ്യാസനിയമം ഭരണഘടനെയ്ക്കതിരാെണന്നു
െതളിയിക്കെപ്പട്ടാൽഅതുസ്വയം അപ്രത്യക്ഷമാവുക�
യിേല്ല? കാർഡിനൽ േഗ്രഷ്യസ്സിന്നും കൂട്ടുകാർക്കും വ്യവ�
സ്ഥാപിതമായഈ മാർഗ്ഗം എന്തുെകാണ്ടുപേയാഗിച്ചു�
കൂടാ?

ഉപേയാഗിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം,തങ്ങളുെട സങ്കുചിത�
ങ്ങളായഅവകാശങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ഉപകരി�
ക്കുേന്നടേത്താളം മാത്രേമ പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിതതാ�
ല്പര്യക്കാർക്ക് ഭരണഘടനയും സുപ്രീംേകാടതിയും മറ്റും
ആവശ്യമുള്ളു. സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരാെണന്നു
കാണുേമ്പാൾ നിയമസഭകൾ നിർമ്മിക്കുന്നനിയമങ്ങ�
െളെയന്നേപാെലതെന്നസുപ്രീംേകാടതിയുെട തീരുമാ�
നങ്ങേളയും അവർ വലിെച്ചറിയും. േകാടതിയും ജനാ�
ധിപത്യവും തങ്ങളുെട സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തു�
രക്ഷിച്ചുെകാള്ളണം.അെല്ലങ്കിൽ േകാടതിയും േവണ്ട,
ജനാധിപത്യവും േവണ്ട! മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരായബഹു�
ജനങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമാർഗ്ഗങ്ങെളഎല്ലാേയ്പാഴും
മുറുെകപ്പിടിച്ചുെകാള്ളണം. പേക്ഷ, മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർ�
ക്ക് അെതാന്നും ബാധകമല്ല!ഈയാഥാർത്ഥ്യം അവർ
തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്ന് ‘ദീപിക’
എഴുതുന്നതു േനാക്കുക:

“ഭരണഘടനയ്ക്കും േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിനും അഖിേലന്ത്യാ
നിയമങ്ങൾക്കും വിേധയമായിട്ടുേവണം േകരളത്തി�
െല കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികൾഎതിരാളികേളാട്
എെന്തങ്കിലും െചയ്യാൻ. ഇങ്ങിെന വ്യവസ്ഥാപിത�
മായ ഒരു ഗവൺെമന്റു നടത്താനുള്ളബാധ്യതയാ�
ണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ്കൾക്കുള്ളത്.അവെരഎതിർേക്കണ്ടി�
വരുന്നബഹുജനങ്ങൾക്കാകെട്ട ഇങ്ങെനെയാരു �
ഭാരമില്ല”.

— (ദീപിക, മുഖപ്രസംഗം,ഏപ്രിൽ 28.)

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായ സമരത്തിൽ
ജനാധിപത്യമാർഗ്ഗങ്ങെളാന്നുംഅവലംബിേക്കണ്ടതി�
െല്ലന്ന് ഒരു മുൻമന്ത്രിയും േകാൺഗ്രസ്സുേനതാവുമായ
ശ്രീ. കളത്തിൽ േവലായുധൻനായരും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവൺെമന്റിെന പരാജയെപ്പടുത്തുകസാധ്യമെല്ലന്ന്
േബാധ്യംവന്ന വിരുദ്ധന്മാർ ഇേപ്പാൾ ജനാധിപത്യ�
െത്ത കുഴുച്ചുമൂടി സായുധലഹളയ്ക്കു വട്ടംകൂട്ടുകയാണ്.
അേത, ഒരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിന്നുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ്
നടക്കുന്നത്. മന്നത്തുപത്മനാഭൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതു
േകൾക്കുക:

“ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം സംഭരിക്കണം.അേനക�
മാളുകെള ഓേരാേരാ കമ്മിറ്റികളായി എല്ലാസ്ഥല�
ങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിക്കണം.അങ്ങിെന പല കാര്യ�
ങ്ങളുമുണ്ട്…നാം ഒരു യുദ്ധരംഗേത്തയ്ക്കിറങ്ങുകയാണ്.
നിങ്ങൾ വളെര സൂക്ഷിച്ചുെകാള്ളണം.എെന്തന്നാൽ,
കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാേരാടാണ് നമ്മൾഎതിരിടുന്നത്……ഒരു
വിപ്ലവം കൂടാെത ഇവരിറങ്ങിേപ്പാകുെമന്ന് നാം വിശ്വ�
സിക്കുന്നില്ല”.

— (േദശബന്ധു, െമയ് 5.)

പ്രചാരേവലകൾ മാത്രം േപാരാ,ഓേരാസ്ഥലത്തും
രഹസ്യസംഘടനകൾരൂപീകരിച്ച് ആവശ്യമായ ഒരു�
ക്കങ്ങൾ നടത്തുകകൂടി േവണെമന്ന് ‘ദീപിക’ ഒരു മുഖ�
പ്രസംഗത്തിലൂെടആഹ്വാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. (ദീപിക,
ഏപ്രിൽ 26.) കേത്താലിക്കാപ്പള്ളികളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായി ബലപ്രേയാഗവും ഹിംസയും
നടത്താനുള്ളആഹ്വാനമാണ് നൽകെപ്പടുന്നത്, ‘ദീ�
പിക’യുെട മുഖപ്രസംഗങ്ങളിൽ “ഭൗതികമായഎന്തു
നഷ്ടവും സഹിച്ച്” ലഹളെയ്ക്കാരുങ്ങാനാവശ്യെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു. ഒരു മുഖപ്രസംഗത്തിെല ചില ഭാഗങ്ങൾശ്രദ്ധി�
ക്കുക:

