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5
രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ

േകരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലു�
ള്ള മന്ത്രിസഭഅധികാരേമെറ്റടുത്തിട്ട് രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
തികയുന്നു. വിഷമങ്ങൾ നിറഞ്ഞവയും പേക്ഷ,അേത
സമയത്ത്തെന്നആേവശകരങ്ങളുമായ രണ്ടു െകാല്ല�
ങ്ങൾ!

ചരിത്രത്തിൽ മുെമ്പാരിയ്ക്കലും വിഭാവനം െചയ്യെപ്പട്ടി�
ട്ടില്ലാത്ത ഒരുസ്ഥിതിവിേശഷമാണിത്. െകാേളാണി�
യർ-ഫ്യൂഡൽസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട ശക്തിേയ�
റിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു
രാജ്യത്തിെന്റഏറ്റവും െചറിെയാരു േസ്റ്ററ്റിൽ, ഉൽപ്പാ�
ദനവ്യവസ്ഥയിൽസമൂലമായ മാറ്റങ്ങെളാന്നുമില്ലാെത�
തെന്ന,സുശക്തവും േകന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരുബൂർഷ്വാഭ�
രണകൂടത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിന്നുള്ളിൽ,ബൂർഷ്വാസിയുെട
േനതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കെപ്പട്ട ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്കു വി�
േധയമായി,കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള
ഒരു ഗവൺെമന്റ് ഭരണം നടത്തുക! താത്വികവും പ്രാ�
േയാഗികവുമായ ഒട്ടനവധി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങെള ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ്,ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞഈ
സ്ഥിതിവിേശഷംആവിർഭവിച്ചത്.

േകാൺഗ്രസ്സ് ഭരണഭാരേമെറ്റടുത്തിട്ട് പത്തു വർഷങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ,എന്നിട്ടും,സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വ�
ത്തിേന്റയും ഫ്യൂഡലിസത്തിേന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർ�
ണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. രാജ്യത്തിെല
ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയുെട മർമ്മപ്രധാനങ്ങളായ പല ഭാ�
ഗങ്ങളും വിേദശീയരുെട പിടിയിൽത്തെന്നനിലനിന്നു�
േപാന്നു. വിേദശീയമുതലാളികളും,അവരുമായി പലത�
രത്തിലുള്ള കൂട്ടുെകട്ടുകളിേലർെപ്പട്ട ഇന്ത്യക്കാരായ വൻ�
കിട മുതലാളിവിഭാഗങ്ങളും,പിന്തിരിപ്പന്മാരായ നാടുവാ�
ഴിവിഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയുെട പുേരാഗതിയുെട മുമ്പിൽ വി�
ലങ്ങടിച്ചുനിന്നു.

ഈപരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയു�
െണ്ടങ്കിൽേപ്പാലും,ഏെതാരു ലക്ഷ്യത്തിന്നുേവണ്ടിയാ�
േണാ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിേപാരാടിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്.
േസാഷ്യലിസെമന്നആലക്ഷ്യം െപെട്ടന്നുപ്രാേയാഗി�
കമാക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല. ഒന്നാമത്,ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ളപരിപാടിയുെട ഭാ�
ഗെമന്ന നിലയ്ക്കല്ലാെത, േകരളത്തിൽ മാത്രമായി േസാ�
ഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല. രണ്ടാമത്,ഫ്യൂ�
ഡൽ-െകാേളാണിയൽസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട
അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട്, ജനാധിപത്യവി�
പ്ലവത്തിേന്റതായ കടമകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലൂെട
മാത്രേമ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റസാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക-
സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയൂ.

