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6
ഇടെപടൽ

1959ജൂലായ് 31-ാംനു ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിെല ഒരു കറു�
ത്ത ദിവസമായി എെന്നന്നുംഓർമ്മിയ്ക്കെപ്പടും.എെന്ത�
ന്നാൽ,അന്നാണ് ഇന്ത്യയിെല ഭരണാധികാരികൾ
തങ്ങളുെട കീഴിലുള്ള ഒേരെയാരു േകാൺഗ്രസ്സിതരഗ�
വൺെമന്റിെന നീക്കം െചയ്യാൻ േവണ്ടി ജനാധിപത്യ�
ത്തിെന്റ മുരടിൽ കത്തി െവച്ചതു.അന്നാണ് േകരളത്തി�
െല കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവെണ്മന്റിെന പിരിച്ചുവിട്ടുെകാണ്ടുള്ള
ഒരു വിളംബരത്തിൽ ഇന്ത്യാ റിപ്പബ്ളിക്കിെന്റ പ്രസിഡ�
ണ്ട് ഒപ്പ് െവച്ചത്.

എന്തിനാണവർ നിയമവിേധയമായും ജനാധിപത്യപ�
രമായും െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റി�
െന പിരിച്ചുവിട്ടതു ജനാധിപത്യെത്തകശാപ്പുെചയ്യാൻ
മുതിർന്ന േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരിലാരും തെന്ന
ഈ േചാദ്യത്തിന്ന് ഇേതവെര തൃപ്തികരമായ ഒരു മറുപ�
ടി നൽകിയിട്ടില്ല.

േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന
‘സ്തംഭി’പ്പിയ്ക്കാനുള്ള ഒരുസമരം നടത്തിയതുെകാണ്ടാ�
ണുപ്രസിഡണ്ട് ഇടെപട്ടതുഎന്നുംഅതിനാൽഈ
ഇടെപടൽ ജനങ്ങളുെട ഒരു വിജയമാണ് എന്നും െക.
പി. സി. സി. യുേടയും പി.എസ്. പി. യുേടയും ചില േന�
താക്കന്മാരും കേത്താലിക്കാപ്പള്ളി േമധാവികളുെട
ചില പത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, ട്രാൻേസ്പാർട്ടു
ബസ്സുകൾ നശിപ്പിയ്ക്കുകയും യാത്രക്കാെര േദ്രാഹിയ്ക്കു�
കയും പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ചുട്ടുകരിയ്ക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥിക�
േളയും അദ്ധ്യാപകേരയും േദേഹാപദ്രവേമല്പിയ്ക്കുകയും
കലക്ടരാപ്പിസ്സുകളുെട മുമ്പിൽ കൂട്ടപ്പിക്കറ്റിങ്ങുകൾ നട�
ത്തുകയും മറ്റും െചയ്താൽ ഒരു ഗവൺെമന്റ് സ്തംഭിയ്ക്കു�
ന്നെതങ്ങിെനയാണ്? ഇത്തരം ‘സമര’ങ്ങളിൽ, ‘വി�
േമാചനക്കാ’രുെട കണക്കുപ്രകാരം തെന്ന ഒരു ലക്ഷ�
ത്തിൽപരം ജനങ്ങേള പെങ്കടുത്തിട്ടുള്ളു.അറസ്റ്റ് െചയ്തു
ശിക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടവർ പതിനായിരേത്താളം േപർമാത്രമാ�
ണ്.അവെരല്ലാവരും കൂടിയനുഭവിച്ച ജയിൽശിക്ഷ േക�
രളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരിൽ മുപ്പതുേപർഅനുഭവിച്ച
ശിക്ഷേയക്കാൾ കുറവാെണന്നുകാണാം. സമരെത്ത
േനരിടാൻ വിചാരണ കൂടാെതയുള്ളതടങ്കൽ ശിക്ഷ�
കൾ,സാർവ്വത്രികമായ നൂറ്റിനാല്പത്തിനാലുകൾ, നിശാ�
നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മർദ്ദനനിയമങ്ങെളാന്നുംതെന്ന
സ്വീകരിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. പട്ടാളം ഉപേയാഗിയ്ക്ക�
േപ്പേടണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. േപാലീസ്സിെന്റ െവടിെവപ്പുെകാണ്ട്
പതിനഞ്ചുേപർ മരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതുശരിയാണ്. ഹൃദ�
യമുള്ളവെരല്ലാം അതിൽഅനുേശാചിയ്ക്കുകയും െചയ്യും.
പേക്ഷ,അതുെകാണ്ട് ഗവെണ്മണ്ട് സ്തംഭിയ്ക്കുന്നെതങ്ങി�
െനയാണ്? േബാംേബയിൽഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു�
ള്ളിലാണ് നൂറിലധികം മഹാരാഷ്ട്രസമിതിക്കാർ െവ�
ടിെവച്ചു െകാല്ലെപ്പട്ടത്.എന്നിട്ടും േബാംേബ ഗവൺ�
െമന്റ് സ്തംഭിയ്ക്കുകയുണ്ടായില്ല.അതുെകാണ്ടു വിേമാചന�
സമരെമന്നു വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്ന േപക്കൂത്തുകൾ െകാണ്ടാ�
ണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് പിരിച്ചുവിടെപ്പട്ടതുഎന്ന
വാദം അസംബന്ധമാണ്. “പ്രതിപക്ഷപ്പാർട്ടികൾ�
ക്ക് േസ്റ്ററ്റ് ഭരണെത്തസ്തംഭിപ്പിയ്ക്കുകഎന്നതങ്ങളുെട
ലക്ഷ്യത്തിൽ വിജയം േനടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല”.എന്ന്
പ്രധാന മന്ത്രി െനഹ്റുതെന്നആഗസ്റ്റ് 2-ാം നു ദൽഹി�
യിൽെവച്ച് സമ്മതിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. (ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ,
ആഗസ്റ്റ് 3)