“േകസ്സുകളും അറസ്റ്റുകളും മർദ്ദനങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
ഡസൻകണക്കിന് െമത്രാന്മാരുംആയിരക്കണക്കിന്
ൈവദികരും ലക്ഷക്കണക്കിന് അൽേമനികളും ജയി�
ലറകളിൽഅടയ്ക്കെപ്പെട്ടന്നുവരും. ഇതിെനെയാെക്ക
േനരിടുവാനുള്ളതേന്റടവുംആത്മാഭിമാനവും ഇല്ലാത്ത�
വർ ഇനിേമലിൽ കൃസ്ത്യാനികളായി തുടരുകയില്ല…
.സമരം െചയ്യാൻൈധര്യമില്ലാത്തവരായും ജഡഭാരം�
െകാണ്ടുഓടാൻ വയ്യാത്തവരായും ഇൻഡ്യയുെട ഒരു
മൂലയിൽ കിടന്നു നരകിേക്കണ്ടഗതിേകട് നാം സ്വ�
യം വരുത്തിെവയ്ക്കരുത്. സർവ്വവും ത്യജിക്കുവാൻ നാം
തയ്യാറായാൽ ഒന്നും േപാകാനില്ലാത്തവെരേപ്പാെല
നമുക്കുസമരം െചയ്യാം”.

— (ദീപിക,ഏപ്രിൽ 29.)

ഇതാ, രക്തം ചിന്താനുള്ള മെറ്റാരാഹ്വാനം:

“ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി എന്തു െചയ്യുന്നതും കമ്യൂണി�
സ്റ്റ്കൾക്കു െതറ്റല്ല.ഈസാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്തം ചി�
ന്തുന്നതിനുേപാലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണെമന്ന് ഞങ്ങൾ
കരുതുന്നതുെതറ്റാേണാ? ഇേങ്ങപ്പുറത്ത് ഒരുക്കെമാ�
ന്നുമിെല്ലന്നുകണ്ടാൽഎന്തു െചയ്യുന്നതിന്നും കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റ്കൾ മടിക്കുകയില്ല. മറിച്ച് അതിേനയും അതി�
െന്റഅപ്പുറത്തിേനയും േനരിടുന്നതിന് ഒരുക്കെമന്നു
വന്നാൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കൾഅവരുെട േവണ്ടാതനം
ഉേപക്ഷിെച്ചന്നുവരും.അതുെകാണ്ടാണ് എല്ലാസ്ഥ�
ലങ്ങളിലും ഉടെന സന്നദ്ധസംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ�
െമന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്.അങ്കമാലിയിൽത്തെന്ന
അയ്യായിരംേപർഅണിനിരന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇെതാെക്ക
അട്ടിമറിക്കാനുള്ളആഹ്വാനമാെണന്നുപറയുന്നവർ
യഥാർത്ഥത്തിൽഅട്ടിമറിെയക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയാണ്”.

— (ദീപിക, മുഖപ്രസംഗം, െമയ് 12.)

സന്നദ്ധസംഘങ്ങളും വാളണ്ടിയർയൂനിറ്റുകളും രക്ത�
െച്ചാരിച്ചിലുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ മാത്രമാെണ�
ന്ന് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേത്താലിക്കാപ്പള്ളികളിെല
“മത”പ്രസംഗങ്ങളിൽ “കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട രക്തംെകാ�
ണ്ട് േകരളെത്തശുദ്ധീകരിക്കുക!”എന്ന ഉപേദശമാണ്
നൽകെപ്പടുന്നത്. കാേത്താലിക്കായുവാക്കന്മാർക്ക്
ആയുധപരിശീലനം നൽകാനുള്ളപല രഹസ്യേകന്ദ്ര�
ങ്ങളുംസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രഹസ്യമാ�
യി േതാക്കുകളും കത്തികളും ഇരിമ്പുവടികളും േശഖരി�
ക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. മിഷ്യനറിപ്രവർത്തനങ്ങൾ�
െക്കന്നുംപറഞ്ഞ് അേമരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികളിൽനി�
ന്നു വാങ്ങുന്നപത്തുലക്ഷക്കണക്കിലുള്ളപണത്തിെന്റ
ഗണ്യമായ ഭാഗം ഇത്തരം അട്ടിമറിപ്രവർത്തനങ്ങൾ�
ക്കുേവണ്ടിയാണുപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നത് എന്നൂഹിക്കു�
ന്നതിൽ യാെതാരു െതറ്റുമില്ല.

ഒരു െചകിട്ടത്തടി കിട്ടിയാൽ മേറ്റ െചകിടും കാണിച്ചു�
െകാടുക്കണെമന്നുപേദശിയ്ക്കുകയും അവശരായ മർദ്ദി�
തബഹുജനങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടുകൾ തീർക്കാൻേവണ്ടി
ആത്മാർപ്പണം െചയ്യുകയും െചയ്ത ഒരു മഹാത്മാവിെന്റ
േപരിലാണ്ഈഅട്ടിമറിപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പി�
യ്ക്കെപ്പടുന്നത്. കൃസ്ത്യാനിയാവണെമങ്കിൽ രക്തംചിന്താ�
െനാരുങ്ങണമേത്ര!എെന്താരു കൃസ്തുഭക്തന്മാർ!

ഇരിയ്ക്കെട്ട,ഇത്തരെമാരു സായുധലഹളയ്ക്ക് ധൃതിപിടിച്ച്
ഒരുക്കം കൂട്ടുന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമന്താണ്?എെന്താന്നാ�
ണ് സമരക്കാർക്കുസാധിച്ചുകിേട്ടണ്ടത്?