അതുെകാണ്ട്, വിേദശമൂലധനത്തിേന്റയും നാടുവാഴിേമ�
ധാവിത്വത്തിേന്റയും ചൂഷണമവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു സ്വത�
ന്ത്രമായസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കുക,അടി�
സ്ഥാന വൻകിടവ്യവസായങ്ങളുൾെപ്പെടയുള്ളപുതിയ
വ്യവസായങ്ങൾസ്ഥാപിയ്ക്കുകയും നിലവിലുള്ള വ്യവസാ�
യങ്ങെളഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുകയും കൃഷി പരിഷ്കരിയ്ക്കുക�
യും െചയ്തുെകാണ്ട് ഉല്പാദനം പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കു�
കയും അങ്ങിെന ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തു�
കയും െചയ്യുക, നികുതിനയവും ശമ്പളവ്യവസ്ഥയും വി�
േദശവാണിജ്യവും മറ്റും ജനങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങൾക്കനു�
കൂലമാക്കി മാറ്റുക,ആധുനികൈവയവസായികയുഗ�
ത്തിന്നു േയാജിച്ച മട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും
വളർത്തുക, ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിലനില്ക്കുന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥദുഷ്പ്രഭുത്വവും സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിെന്റ
മറ്റവശിഷ്ടങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുെട
അവകാശാധികാരങ്ങെള വിപുലമാക്കാൻ പറ്റിയ വി�
ധത്തിൽ ഭരണവ്യവസ്ഥെയ പരിഷ്ക്കരിയ്ക്കുകയും വിേക�
ന്ദ്രീകരിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക,ഇന്ത്യയുെടഐക്യം കൂടുതലു�
റപ്പിയ്ക്കാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ ഭരണകാര്യങ്ങളിലും വി�
ദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിലുെമല്ലാം േദശീയഭാഷകളുപേയാ�
ഗിയ്ക്കുക, െതാഴിലാളികൾ,കൃഷിക്കാർ,ഇടത്തരക്കാർ
തുടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങ�
േളയും സിവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങേളയും കൂടുതൽ വിപുലമാ�
ക്കുക,പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരാ�
യി േദശീയപുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജന�
ങ്ങെളയാെകഅണിനിരത്തുകയുംഅവരുെട മുൻൈക
വളർത്തുകയും െചയ്യുക-എന്നിങ്ങിെനയുള്ളഅടിയന്തിര�
േദശീയപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുകഎന്നതാണ്,
ഇന്നെത്തഘട്ടത്തിൽ,ഇന്ത്യയുെട കർത്തവ്യം. ഇന്ത്യ�
യിെല ഇതരേസ്റ്ററ്റുകളിെല ജനങ്ങളുെട എന്ന േപാെല
േകരളത്തിെല ജനങ്ങളുേടയും കർത്തവ്യമാണിത്.