ഇതിന്നു രസകരമായ മെറ്റാരു വശംകൂടിയുണ്ട്: ജനാധി�
പത്യപരമായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു േസ്റ്ററ്റ് ഗവൺ�
െമന്റിെനഅട്ടിമറിയ്ക്കാൻേവണ്ടിആെരങ്കിലും ലഹള നട�
ത്താെനാരുങ്ങിയാൽആഗവൺെമന്റിെന പിരിച്ചുവിട�
ണെമന്നല്ല, ലഹളക്കാെര അടിച്ചമർത്തി സമാധാനം
പുനഃസ്ഥാപിയ്ക്കാൻ ഗവൺെമന്റിെന സഹായിയ്ക്കാൻ
േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ് മുേന്നാട്ടു വരണെമന്നാണ് നമ്മുെട
ഭരണഘടനയുെട 355-ാം വകുപ്പ് സംശയത്തിന്നിടയി�
ല്ലാത്തവിധം അനുശാസിയ്ക്കുന്നത്!

അതുെകാണ്ട്, േകരളത്തിെല േകാൺഗ്രസ്സ്-പി എസ്.
പി-പള്ളിേനതാക്കന്മാർ എന്തുതെന്നപറഞ്ഞാലും സമ�
രത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന
പിരിച്ചുവിട്ടത് എന്നുപ്രഖ്യാപിയ്ക്കാൻ േകന്ദ്രേകാൺഗ്രസ്സു�
േനതാക്കന്മാർ മുതിരുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

െക. പി. സി. സി.ക്കാർ പ്രസിഡണ്ടിന്നുസമർപ്പിച്ച,
െമേമ്മാറാണ്ടം എന്നുവിളിയ്ക്കെപ്പടുന്ന കുറ്റപത്രത്തിെല
ആേരാപണങ്ങളാേണാ ഇടെപടലിന്നു കാരണം? കു�
റ്റപത്രത്തിലടങ്ങിയ ചാർജ്ജുകെളപ്പറ്റി അേന്വഷണം
നടത്താേനാ അതിെന്റ ഒരു േകാപ്പി ഔപചാരികമായി�
െട്ടങ്കിലും േകരളഗവൺെമന്റിന്ന് അയച്ചുെകാടുക്കാൻ�
േപാലുേമാ േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ് മുതിരുകയുണ്ടായില്ല.
എന്നല്ല, െക. പി. സി. സി. യുെട കുറ്റാേരാപണങ്ങളും
േകന്ദ്രത്തിെന്റ ഇടെപടലും തമ്മിൽ യാെതാരുബന്ധവു�
മിെല്ലന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുതെന്ന ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞി�
രിയ്ക്കുന്നു.