       

4 സമരക്കാരുെട
പ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശങ്ങൾ

വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിെല സംവരണവ്യവസ്ഥ മുത�
ലായ ചില വകുപ്പുകേളയും ഭൂനയബില്ലിെല കാർഷി�
കപരിഷ്ക്കാരങ്ങേളയും എതിർക്കുകഎന്നതായിരുന്നു
പ്രേക്ഷാഭമാരംഭിച്ചസമയത്ത് അവരുെട പ്രഖ്യാപിേതാ�
േദ്ദശ്യം.

“പബ്ളിക്ക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻഡിസ്ട്രിക് അടിസ്ഥാ�
നത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിൽനിന്നു മാത്രേമ
മാേനജരന്മാർ എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിൽഅദ്ധ്യാപക�
െര നിയമിക്കാൻ പാടുള്ളുഎന്നുംഅങ്ങിെന തയ്യാറാ�
ക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽസർക്കാരുത്തരവനുസരിച്ച് ചില വി�
ഭാഗം ജനങ്ങൾക്കുനൽകിയിരിക്കുന്നസംവരണാവ�
കാശം പാലിച്ചിരിേക്കണ്ടതുമാെണന്നും നിയമത്തിെന്റ
11-ാം വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്നു.ഈവ്യവസ്ഥയുെട
ഫലമായി അനഭിലഷണീയരും തികച്ചും അസ്വീകാര്യ�
രുമായആളുകെളഅദ്ധ്യാപകരായി ൈപ്രവറ്റ് വിദ്യാ�
ലയങ്ങളിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് മാേനജ്െമന്റ ് നിർബ്ബ�
ന്ധിതമാകുന്ന ഒരുസാഹചര്യം ഉളവാകയും തന്മൂലം
തങ്ങളുെട ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾസ്ഥാ�
പിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്നതിന് ന്യൂനപക്ഷസമുദായങ്ങൾ�
ക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മൗലികാവകാശത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം
പരാജിതമാക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു”.എന്നുപ്രസ്താവി�
ച്ചുെകാണ്ടാണ് 1959 മാർച്ച് 18-ാംനു എറണാകുളത്തുവ�
ച്ചു കൂടിയ കേത്താലിക്കാൈവദികേമലദ്ധ്യക്ഷന്മാരുെട
േകാൺഫ്രൻസ് “േകരള വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിെല
ഉപദ്രവകരങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റിക്കിട്ടുന്നതിന്നു”

േവണ്ടിയുള്ളസമരമാരംഭിക്കാൻ കേത്താലിക്കാബഹു�
ജനങ്ങേളാടാഹ്വാനം െചയ്തത്. (മലയാള മേനാരമ,
മാർച്ച് 20)ശ്രീ. മന്നത്തുപത്മനാഭനാകെട്ട,സംവരണ�
െത്ത മാത്രമല്ലഎതിർത്തത്. ഭൂനയബില്ലു പാസ്സായാൽ
വൻകിട ഭൂവുടമസ്ഥന്മാരായ നായന്മാർ പാപ്പരാവുെമ�
ന്നുകൂടി പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം സമരരംഗത്തി�
ലിറങ്ങിയത്.അവസരവാദികളായഏതാനും േകാൺ�
ഗ്രസ്സ്—പി.എസ്. പി. േനതാക്കന്മാർ തങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീ�
യപാരമ്പര്യങ്ങെള സാമുദായികവാദത്തിന്നടിയറവയ്ക്കു�
കയും മന്നത്തുപത്മനാഭെന്റ പടനായകത്വമംഗീകരിക്കു�
കയും െചയ്തേതാടുകൂടി കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്നതി�
രായ വലിെയാരുബഹുജനപ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവരുെമ�
ന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടു.



       

5 പരിപാടിയുെട പാപ്പരത്തം

പേക്ഷ,ഏെറക്കഴിയുന്നതിന്നുമുമ്പുതെന്ന, ജനങ്ങെള
േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താൻ െകല്പില്ലാത്തഏറ്റവും ദുർ�
ബലങ്ങളായ പരിപാടികെളയാണ് പിന്തിരിപ്പന്മാർ
പിടികൂടിയത് എന്നു വ്യക്തമായി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺ�
െമന്റിെന്നതിരായ സമരപ്രഖ്യാപനം യഥാർത്ഥത്തിൽ
േകരളത്തിെല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട താല്പ�
ര്യങ്ങൾെക്കതിരായ ഒരുസമരപ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ്
തീർന്നത്!

ഭൂനയബില്ല് എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷക്കാ�
രായ കൃഷിക്കാരുേടയും കാർഷികെത്താഴിലാളികളുേട�
യും നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ളതാണ്. വിവിധസമുദായങ്ങളി�
െല വൻകിട ഭൂപ്രഭുക്കളുെട സങ്കുചിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കു
മാത്രേമ അതുെകാണ്ട് എെന്തങ്കിലും ഹാനി തട്ടുകയു�
ള്ളു.അതുെകാണ്ട് മതത്തിേന്റയും സമുദായത്തിേന്റയും
േപരിൽ ഭൂനയബില്ലിെന എതിർക്കുകഎളുപ്പമല്ല. മാത്ര�
മല്ല, നാഗപ്പൂർ പ്രേമയത്തിന്നു േശഷം േകാൺഗ്രസ്സുകു�
പ്പായമിട്ട പിന്തിരിപ്പൻ ജന്മികൾക്കുംഅവരുെട ഏജന്റു�
മാർക്കും ഭൂനയബില്ലിെന േനരിെട്ടതിർക്കാനുള്ളൈധ�
ര്യം (കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പി.എസ്.പി.ആർ.എസ്.പി.
തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളാെണങ്കിൽ കാർഷികപരിഷ്ക്കാര�
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടിനിലെക്കാള്ളുന്നവയാണ്.