ഈഅടിയന്തിരകടമെയ തികച്ചും കണക്കിെലടുത്തു�
െകാണ്ട് േകരളെത്തഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനുള്ള വിപുല�
മായ ഒരു പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ െപാതുെതരെഞ്ഞടുപ്പുകാ�
ലത്തുതെന്നകമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനങ്ങളുെട മുമ്പാെക
െവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരേമറ്റടു�
ത്ത ദിവസം തെന്ന, 1957എപ്രിൽ 5-ാം തീയതി, മുഖ്യ�
മന്ത്രി ഇ.എം.എസ്സ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് െചയ്ത പ്രസംഗ�
ത്തിലും,പ്രസ്തുതപരിപാടി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് തെന്റ
ഗവൺെമന്റിെന്റ ഉേദ്ദശെമന്നു വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടാ�
യി. േകരളത്തിെന്റ പ്രേത്യകസാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കി�
െലടുത്തുെകാണ്ട് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുെട വികസന�
പരിപാടികെള കൂടുതൽ ഉർജ്ജിതമായി നടപ്പിൽ വരു�
ത്തുക, െപാതു േമഖലയിലും സ്വകാര്യേമഖലയിലും വ്യവ�
സായവൽക്കരണെത്തത്വരിതെപ്പടുത്തുക, മര്യാദപ്പാട്ടം
നിജെപ്പടുത്താനും കൂടിയാണ് ഭൂമിയിൽസ്ഥിരാവകാ�
ശമനുവദിക്കാനും ഭൂപരിധി നിർണ്ണയിച്ച് മിച്ചഭൂമിെയ�
ടുത്ത് വിതരണം െചയ്യാനും പറ്റിയ ഒേന്നാ ഒന്നിലധി�
കേമാ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കി നിശ്ചിതമായ ഒരു ചുരു�
ങ്ങിയ കാലയളവിന്നുള്ളിൽത്തെന്നഅവതരിപ്പിക്കുക,
ഈകാലഘട്ടത്തിൽത്തെന്നകൃഷിക്കാർക്ക് താൽക്കാ�
ലികാശ്വാസം കിട്ടത്തക്കവിധം ഒഴിപ്പിക്കൽനടപടിക�
െളല്ലാം നിർത്തിെവച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരടിയന്തിരനിയമം
നടപ്പിൽ വരുത്തുക, െചറുകിടവ്യവസായങ്ങേളയും കു�
ടിൽവ്യവസായങ്ങേളയും പരസ്പരസഹായാടിസ്ഥാന�
ത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കുക, നാട്ടിൽ സമാധാനവും ജനാ�
ധിപത്യാവകാശങ്ങളും നിലനിർത്താനും, െതാഴിലാളി
കർഷകബഹുജനങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷി�
യ്ക്കാനും പറ്റിയതരത്തിൽ േപാലീസ്സുനയത്തിൽആവശ്യ�
മായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക, ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാനും
പുതിയ ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കു�
ന്നേതാെടാപ്പംതെന്ന കൂലിയും ശമ്പളവും മറ്റും വർദ്ധിപ്പി�
ച്ച് െചറുകിടക്കാരുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തുക, േസ്റ്ററ്റ്
നിയമസഭയുേടയും െസക്രട്ടറിേയറ്റിെന്റയും നടപടികള�
ടക്കമുള്ള ഭരണകാര്യങ്ങളും സർവ്വകലാശാലയടക്കമു�
ള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും മലയാളത്തിലാക്കുക,പഞ്ചായത്തു�
കൾ, ജില്ലാെകൗൺസിലുകൾ മുതലായ പ്രാേദശികസ്വ�
യംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണവും കൂടുതൽ
അധികാരങ്ങളും നൽകി ജനാധിപത്യെത്ത വിപുലമാ�
ക്കുകയും വികസനപരിപാടികളിലും മറ്റും ജനങ്ങളുെട
മുൻൈക വളർത്തുകയും െചയ്യുക-എന്നിങ്ങിെനയുള്ള
അടിയന്തരപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള ദൃഢ�
നിശ്ചയേത്താടുകൂടിയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാ�
രേമെറ്റടുത്തത്.

േകരളെത്തഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള
മഹത്തായ പരിശ്രമത്തിെന്റ പ്രാരംഭെമന്ന നിലക്ക്
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നാട്ടുകാരുെട മുമ്പാെകസമർപ്പിച്ച
ഈപരിപാടികൾ,യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ�
ക്കു മാത്രം താല്പര്യമുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നില്ല. േക�
രളത്തിെല േദശാഭിമാനികളായ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും
ആവശ്യമായ പരിപാടികളായിരുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ�
െക്കന്ന േപാെലത്തെന്ന േകാൺഗ്രസ്സുകാർക്കും, െതാ�
ഴിലാളികൾെക്കന്നേപാെലത്തെന്ന മുതലാളികൾക്കും
േയാജിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പറ്റിയ പരിപാടികളാ�
യിരുന്നു; ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ േദശീയപരിപാടികളായി�
രുന്നു.

എങ്കിലും,ഈപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുകഎളു�
പ്പമായിരുന്നില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കും കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവൺെമന്റിന്നും േനരിേടണ്ടിവന്നപ്രതിബന്ധങ്ങൾ
െചറുതായിരുന്നില്ല.

ഒന്നാമത്, ജനെപ്പരുപ്പം, െതാഴിലില്ലായ്മ, ഭക്ഷ്യധാന്യ�
ങ്ങളുെട കമ്മി, വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലും കൃഷി�
പരിഷ്ക്കരണത്തിലുമുള്ള പിേന്നാക്കനില, ഉല്പാദനവ്യവ�
സ്ഥയിൽ വിേദശീയമൂലധനത്തിെന്റ പിടി,സങ്കുചിതങ്ങ�
ളായസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾ മുതലായവ കാരണം ഒരു
പ്രശ്നസംസ്ഥാനം എന്നുകുപ്രസിദ്ധി േനടിയ ഒരു േസ്റ്ററ്റി�
ലാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നത്.

