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പതിെനാന്നാംവകുപ്പും
സംവരണവും
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകാലത്ത് േകരളനിയമസഭ ഭൂരിപക്ഷ
േത്താെട പാസ്സാക്കിയതും സുപ്രീം േകാടതിയുെട നിയ
മാനുമതിയും േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെന്റ അംഗീകരണവും
േനടിക്കഴിഞ്ഞതുമായ വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിെല പതി
െനാന്നാം വകുപ്പ് സെസ്പൻഡ് െചയ്തുെകാണ്ട് െമയ് 31ാംനു ഗവർണ്ണർ ഒേരാർഡിനൻസ് പുറെപ്പടുവിച്ചിരിയ്ക്കു
ന്നു. അങ്ങിെന; ജനാധിപത്യേത്താടും നിയമവാഴ്ചേയാ
ടും തങ്ങൾെക്കത്രേത്താളം കൂറുെണ്ടന്ന് ശ്രീ. പട്ടം താ
ണുപിള്ളയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ‘സങ്കര’ഭരണം ഒരി
യ്ക്കൽക്കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.
പതിെനാന്നാം വകുപ്പു സംബന്ധിച്ച് ഒേട്ടെറ തർക്കങ്ങ
ളുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നും ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ വിഭാഗക്കാർ
ക്കും സ്വീകാര്യമായ േഭദഗതികളുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയാ
ണ് അതു തൽക്കാലം നിറുത്തിെവച്ചത് എന്നുമാണ്
ഗവൺെമന്റുവക്താക്കൾ പറയുന്നത്. തർക്കവിഷയ
ങ്ങൾക്ക് കൂടിയാേലാചനകളിലൂെട പരിഹാരം കാണാ
നുള്ള ഏതു ശ്രമവും സ്വാഗതാർഹമാണ്. പേക്ഷ, 11-ാം
വകുപ്പ് നീട്ടിെവച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ, അതിന്നുേവണ്ടി
ത്തെന്നയാേണാ? അേതാ, ജനങ്ങെള കബളിപ്പിയ്ക്കാൻ
േവണ്ടിേയാ?
അദ്ധ്യാപകരുേടയും പിേന്നാക്കസമുദായക്കാരുേടയും
താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാ
ണനടപടി തർക്കവിഷയമായിത്തീരുന്നതിൽ അത്ഭു
തെമാന്നുമില്ല. െപാതുഖജാനയിെല പണംെകാണ്ടു
നടത്തെപ്പടുന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങളിെല അദ്ധ്യാപകനിയ
മനത്തിൽ പബ്ളിക്ക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ നിയന്ത്രണം
െചലുത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ േകാഴയും ൈകക്കൂലിയും
വാങ്ങി െകാള്ളലാഭമുണ്ടാക്കാനും അദ്ധ്യാപകെര അടി
മകെളേപ്പാെല നിലനിറുത്തുവാനും മാേനജർമാർക്കുള്ള
‘െമൗലികാവകാശ’ത്തിന്നു ഉടവ് തട്ടും. വിദ്യാഭ്യാസ
ക്കച്ചവടം കുത്തകയാക്കിെവച്ചിട്ടുള്ള മാേനജർമാർക്ക്
ഇെതങ്ങിെന സഹിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കും? സാമ്പത്തികമാ
യും സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമായും പിന്നണിയിൽ
കിടക്കുന്ന അവശസമുദായക്കാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽ
കിെക്കാണ്ട് അവരുെട ഉന്നമനത്തിന്നു വഴി െതളിയി
യ്ക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണിത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി അധഃകൃത
മായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവശസമുദായക്കാെര ചൂഷണം
െചയ്യാനും ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കാനും ഉള്ള തങ്ങളുെട ‘െമൗലി
കാവകാശ’ത്തിന്ന് ഇതുമൂലം അല്പെമാരു േകാട്ടം സംഭ
വിയ്ക്കുെമന്ന് േമലാളരായ പ്രമാണിമാരും മാടമ്പിമാരും
ഭയെപ്പടുന്നു. അവെരങ്ങിെന 11-ാം വകുപ്പിെന അനുകൂ
ലിയ്ക്കും?