ഇതുതെന്നയാണ് വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിെന്റ കാര്യവും.
നായെരേന്നാഈഴവെനേന്നാ മുസ്ലിെമേന്നാ കൃസ്ത്യെന�
േന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാെതഎല്ലാഅദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും മു�
െമ്പാരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തപുതിയഅവകാശങ്ങളും
പുതിെയാരന്തസ്സും നൽകുന്നനിയമമാണത്.

ഈനാട്ടിെല വിവിധ പാർട്ടികളുേടയും വിവിധ സമുദാ�
യങ്ങളുേടയും ഇന്നെത്ത ഒരാവശ്യമാണ് സംവരണം.
വിദ്യാഭ്യാസബില്ലിെല 11-ാം വകുപ്പ് അസംബ്ളിയിൽ
ചർച്ചയ്ക്കു വന്നേപ്പാൾ േയാഗ്യതയുള്ളഎല്ലാഅദ്ധ്യാപ�
കന്മാേരയും ലിസ്റ്റിലുൾെപ്പടുത്തണെമന്ന് േകാൺഗ്ര�
സ്സുേനതാവ് പി. ടി. ചാേക്കായും,ആവശ്യമുള്ളതിെന്റ
ഇരട്ടി ആളുകെള ലിസ്റ്റിലുൾെപ്പടുത്തണെമന്ന് മുസ്ലിം
ലീഗുേനതാവ് മുഹമ്മദ്േകായയുംആവശ്യെപ്പട്ടുെവങ്കി�
ലും “പബ്ളിക്ക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ തയാറാക്കുന്ന
ലിസ്റ്റിൽനിന്നു മാത്രേമ മാേനജരന്മാർ അദ്ധ്യാപക�
െര നിയമിക്കാൻ പാടുള്ളു”എന്നവ്യവസ്ഥെയഎല്ലാ
പാർട്ടിക്കാരും അനുകൂലിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. “അങ്ങി�
െന തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽസർക്കാരുത്തരവനുസ�
രിച്ച് ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കുനൽകിയിരിക്കുന്നസംവര�
ണാവകാശം പാലിച്ചിരിേക്കണ്ടതാെണ”ന്നവ്യവസ്ഥ�
െയ ഒെരാറ്റ പാർട്ടിയും എതിർക്കുകയുണ്ടായില്ല. (1957
ആഗസ്റ്റ് 30-ാം അസംബ്ളി നടപടികളുെടഔേദ്യാഗിക�
റിേപ്പാർട്ടു േനാക്കുക.)

സംവരണം കുറച്ചുകാലംകൂടി തുടരണെമന്ന് അസന്നി�
ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഏക രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി മാത്രമാെണന്നുള്ളതുശരിയാണ്. കളത്തിൽ
േവലായുധൻനായെരേപ്പാലുള്ള േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്ക�
ന്മാരും പട്ടംതാണുപിള്ളെയേപ്പാലുള്ളപി.എസ്.പി.
േനതാക്കന്മാരും സംവരണവിരുദ്ധപ്രേക്ഷാഭെത്ത
പരസ്യമായി അനുകൂലിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതും ശരിയാണ്.
പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സിന്നും പി.എസ്. പി.ക്കും രാഷ്ട്രീയ�
പാർട്ടികെളന്നനിലയ്ക്കുസംവരണെത്തഎതിർക്കാനു�
ള്ള ചങ്കൂറ്റമിന്നില്ല. ചങ്കൂറ്റമുണ്ടായാൽആപാർട്ടികളിൽ
ഇനിെയാരിക്കലും നികത്താനാവാത്ത വിടവുകളും ഭി�
ന്നിപ്പുകളുമുണ്ടാവുെമന്നുതീർച്ചയാണ്.

മുസ്ലീംലീഗ്,ഇെതഴുതുന്നസമയംവേരയും,സംവരണ വി�
രുദ്ധപ്രേക്ഷാഭത്തിൽനിെന്നാഴിഞ്ഞുനില്ക്കുകയാണ് െച�
യ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റു പിന്നണിസ്സമുദായങ്ങൾെക്കന്നേപാെല�
ത്തെന്ന മുസ്ലീങ്ങൾക്കുംസംവരണംആവശ്യമാെണന്ന�
വർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടാനുള്ളഏതു രാഷ്ട്രീയസമര�
േത്തയും പിന്താങ്ങുെമന്നു വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ടുതെന്ന
സാമുദായികവാദികളുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ളസ്കൂളടപ്പു�
പ്രേക്ഷാഭെത്തതങ്ങൾഅനുകൂലിയ്ക്കുന്നിെല്ലന്ന് ആർ.
എസ്. പി. വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എസ്.എൻ. ഡി. പി പാതിരിമാരുേടയും മന്നത്തിേന്റ�
യും സ്കൂളടപ്പുസമരെത്തഎതിർത്തുെകാണ്ട് ശക്തിയായ
ഒരു പ്രേക്ഷാഭംആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. നായന്മാരു�
െട ഒട്ടനവധി കരേയാഗങ്ങൾ മന്നത്തിെന്റ നയത്തിൽ
പ്രതിേഷധിച്ചുെകാണ്ട് പ്രേമയങ്ങൾ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണക്കാരായ കേത്താലിക്കരിൽത്തെന്ന ഒരു
വിഭാഗം സ്കൂളടപ്പുപ്രേക്ഷാഭത്തിെന്നതിരായി മുേന്നാട്ടുവ�
രാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.