പിെന്നഎന്തിനാണവരിടെപ്പട്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമ�
ന്റിെന പിരിച്ചുവിട്ടത്? കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനാധിപ�
ത്യതത്വങ്ങെള വകെവയ്ക്കാെതയാണ് ഭരണം നടത്തി�
യത് എന്നും ഭരണഘടനയുെട മൗലികതത്വങ്ങെള
അവർ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നും മറ്റും പറയെപ്പടുന്നു�
ണ്ട്. പേക്ഷ,ഇത്തരംആേക്ഷപങ്ങെളപ്പറ്റി വ്യക്തമായ
ഒെരാറ്റ െതളിെവങ്കിലും ഹാജാരാക്കാൻ േകന്ദ്രക്കാർ�
ക്കുസാധിച്ചിട്ടില്ല.

“േകരളേസ്റ്ററ്റ് ഗവർണ്ണരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച റിേപ്പാർട്ടി�
െന പരിഗണിച്ചും മറ്റു വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതനുസരിച്ചും
ഭരണഘടനയിെല വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി
േസ്റ്ററ്റിൽ ഭരണം നടത്തിെക്കാണ്ടു േപാവാൻസാ�
ധിയ്ക്കാത്ത ഒരു പരിതഃസ്ഥിതി ഉളവായിട്ടുെണ്ടന്ന്
തനിയ്ക്കു േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടതിനാൽ ഭരണഘടനയിെല
356-ാംവകുപ്പനുസരിച്ച് േസ്റ്ററ്റ് ഗവർണ്ണരുേടയും േസ്റ്റ�
റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റയും അധികാരങ്ങൾ”താേനെറ്റടു�
ക്കുന്നുെവന്നാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന പിരി�
ച്ചുവിട്ടുെകാണ്ടുള്ളതെന്റ വിളംബരത്തിൽപ്രസിഡണ്ട്
പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നത്.

ഭരിയ്ക്കുന്ന കക്ഷിയ്ക്ക് നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതാ�
യിത്തീർന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാത്രേമ ഇതിന്നുമുമ്പു
ഭരണഘടനയിെല 356-ാം വകുപ്പ് പ്രേയാഗിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ള്ളു.അത്തരെമാരു പരിതഃസ്ഥിതി കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണ�
ത്തിൻ കീഴിൽ േകരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. ഭരണഘടന�
യിെല വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി േസ്റ്ററ്റിൽ ഭരണം
നടത്തിെക്കാണ്ടു േപാവാൻസാധിയ്ക്കാത്തഎെന്താ�
രു പരിതഃസ്ഥിതിയാണ് േകരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളെത�
ന്നും ഇതിെനസ്സംബന്ധിച്ച് േകരളഗവർണ്ണർഅയച്ച
റിേപ്പാർട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നും നാട്ടുകാെര
േബാദ്ധ്യെപ്പടുേത്തണ്ട ഒരു ചുമതല േകന്ദ്ര ഗവൺെമ�
ന്റിന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,ആചുമതലേപാലും നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻ
അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. പരിതഃസ്ഥിതികൾ രഹസ്യമാ�
ണുേപാലും! ഗവർണ്ണർ പറയുന്നകാരണങ്ങൾ െവളി�
െപ്പടുത്തുന്നത് നല്ല കീഴ്വഴക്കമല്ലേപാലും!