പേക്ഷ, ഗവൺെമന്റ് ആരുെട ഭാഗത്താണ്? അദ്ധ്യാപ
കരുേടയും അവശസമുദായക്കാരുേടയും താല്പര്യങ്ങെള
കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുേമാ? “വിേമാചന
സമരം” െതാട്ടിേങ്ങാട്ട് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ െവച്ചു
േനാക്കിയാലും ഇന്നെത്ത ഗവൺെമന്റിെന്റ ചുക്കാൻ
പിടിയ്ക്കുന്നതാെരാെക്കയാെണന്നു പരിേശാധിച്ചാലും,
ഈ േചാദ്യത്തിന്ന് നിേഷധാത്മകമായ ഒരു മറുപടിേയ
കിട്ടൂ. പേക്ഷ, ഉള്ളിലുള്ളതു തുറന്നു പറയാൻ ഗവൺെമ
ന്റിെന്റ വക്താക്കൾക്കു ൈധര്യമില്ല. സത്യം തുറന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ തങ്ങെള ഇന്നനുകൂലിയ്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ
ക്കിടയിൽനിന്നുതെന്ന ഒരു െകാടുങ്കാറ്റുയർന്നുവരുെമ
ന്നവർക്കറിയാം. അങ്ങിെന വന്നാൽ, ഉള്ളു െപാള്ള
യായ തങ്ങളുെട ഐക്യം പഞ്ചായത്തു തിരെഞ്ഞടുപ്പു
വെരെയങ്കിലും തുടരാനുള്ള തങ്ങളുെട ആഗ്രഹം തവി
ടുെപാടിയാകുെമന്ന് അവർ ഭയെപ്പടുന്നു. അതുെകാ
ണ്ടാണവർ വ്യക്തമായ തീരുമാനെമാന്നുെമടുക്കാെത
കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്.
പെക്ഷ, “സങ്കരമന്ത്രിസഭ”യുെട ചുക്കാൻ പിടിയ്ക്കുന്ന
സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ നിശ്ശബ്ദരായിരിയ്ക്കുന്നില്ല. 11ാം വകുപ്പ് നിേശ്ശഷം എടുത്തുമാറ്റണെമന്ന് അവർ മുറ
വിളികൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. സംവരണെമന്ന തത്വ
െത്തത്തെന്ന കഴിച്ചുമൂടണെമന്ന് അവർ ഉൈച്ചസ്തരം
പ്രഖ്യാപിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു െചറിയ ന്യൂന
പക്ഷത്തിെന്റ അന്യായമായ ചൂഷണാധികാരങ്ങെള
നിലനിർത്താൻേവണ്ടി ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട
ന്യായമായ താല്പര്യങ്ങെള എതിർക്കാനാണവർ ഒരു
െമ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
േകരളത്തിെല ജനസംഖ്യയിൽ 75 ശതമാനവും പി
േന്നാക്ക സമുദായക്കാരാണ്. നാലുേപരിൽ മൂന്നുേപ
രും അവശസമുദായക്കാരാണ്. പബ്ളിക്ക് സർവ്വീസ്
കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ഉേദ്യാഗനിയമനങ്ങളുെട 50 ശത
മാനം ഈ പിേന്നാക്കസമുദായക്കാർക്കുേവണ്ടി സംവ
രണം െചയ്യണെമന്നും ബാക്കിയുള്ള 50 ശതമാനം തു
റന്ന മത്സരത്തിന്നുേവണ്ടി നീക്കിെവയ്ക്കണെമന്നുമാണ്
ഇന്നെത്ത വ്യവസ്ഥ. ഈ വ്യവസ്ഥെകാണ്ട് ഉയർന്ന
ജാതിക്കാരുെട ന്യായമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ യാെതാരു ഹാനിയും തട്ടുന്നില്ല. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ ജനസംഖ്യയുെട 25 ശതമാനേത്താളം മാത്രം
വരുന്ന അവർക്കു തുറന്ന മത്സരത്തിലൂെട ഒട്ടാെകയു
ള്ള ഉേദ്യാഗങ്ങളുെട 50 ശതമാനവും കരസ്ഥമാക്കാൻ
സാധിയ്ക്കും. പട്ടികജാതിക്കാർ, മുസ്ലിമിങ്ങൾ, ഈഴവർ,
ലത്തീൻ കൃസ്ത്യാനികൾ, ആശാരി, മൂശാൻ, െകാല്ലൻ
തുടങ്ങിയ അവശസമുദായക്കാർക്ക്, ഇന്നെത്ത സ്ഥിതി
യിൽ, തങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സംവരണം െചയ്യെപ്പട്ട ഉേദ്യാ
ഗങ്ങൾക്കു പുറെമ തുറന്ന മത്സരത്തിലൂെട ലഭിയ്ക്കാവുന്ന
മറ്റ് ഉേദ്യാഗങ്ങൾ േനടാനുള്ള സാദ്ധ്യത വളെര വിര
ളമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്ന് ഹരിജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ
പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും കൂടി 10
ശതമാനം ഉേദ്യാഗങ്ങളാണ് സംവരണം െചയ്യെപ്പട്ടി
ട്ടുള്ളത്. അതായത്, െകാല്ലത്തിൽ 7000 അദ്ധ്യാപക
ന്മാരുെട ഒഴിവുെണ്ടങ്കിൽ അതിൽ 700 ഉേദ്യാഗങ്ങൾ
അവർക്കു പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാം. ഈ 700 ഉേദ്യാഗങ്ങെളങ്കിലും
േനടാൻ ആവശ്യമായ സാമൂഹ്യപരിതസ്ഥിതികളില്ലാ
തിരിെയ്ക്ക ബാക്കിയുള്ളതിൽനിന്നുകൂടി കുറച്ച് േനടാൻ
അവർക്കു കഴിയുേമാ? പേക്ഷ, 7000 ഉേദ്യാഗങ്ങളിൽ
700 എണ്ണംേപാലും ഹരിജനങ്ങൾക്കു നല്കാൻ പാടിെല്ല
ന്നാണ് സംവരണവിേരാധികൾ പറയുന്നത്. അവരുെട
ഹരിജന േപ്രമവും സമുദായനീതിെയക്കുറിച്ചുള്ള േബാധ
വും അത്ഭുതകരം തെന്ന.