പള്ളിക്കൂടങ്ങളടച്ചുപൂട്ടി അദ്ധ്യാപകന്മാരുെട വായിൽ
മണ്ണിടാനും ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ളകുട്ടികെള വിദ്യാഭ്യാ�
സേത്തയുംഅതുവഴി അവരുെട ഭാവിെയത്തെന്നയും
നശിപ്പിയ്ക്കാനുമുള്ള രാജ്യേദ്രാഹപരമായ ഒരു പരിപാ�
ടിയ്ക്കു വിദ്യാഭ്യാസതല്പരരായ ജനവിഭാഗങ്ങളുെടആനു�
കൂല്യേമാ പിന്തുണേയാ ലഭിയ്ക്കുകയിെല്ലന്നു തീർച്ചയാ�
ണ്.അദ്ധ്യാപകന്മാരും രക്ഷിതാക്കന്മാരും മറ്റു വിദ്യാ�
ഭ്യാസേപ്രമികളും സ്കൂളടപ്പുപ്രേക്ഷാഭേത്താടുള്ള തങ്ങ�
ളുെട എതിർപ്പു പരസ്യമായിത്തെന്നപ്രകടിപ്പിയ്ക്കാൻ
തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.



       

6 കമ്യൂണിസത്തിെനതിരായ
കുരിശുയുദ്ധം

കാെറ്റേങ്ങാട്ടാണ് വീശുന്നെതന്ന് പിന്തിരിപ്പന്മാർക്കു
മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അതുെകാണ്ടവർ തങ്ങ�
ളുെട അടവുകൾ മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാ�
സനിയമത്തിെല ചില വകുപ്പുകൾ മാറ്റുകേയാ,സംവ�
രണമവസാനിപ്പിയ്ക്കുകേയാ ഭൂനയബില്ലിെന എതിർ�
ക്കുകേയാ ഒന്നുമല്ല. ജേനാപകാരപ്രദങ്ങളായബില്ലു�
കൾ െകാണ്ടുവരുന്നകമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെനത്ത�
െന്ന നശിപ്പിയ്ക്കുകഎന്നതാണ് തങ്ങളുെട ഉേദ്ദശെമ�
ന്ന് ലഹളക്കാരിൽ ചിലർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.
“ഈഗവൺെമന്റിെന മാത്രമല്ല,കമ്യൂണിസംതെന്ന
ഇല്ലാതാക്കാൻ തീർച്ചയാക്കിയിരിയ്ക്കയാണ്”എന്നാണ്
ശ്രീ. മന്നത്തുപത്മനാഭൻ പറയുന്നത്. (േദശബന്ധു,
േമയ് 5).

കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായ കുരിശുയുദ്ധത്തിെന്റ പടനാ�
യകത്വേമെറ്റടുത്തുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ഗർജ്ജിയ്ക്കുന്നതു
േകൾക്കുക:

“വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിൽ ചില േഭദഗതികൾ വരു�
ത്തുന്നതുെകാേണ്ടാ സംവരണത്തിൽ ചില നീക്കുേപാ�
ക്കുകൾ വരുത്തുന്നതുെകാേണ്ടാ ഭൂനയബില്ലിൽ ചില
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതുെകാേണ്ടാ പ്രേക്ഷാഭണം നിർ�
ത്തിെവയ്ക്കാൻ േപാകുന്നില്ല….സംവരണത്തിേന്റയും
വിദ്യാഭ്യാസബില്ലിേന്റയും ഭൂനയബില്ലിേന്റയും േപരുപറ�
ഞ്ഞ് മന്നം കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന തകർക്കാൻ
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുകയാെണന്ന് കമ്യൂണിസ്സ്കാർ പറയു�
ന്നു. വാസ്തവം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റു തകരണം.
മറ്റുള്ളവഓേരാ ഉപാധികൾമാത്രം.അവഓേരാ കു�
റ്റികൾമാത്രം.എണ്ണിെയണ്ണി അവ പരിഹരിയ്ക്കും. …
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെനഅട്ടിമറിയ്ക്കാൻ േപാക�
യല്ല. േനെര മറിയ്ക്കാൻ േപാകയാണ്. േകരളത്തിൽ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റു േവണ്ട. കമ്യൂണിസംതെന്ന
ഇവിെട പാടില്ല. ഇവിെട കമ്യൂണിസത്തിെന്റ േവരു
പറിച്ചു ചുട്ടുകരിച്ച് കടലിൽ കലക്കാൻ േപാകുകയാണ്.
ആർെക്കങ്കിലും ഇതു തടുക്കാെമങ്കിൽആയിേക്കാളു”.

— (ദീപിക, െമയ് 5)