ഇതിലും വലിെയാരു തമാശ ഇതിന്നു മുമ്പാരും േകട്ടിട്ടു�
ണ്ടാവില്ല. േസ്റ്ററ്റിെല ജനങ്ങളുേടയും ഭൂരിഭാഗം അസം�
ബ്ളിെമമ്പർമാരുേടയും പിന്തുണയുള്ള ഒരു ഗവൺെമ�
ന്റിെന ഒരുസുപ്രഭാതത്തിൽ,യാെതാരു ജനാധിപത്യ�
തത്വത്തിന്നും നിരക്കാത്ത മട്ടിൽ മിക്കവാറും ഫാസി�
സ്റ്റ് മുറകൾസ്വീകരിച്ചുെകാണ്ട്,പിരിച്ചുവിടുക;എന്നിട്ടും
എന്തിനാണ് പിരിച്ചുവിട്ടതു എന്നുപറയാൻേപാലും സാ�
ധിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുക! “െമമ്പർമാർക്ക് അറിയാവുന്നതിേന�
യും ഞാൻഎന്തുപറയുെമന്നതിേനയും ഗവൺെമന്റി�
ന്നുേവണ്ടി സംസാരിയ്ക്കുന്നആൾഎന്തുപറയുെമന്നതി�
േനയും അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണ്ഈപ്രശ്നം ചർച്ച
െചേയ്യണ്ടത്”എന്നാണ് ഗവർണ്ണരുെട റിേപ്പാർട്ടു േമ�
ശപ്പുറത്തുെവയ്ക്കണെമന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് െമമ്പർമാരുെട
ആവശ്യത്തിന്നു മറുപടിയായി ആഭ്യന്തരകാര്യമന്ത്രി
ശ്രീ. പാന്ത് ആഗസ്റ്റ് 3-ാമെത്തപാർലെമന്റുസേമ്മള�
നത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇത്തരെമാരു ഗതിേകടിൽ
േകാൺഗ്രസ്സ് േനതൃത്വം ഇതിന്നുമുെമ്പാരിക്കലും അക�
െപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

എന്തായാലും, ഒരു കാര്യം ആർക്കും നിേഷധിയ്ക്കാൻ
കഴിയില്ല. േകരളത്തിെലയും ഇന്ത്യയിേലയും വൻകിട�
ക്കാരായസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരുമായും പിന്തിരിപ്പൻ
സാമുദായികവാദികളുമായും അേമരിക്കൻ േഡാളറുമാ�
യും കൂട്ടിപിടിച്ചുെകാണ്ട് േകരളത്തിെല ജനാധിപത്യ�
വ്യവസ്ഥെയ െഞക്കിെക്കാല്ലാൻ േവണ്ടി നടത്തെപ്പട്ട
സമരത്തിന്ന് േനതൃത്വവും േപ്രാത്സാഹനവും നൽകി�
യത് േകന്ദ്രഭരണം െകാണ്ടുനടക്കുന്നഅഖിേലന്ത്യാ�
േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർതെന്നയാണ്.എ.ഐ.
സി. സി. െസക്രട്ടറിയായിരുന്നശ്രീമന്നാരായണൻ
ഉൽഘാടനം െചയ്ത നയംഊട്ടിേപ്പാറ്റി വളർത്തിയതു
ശ്രീ. േധബാറിെനേപ്പാെലയും സാദിക്ക് അലിെയേപ്പാ�
െലയും െമാറാർജി േദശായിെയേപ്പാെലയും ഇന്ദിരാഗാ�
ന്ധിെയേപ്പാെലയുമുള്ള േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരാ�
െണന്നും ജൂൺമാസത്തിലാരംഭിച്ച ഏറ്റവും ഒടുക്കെത്ത
അട്ടിമറിസ്സമരത്തിെന്റ പ്ലാൻഊട്ടിയിൽെവച്ച് ശ്രീ. േധ�
ബാറുെട േനതൃത്വത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കെപ്പട്ടതുഎന്നും
േകന്ദ്രം ഇടെപടുെമന്ന േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരുെട
പരസ്യപ്രസ്താവനകളാണ് േകരളത്തിെല പിന്തിരിപ്പ�
ന്മാർക്കുപ്രേചാദനം നൽകിയത് എന്നുമുള്ളയാഥാർ�
ത്ഥ്യങ്ങൾസാധാരണ പത്രവായനക്കാർക്കുേപാലും
മനസ്സിലാകത്തക്കവിധം വ്യക്തമായിരിയ്ക്കുന്നു.