രണ്ടാമത്, േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെന്റ െപരുമാറ്റം പക്ഷപാ�
തപരവും അവഗണനാപരവുമായിരുന്നു. പിേന്നാക്കപ്ര�
േദശങ്ങെളഅതിേവഗം മുേന്നറാൻസഹായിച്ചുെകാ�
ണ്ട്,ഇന്ത്യയിെല വിവിധ പ്രേദശങ്ങളുെട വളർച്ചയിലു�
ള്ളഅസമത്വങ്ങളവസാനിപ്പിയ്ക്കാൻ േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ്
ഇേതവെര തയ്യാറായിട്ടില്ല. േകരളെത്തസംബന്ധിേച്ച�
ടേത്താളമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയുകയാെണ�
ങ്കിൽ, ഒന്നാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലാകെട്ട രണ്ടാം
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലാകെട്ട െപാതുവിഭാഗത്തിലുള്ള
ഒെരാറ്റ വ്യവസായംേപാലും നമ്മുെട േസ്റ്ററ്റിൽസ്ഥാ�
പിയ്ക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽേപ്പാലും
േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ് േകരളേത്താട് പക്ഷപാതപരമായി�
ട്ടാണ് െപരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല,സർവ്വശക്തവും
േകന്ദ്രീകൃതവുമായ ഭരണകൂടത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
േസ്റ്ററ്റുകളുെട സ്വയംഭരണെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്ന
തരത്തിലുള്ളവയല്ല. ഇതു കാരണം ഭരണകാര്യങ്ങളി�
ലും നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ളതടസ്സ�
ങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.

മൂന്നാമത്, േകരളത്തിെന്റ ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങളും മൂലധന
രൂപീകരണത്തിന്നുള്ളസാധ്യതകളും വളെര വളെര
പരിമിതമാണ്. െകാല്ലംേതാറും േകരളത്തിെല ജന�
ങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നസ്വത്തുക്കളുെട ഗണ്യ�
മായഭാഗം,സ്വകാര്യവ്യക്തികളുേടയുംസ്ഥാപനങ്ങളുേട�
യും ലാഭെമന്ന നിലയ്ക്ക് വിേദശങ്ങളിേലയ്ക്ക് കടത്തെപ്പട്ടു�
െകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