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടും േപാലും! കമ്യൂ�
ണിസെത്തത്തെന്നചുട്ടുകരിച്ച് കടലിലാഴ്ത്തുംേപാലും!
ഇത്തരം ഉച്ചക്കിറുക്കുകൾ ഇതിന്നുമുമ്പും ചിലർ പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായി പിന്തിരിപ്പന്മാർ
ആയുധെമടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്ര�
സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ആവിർഭവിച്ച കാലത്തു
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമന്റ് ശ്രമിച്ചുേനാക്കിയതാണത്. ഇരു�
പതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ രണ്ടാം ദശകത്തിെന്റആരംഭംമു�
തൽ 1947ആഗസ്ത് 15-ാം നു വെര കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ�
നെത്തനാമാവേശഷമാക്കാൻ േവണ്ടിബ്രിട്ടീഷ്സാമ്രാ�
ജ്യേമധാവികൾ തങ്ങളുെട എല്ലാ ശക്തികളുെമടുത്തുപ�
േയാഗിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ,തകർന്നതു കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാനമല്ല,ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വമാണ്.ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണാധികാരികൾക്കുസാധിയ്ക്കാത്തതു തങ്ങൾക്കുസാ�
ധിയ്ക്കുെമന്നായിരുന്നു േകാൺഗ്രസ്സ് ഭരണാധികാരികളു�
െട വിശ്വാസം. 1948 മുതൽ 1951 വെര പട്ടാളേത്തയും
എം.എസ്.പി.േയയുപേയാഗിച്ചു നിഷ്ഠുരമായ മർദ്ദനങ്ങ�
ളഴിച്ചുവിട്ടു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനെത്തനശിപ്പിയ്ക്കാൻ
അവർആവുന്നെതാെക്ക െചയ്തുേനാക്കി. പേക്ഷ,ക്ഷ�
യിച്ചതു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമല്ല േകാൺഗ്രസ്സാണ്.
േകാൺഗ്രസ്സുഭരണാധികാരികളുെട ഹിംസകേളയും
ബലപ്രേയാഗങ്ങേളയും അതിജീവിച്ചുെകാണ്ട് കമ്യൂണി�
സ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്;
ഇന്ത്യയിെല രണ്ടാമെത്തപാർട്ടിയായും േകരളത്തിെല
ഭരണാധികാരകക്ഷിയായും ഉയരുകയാണ് െചയ്തത്.
എന്നിട്ടും,ഹിറ്റ്ലർക്കുംബ്രിട്ടീഷ്ഭരണാധികാരികൾക്കും
വത്തിക്കാനും േകാൺഗ്രസ്സ് ഭരണാധികാരികൾക്കും
സാധിയ്ക്കാത്തത് തങ്ങൾക്കുസാധിയ്ക്കുെമന്നാണ് കാർ�
ഡിനൽ േഗ്രഷ്യസ്സും ‘ദീപികാ’പത്രാധിപരും മന്നത്തുപ�
ത്മനാഭനും വീമ്പിളക്കുന്നത്. ഇത് ഉച്ചക്കിറുക്കെല്ലങ്കിൽ
മെറ്റന്താണ്?



       

7 ജനങ്ങൾെക്കതിരായ യുദ്ധം

പേക്ഷ,ഇതു യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്യൂണിസത്തിെന്നതി�
രായ യുദ്ധമല്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ മറപിടി�
ച്ചുെകാണ്ട് സ്വന്തംസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുര�
ക്ഷിയ്ക്കാനും എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലുംെപട്ട ഭൂരിപക്ഷക്കാ�
രായ ജനങ്ങളുെട വയറ്റത്തടിയ്ക്കാനുംേവണ്ടിയുള്ളയുദ്ധ�
മാണ്. മാേനജർമാരുെട അടിമത്തത്തിൽനിന്നു േമാചി�
പ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നഅദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും ജന്മികളുെട ചൂഷണ�
ത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള
കൃഷിക്കാർക്കും വ്യവസായബന്ധബില്ലിെന്റ സഹായ�
േത്താടുകൂടി തങ്ങളുെട അവകാശങ്ങെള കാത്തുരക്ഷി�
യ്ക്കാൻ ശക്തി സംഭരിക്കുന്നപതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള
െതാഴിലാളികൾക്കുംഎതിരായ യുദ്ധമാണ്. നിയമവി�
േധയവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട ജന�
ങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്താനും അങ്ങിെന നമ്മുെട
രാജ്യെത്തഅഭിവൃദ്ധിയിേലയ്ക്കു നയിയ്ക്കാനുമുള്ളസംരം�
ഭങ്ങൾെക്കതിരായ യുദ്ധമാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ
മനുഷ്യെന്റ പുേരാഗതിെയ്ക്കതിരായ യുദ്ധമാണ്.

പിന്തിരിപ്പന്മാരുെട നുണപ്രചാരേവലകേളയും സംഘ�
ടിതമായഎതിർപ്പുകേളയും വകെവയ്ക്കാെത കഴിഞ്ഞ
രണ്ടുെകാല്ലത്തിന്നിടയ്ക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് ജന�
ങ്ങളുെട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി നടപ്പിൽവരുത്തിയ പരിപാടി�
കൾസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാെര േബജാറാക്കിയിരിക്കുക�
യാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സ്വാധീനശക്തി ദിനം�
പ്രതി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതുഅവർ കാണുന്നുണ്ട്. കമ്യൂണി�
സ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റ ഭൂനയബിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയു�
െട സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സഹായിയ്ക്കുക
എന്നു േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ ഇന്ദിരാഗാന്ധി
പറഞ്ഞതുഅർത്ഥഗർഭമാണ്.അടുത്തതിരെഞ്ഞടുപ്പു�
വെര കാത്തിരുന്നാൽ േകരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ചില
േസ്റ്ററ്റുകളിലും തങ്ങളുെടസ്ഥിതി കൂടുതൽ പരുങ്ങലിലാ�
വുെമന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു.അതുെകാണ്ടാണവർ
വ്യവസ്ഥാപിതവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങ�
ളുേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ട് ലഹളകളും രക്തെച്ചാരിച്ചിലുകളുമു�
ണ്ടാക്കി കമ്യൂണിസ്റ്റുഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടാനാഗ്രഹി�
ക്കുന്നത്. ഭരണഘടനെകാണ്ടും ജനാധിപത്യംെകാണ്ടും
സാധിയ്ക്കാത്തത് അക്രമങ്ങൾെകാണ്ടുംഅഭ്യന്തരയുദ്ധം�
െകാണ്ടും സാധിയ്ക്കുെമന്നാണവർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത്.