പേക്ഷ, ജനാധിപത്യത്തിെന്റ േനർക്കുള്ളഈനഗ്ന�
മായ കേയ്യറ്റംെകാണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ശക്തി�
േയ്ക്കാ ജനസ്വാധീനത്തിേന്നാ യാെതാരു േകാട്ടവും തട്ടി�
യിട്ടില്ല. േനെരമറിച്ച്, േകാൺഗ്രസ്സിെന്റഅന്തസ്സിന്നും
പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിെന്റ സാർവ്വലൗകിക പ്രശ�
സ്തിയ്ക്കുമാണ് േകാട്ടം തട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കു�
മുള്ള ജനാധിപത്യവാദികൾ-അവരിൽ േകാൺഗ്രസ്സു�
കാരുമുൾെപ്പടും-മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം
േകാൺഗ്രസ്സ് േനതൃത്വത്തിെന്റഅപകടം പിടിച്ച നയ�
െത്തഎതിർക്കാൻ മുേന്നാട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതിൽനിന്നുത�
െന്ന ഇതു വ്യക്തമാകും.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര െകാല്ലത്തി�
നുള്ളിൽ പാസ്സാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസനിയമം,കാർഷിക�
ബന്ധബിൽ തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങളിൽനിന്നും,പുേരാഗ�
മനപരങ്ങളും ജേനാപകാര പ്രദങ്ങളുമായ മറ്റു നടപ�
ടികളിൽ നിന്നും േകരളത്തിെല പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപി�
തതാല്പര്യക്കാെര സംരക്ഷിക്കുക,അങ്ങിെന ഇത്തരം
പുേരാഗമനപരമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ�
െയയാെക േമാചിപ്പിക്കുക ഇതാണുസമര േനതാക്ക�
ന്മാരുെട പ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശം.ഈഉേദ്ദശം ഒരിയ്ക്കലും
സഫലമാവുകയിെല്ലന്നു തീർച്ചയാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭര�
ണത്തിൻ കീഴിൽ തങ്ങൾ േനടിയ േനട്ടങ്ങെള കാത്തു
രക്ഷിയ്ക്കാനും അവയുെട േനർക്കുള്ളപിന്തിരിപ്പൻആക്ര�
മണങ്ങെള േനരിടാനും േകരളത്തിെലഅദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന
ബഹുജനങ്ങൾ തയ്യാറാവാതിരിക്കുകയില്ല.എന്നല്ല,
സമരത്തിൽ പെങ്കടുത്തസാധാരണക്കാരായ ജനവി�
ഭാഗങ്ങൾേപാലും ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള പിന്തിരിപ്പൻ
സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ തങ്ങെള മതത്തിേന്റയും ജനാ�
ധിപത്യത്തിെന്റയും േപരിൽ വഞ്ചിക്കുകയാണ് െചയ്തത്
എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ഭൂനയബില്ലുെകാണ്ടും മറ്റുമു�
ണ്ടാവാൻേപാകുന്ന േനട്ടങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ മറ്റു
ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി േയാജിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും
െചയ്യുെമന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പ്രയാസമില്ല.

യഥാർത്ഥമായ ജനാധിപത്യത്തിലും യഥാർത്ഥമായ
പുേരാഗതിയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ കൂടു�
തൽആത്മവിശ്വാസേത്താടുകൂടി,കൂടുതൽ വിപുലമായ
േതാതിൽ, ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ശത്രുക്കളായ േകാൺ�
ഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർക്ക് ചുട്ട മറുപടിെകാടുക്കാൻേവണ്ടി�
േയാജിച്ചണിനിരക്കുകയും േകരളെത്തഐശ്വര്യത്തി�
േലയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിയിേലയ്ക്കും നയിക്കാനുള്ളതങ്ങളുെട
പ്രവർത്തനങ്ങൾതുടരുകയും െചയ്യും. യഥാർത്ഥമായ
ജനകീയമുേന്നറ്റെമന്താെണന്നു േനാക്കികാണാൻ പ്ര�
ധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിന്ന് അവസരം ലഭിയ്ക്കും,അത്തര�
െമാരവസരമാണ് അടുത്തുണ്ടാകാൻ േപാകുന്ന െപാതു�
തിരെഞ്ഞടുപ്പ്.

1959ആഗസ്റ്റ് 8 നവയുഗം
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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
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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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