നാലാമത്,പ്രതിപക്ഷപ്പാർട്ടികളുെട പല േനതാക്കന്മാ�
രുേടയും അന്ധമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധവും,എതിർപ്പി�
ന്നുേവണ്ടിയുള്ളഎതിർപ്പും, േയാജിച്ച േദശീയ നിർമ്മാ�
ണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പല തടസ്സങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ളപ്രതിബന്ധങ്ങെളല്ലാമുണ്ടായിട്ടും കഴി�
ഞ്ഞ രണ്ടു െകാല്ലത്തിനിടയ്ക്കുതെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�
യ്ക്കും,കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിന്നും അഭിമാനിയ്ക്കാവുന്ന
പല േനട്ടങ്ങളുമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളത് നിസ്തർ�
ക്കമാണ്. രണ്ടു െകാല്ലത്തിനുമുമ്പ് പാർട്ടിയും ഗവൺ�
െമന്റും രാജ്യത്തിെന്റ മുമ്പാെകെവച്ച പരിപാടികളിൽ
പ്രധാനമായ ചിലതു നടപ്പിൽവരുത്തുകയും, മറ്റുചിലതു
നടപ്പിൽ വരുത്താനാവശ്യമായ നടപടികെളടുക്കുകയും
െചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷിക്കാർക്കു ഭൂമിെയാഴിപ്പിക്ക�
ലിൽനിന്നും,കാർഷികെത്താഴിലാളികൾക്ക് കുടിെയാ�
ഴിപ്പിയ്ക്കലിൽനിന്നും രക്ഷിക്കാൻ മര്യാദപ്പാട്ടം നിജെപ്പ�
ടുത്താനും ഭൂപരിധി നിർണ്ണയിയ്ക്കാനുമുള്ളസമഗ്രമായ
ഒരു ഭൂവുടമബന്ധബിൽ, െതാഴിലാളികളുെട േട്രഡ് യൂ�
ണിയൻ താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുസൂക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വ്യ�
വസായബന്ധബിൽ,പ്രാേദശിക സ്വയംഭരണസ്ഥാ�
പനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽഅധികാരം നൽകിെക്കാണ്ടുള്ള
പഞ്ചായത്തുബില്ലും, ജില്ലാകൗൺസിൽബില്ലും,അദ്ധ്യാ�
പകരുെട താല്പര്യങ്ങെള സംരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാ�
സനിയമം,കൃഷി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാനാവശ്യമായ െചറുകിട
ജലേസചനപദ്ധതികൾ, േപാലീസ് േകാഡ് പരിഷ്കര�
ണക്കമ്മിറ്റി, ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ മലയാള ഭാഷയുപ�
േയാഗിയ്ക്കാനാവശ്യമായ നടപടികളുെട പ്രാരംഭങ്ങൾ
ഇടത്തട്ടുകാരുെട ചൂഷണമവസാനിപ്പിയ്ക്കാൻ സഹാ�
യിയ്ക്കുന്ന പരസ്പരസഹായസഹകരണസംഘങ്ങൾ—
ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളുളവാക്കാൻ പര്യാപ്തമാക്കി
ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയസമയം�
െകാണ്ടു തയ്യാറാക്കാൻ മെറ്റാരു േസ്റ്ററ്റിന്നുംസാധിച്ചിട്ടി�
െല്ലന്നുള്ളതും പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു
െകാല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് േകരളനിയമസഭആെക 96ബില്ലു�
കൾ പാസ്സാക്കിയതിൽ 74ബില്ലുകളും നിയമങ്ങളായി�
ത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.ഈനിയമങ്ങളിൽ ചിലത് സാേങ്ക�
തികങ്ങളായിരിയ്ക്കാം. പേക്ഷ, മിക്കവയും ജനങ്ങളുെട
ജീവിതെത്തഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻസഹായിയ്ക്കുന്നവ�
യാണ് എന്നുകാണാൻ കഴിയും.

എല്ലാം െചയ്തു കഴിഞ്ഞുെവേന്നാ,എല്ലാ ജനവിഭാഗ�
ങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ്ണസംതൃപ്തിയുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞുെവ�
േന്നാ,ഇനിെയാന്നും െചേയ്യണ്ടതായിട്ടിെല്ലേന്നാ െച�
യ്ത കാര്യങ്ങളിൽത്തെന്നയാെതാരു െദൗർബ്ബല്യവുമി�
െല്ലേന്നാ.ഞങ്ങളവകാശെപ്പടുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ,
ഇെതല്ലാം ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. രാജ്യത്തിെന്റയും
ജനങ്ങളുേടയും താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ ഇനി�
യുെമത്രേയാ െചേയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുെട പിൻ�
ബലം കൂടുതൽ േനടാൻ കഴിയത്തക്കവിധത്തിൽ ന്യൂന�
തകളും ദൗർബല്യങ്ങളും പരിഹരിച്ചുെകാണ്ട് ഗവൺെമ�
ന്റിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങെള കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാേക്ക�
ണ്ടതുണ്ട്.

ഈകടമകൾ വിജയകരമായി നിർവ്വഹിക്കാനും അങ്ങ�
െന േകരളെത്തഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുവാനുമുള്ളപരിശ്ര�
മത്തിൽ നാട്ടുകാരുെടആെക േയാജിപ്പും സഹകര�
ണവുംആവശ്യമാണ്. നാട്ടുകാരുെട സഹകരണവും
പിൻബലവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ േനടാൻഅേങ്ങയറ്റം
പരിശ്രമിക്കണെമന്ന്,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി െമമ്പർമാ�
േരയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവികേളയും ഉൽേബാധിപ്പി�
ക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം തെന്ന,അന്തമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
വിേരാധവും എതിർപ്പിനുേവണ്ടിയുള്ളഎതിർപ്പും അവ�
സാനിപ്പിച്ച്, ജനേക്ഷമകരങ്ങളായ പരിപാടികളിൽ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമ�
ന്റുമായും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ േകരളത്തിെല
പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികേളാടും പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികളുെട
അനുയായികേളാടും ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
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െ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
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