പേക്ഷ,കഴിഞ്ഞ രണ്ടുെകാല്ലക്കാലെത്തവൃത്തിെകട്ട
പരിപാടികെളന്നേപാെലത്തെന്നഈപുതിയസമരപ�
രിപാടിയും പരാജയെപ്പടുെമന്ന കാര്യത്തിൽ യാെതാ�
രു സംശയവുമില്ല.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, രാജ്യെത്ത
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതു�
യർത്താനുംേവണ്ടിആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന
ഒരു ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായ സമരസംരംഭങ്ങൾപ്രതി�
പക്ഷപാർട്ടികളുെട അനുയായികെളത്തെന്ന ഭിന്നിപ്പി�
യ്ക്കുകയാണ് െചയ്യുക.

ഈയാഥാർത്ഥ്യം പിന്തിരിപ്പന്മാർ മനസ്സിലാക്കാൻ തു�
ടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.അതുെകാണ്ടാണവർസംവരണം, ഭൂനയ�
ബിൽ തുടങ്ങിയസജീവപ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റി മിണ്ടാെത െവ�
റും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിേന്റയും മതത്തിേന്റയും േപ�
രിൽ ജനങ്ങെളഅണിനിരത്താൻ പാടുെപടുന്നത്. സാ�
മുദായികവാദികളുെട സമരസംരംഭങ്ങെള സ്വാഗതം
െചയ്തുെകാണ്ട് െക. പി. സി. സി. നിർവ്വാഹകസമിതി�
യുേടയും ജില്ലാസമിതി അദ്ധ്യക്ഷന്മാരുേടയും േകാൺഗ്ര�
സ്സ് നിയമസഭാ നിർവ്വാഹകസമിതിയുേടയും െമയ് 6-ാം
തീയതി നടന്നസംയുക്തേയാഗം സംവരണംേപാലുള്ള
പ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾപ്രേക്ഷാഭണെത്ത
ദുർബ്ബലെപ്പടുത്താനനുവദിയ്ക്കരുെതന്ന് അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കുകയു�
ണ്ടായി. (െമയ് 8-ാംനു െത്ത ‘മാതൃഭൂമി’ േനാക്കുക).

െക. പി. സി. സി. യുെട തീരുമാനെത്തശരിെവച്ചുെകാ�
െണ്ടഴുതിയ ഒരു മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ‘മലയാള മേനാരമ’
ഇങ്ങിെനഎഴുതി:

“സംവരണത്തിെന്റ േപരും പറഞ്ഞ്ഈഴവസമുദായ�
വും നായർ സമുദായവും മറ്റു സമുദായങ്ങളും തമ്മിൽ
യാെതാരുഅസുഖവും വർദ്ധിപ്പിേയ്ക്കണ്ടകാര്യമില്ല.
‘സംവരണം മാറ്റുന്നതുമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസനിയമം പിൻവ�
ലിയ്ക്കണെമന്നതുമല്ല, ഭൂനയബിൽ നടപ്പാക്കരുെതന്ന�
തുമല്ല.ഈഗവൺെമന്റും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുംഈ
രാജ്യത്തുണ്ടായിരിയ്ക്കരുെതന്നാണ് നമ്മുെട ദൃഢനിശ്ച�
യം’എന്ന് ശ്രീ. മന്നംതെന്ന േകാട്ടയെത്തഐക്യമ�
ഹാസേമ്മളനത്തിൽപ്രഖ്യാപനംെചയ്തത് ഇേപ്പാഴ�
െത്തയാെതാരു വിവാദപ്രശ്നങ്ങളും പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ
മർമ്മപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമെല്ലന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു”.

— (മലയാള മേനാരമ, െമയ് 9).

പേക്ഷ, ‘മലയാള മേനാരമ’യുെട വിശദീകരണംെകാ�
ണ്ട് പറയത്തക്കയാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. േകാൺ�
ഗ്രസ്സണികളിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾ മൂർച്ഛിപ്പിയ്ക്കാനും ഒരു പ്ര�
മുഖ േകാൺഗ്രസ്സ് എം.എൽഏആയശ്രീ.െക.ആർ.
നാരായണെന്റ രാജിയ്ക്കിടവരുത്താനും മാത്രമാണ് െക.
പി. സി. സി. യുെട പ്രേമയം പ്രേയാജനെപ്പട്ടത്.

ഇതിൽനിെന്നാന്നും പിന്തിരിപ്പന്മാർ യാെതാരു പാഠ�
വും പഠിയ്ക്കുന്നില്ല. കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായ േയാജി�
പ്പിെന്റ േപരിൽ സ്വന്തം അണികളിെല പിളർപ്പുകളവ�
സാനിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്നാണ് അവരിേപ്പാഴും ആശി�
യ്ക്കുന്നത്. പേക്ഷ,അവരുെടആശസഫലമാവുകയില്ല.
ജനങ്ങളുെട യഥാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായ യുദ്ധ�
പരിശ്രമങ്ങൽ മുേന്നറുേതാറും പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികൾക്കു�
ള്ളിലും സാമുദായികസംഘടനകൾക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നി�
പ്പുകൾ വർദ്ധിയ്ക്കുകേയയുള്ളു.

ജനങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ ഒറ്റെപ്പടുംേതാറും, ഭൂരിപക്ഷ�
ക്കാരായ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട പരിപാടികൾെക്കതിരാ�
െണന്നു േബാദ്ധ്യമാകുംേതാറും,സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാ�
രുെട വിറളി മൂത്തുമൂത്തുവരികയാണ്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
ജനങ്ങളുെട പിന്തുണയിെല്ലങ്കിൽക്കൂടി അക്രമങ്ങളും
അഭ്യന്തരകലഹങ്ങളും രക്തെച്ചാരിച്ചിലും അരാജകത്വ�
വും സംഘടിപ്പിച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെനഅട്ടിമറി�
യ്ക്കണെമന്നാണവരാഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത്.

ജനാധിപത്യെത്തപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചുനടന്നിരുന്നവർ കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന നശിപ്പിയ്ക്കാൻ ജനാധിപത്യ വി�
രുദ്ധമാർഗ്ഗങ്ങൾഅവലംബിയ്ക്കണെമന്ന് പരസ്യമായി
ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു!

ഭരണഘടനേയാടു കൂറുെണ്ടന്നുനടിച്ചിരുന്നവർ ഭരണ�
ഘടനാവിേധയവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
തങ്ങൾക്കാവശ്യമിെല്ലന്നുപ്രഖ്യാപിയ്ക്കുന്നു!

അക്രമരാഹിത്യെത്തപ്പിടിച്ചാണയിട്ടു നടന്നിരുന്നവർ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടാൻഅക്രമങ്ങളും
ബലപ്രേയാഗങ്ങളും നടത്തണെമന്ന് അനുയായികെള
ഉപേദശിയ്ക്കുന്നു!



       

8 ജനേദ്രാഹികൾവിജയിയ്ക്കുകയില്ല

സമാധാനത്തിനും സാമുദായികെസൗഹാർദ്ദത്തിന്നും�
േവണ്ടി വാദിച്ചിരുന്നവർസാമുദായിക ലഹളകൾക്കും
അഭ്യന്തരകലാപത്തിന്നുംേവണ്ടിആയുധങ്ങൾ േശഖരി�
യ്ക്കുന്നു!

നാട്ടിൽഅക്രമങ്ങളും ലഹളകളുമഴിച്ചുവിടുക;അതി�
െന്നതിരായി ഗവൺെമന്റ് എെന്തങ്കിലും നടപടിെയടു�
ത്താൽ ഗവൺെമന്റിെന്റ മർദ്ദനത്തിെന്നതിരായി നാ�
ട്ടിെലാട്ടുക്കും പ്രേക്ഷാഭം സംഘടിപ്പിയ്ക്കുക; മർദ്ദനപ്രതി�
േഷധപ്രകടനങ്ങെള സായുധലഹളകളാക്കി മാറ്റുക;
ഒടുവിൽ,അരക്ഷിതാവസ്ഥയുെട േപരിൽ േകരളത്തി�
ലിടെപടാൻ േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെന നിർബ്ബന്ധിക്കാൻ
ഒരു െചറിയ വിഭാഗം നടത്തിയ ‘ഒരണാസമര’ത്തിൽ
ശ്രീ. േധബാറും മറ്റ് അഖിേലന്ത്യാ േകാൺഗ്രസ്സുേനതാ�
ക്കന്മാരും എടുത്തവൃത്തിെകട്ട നിലപാടുകൾഅവർക്ക്
ആശയ്ക്കു വഴി നൽകുകയും െചയ്യുന്നു.

പേക്ഷ,ഈതന്ത്രവും ഫലിയ്ക്കാൻേപാകുന്നില്ല. പിഞ്ചു�
കുട്ടികളുെട വിദ്യാഭ്യാസം തടഞ്ഞ് അക്രമങ്ങളും ലഹള�
കളും നടത്തി സമാധാനപരമായൈസ്വരജീവിതെത്ത
അപകടെപ്പടുത്താൻശ്രമിയ്ക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപി�
തതാല്പര്യക്കാരുെട രാജ്യേദ്രാഹപരമായ ഗൂഢാേലാ�
ചനകെള േകരളത്തിെല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ
എതിർത്തു േതാല്പിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുകയില്ല. ജനാധിപത്യത്തി�
േന്റയും വ്യവസ്ഥാപിത ജീവിതത്തിേന്റയും കഴുത്തിൽ
കത്തിെവച്ച് േദശീയ പുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങ�
െള തുരങ്കംെവയ്ക്കാൻശ്രമിയ്ക്കുന്നവെര നിലയ്ക്കുനിർത്താൻ
ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കുമുള്ള േദശാഭിമാനികൾ മുേന്നാട്ടുവരാ�
തിരിയ്ക്കുകയില്ല. ഒരു പിടിസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരായ
വർഗ്ഗീയവാദികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ ലഹളക്കാർ നട�
ത്തുന്നഏതക്രമപ്രവർത്തനേത്തയും ഭരണഘടനാ വി�
േധയമായിത്തെന്ന നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം അടിച്ചമർത്താനും
അങ്ങെന തങ്ങൾ തുടങ്ങിെവച്ചഅഭിവൃദ്ധിപദ്ധതികൾ
നിർബാധം തുടരാനും േവണ്ടി ഗവൺെമന്റ് എടുക്കുന്ന
എല്ലാ നടപടികേളയും േകരളത്തിലും േകരളത്തിനു പു�
റത്തുമുള്ളബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾഹാർദ്ദമാ�
യി പിന്താങ്ങുെമന്ന കാര്യത്തിൽ യാെതാരുസംശയവു�
മില്ല.

എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, േകരളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺ�
െമന്റ് നിലനില്ക്കുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്യണെമന്ന�
ത് ജനങ്ങളുെടആവശ്യമാണ്. ചരിത്രത്തിെന്റആവശ്യ�
മാണ്.

പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് േമയ് 1959



       

െ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 9

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റസാമ്പത്തികഭദ്രത
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. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ളഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല�
ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം
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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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