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദികളുേടയും ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിമാ
രുേടയും നൂറ്റാണ്ടു കാലെത്ത ഭരണത്തിെന്റ ഫലമായി
നമ്മുെടനാട്ടിൽ ഇന്നും തുടർന്നുവരുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങള
വസാനിയ്ക്കണെമങ്കിൽ ‘താഴ്ന്ന’ ജാതിക്കാർക്ക് ഉേദ്യാ
ഗങ്ങളിലും മറ്റും അവരർഹിയ്ക്കുന്ന സ്ഥാനം നല്കിേയ
പറ്റു.
പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ഈ ജന
വിഭാഗങ്ങളുെട ഉന്നമനം േദശീയാഭിവൃദ്ധിെക്കാഴിച്ചുകൂ
ടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമാണ്. അതുെകാണ്ടു സംവര
ണെത്ത എതിർക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ േദശീയാഭി
വൃദ്ധിെയയാെണതിർക്കുന്നത്. സംവരണം സാമുദായി
കവാദമാെണന്നും േദശീയത്വത്തിെന്നതിരാെണന്നും
മറ്റുമുള്ള അവരുെട വാദങ്ങൾ സ്വന്തം ചൂഷണാസക്തി
െയ മറച്ചുപിടിയ്ക്കാനുള്ള അടവുകൾമാത്രമാണ്. അവർ
യഥാർത്ഥമായ േദശീയത്വത്തിെന്റ ശത്രുക്കളാണ്.
സമുദായപ്രാതിനിധ്യതത്വമനുസരിച്ചുള്ള സംവരണ
െത്ത മാത്രമാണ് തങ്ങെളതിർക്കുന്നെതന്നും സാമ്പ
ത്തികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംവരണത്തിന്ന് തങ്ങെള
തിരെല്ലന്നുമുള്ള പുതിെയാരു തട്ടിപ്പ് സംവരണവിേരാ
ധികൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉശിരുെണ്ടങ്കിൽ, സമുദായപ്രാ
തിനിധ്യത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള സംവരണം ഏർെപ്പടുത്തത്തക്കവിധം ഭരണ
ഘടന േഭദഗതി െചയ്യണെമന്ന് അവരാവശ്യെപ്പടെട്ട,
ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഉേദ്യാഗങ്ങളുേടയും 50 ശതമാനം
െതാഴിലാളികൾ, കാർഷികെതാഴിലാളികൾ, പാവ
െപ്പട്ട കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തികവർഗ്ഗങ്ങൾ
ക്കുേവണ്ടി സംവരണം െചയ്യണെമന്നും ബാക്കിയുള്ള
50 ശതമാനം ജന്മികൾ, മുതലാളികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ
വർഗ്ഗക്കാർക്കും തുറന്ന മത്സരത്തിന്നുേവണ്ടി നീക്കിെവ
യ്ക്കണെമന്നും വാദിയ്ക്കാൻ അവർ തയ്യാറുേണ്ടാ? ഐ.
ഏ. എസ്, ഐ. പി. എസ്, സിക്രട്ടറിമാർ ഡയറക്ടർ
മാർ, ഗവർണ്ണർമാർ, ൈസന്യത്തലവന്മാർ മുതലായ
എല്ലാ ഉേദ്യാഗങ്ങളിലും, െതാഴിലാളികൾ, കാർഷിക
െതാഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക
വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് തക്കതായ പ്രാതിനിദ്ധ്യം നൽകണെമ
ന്ന് അവർ വാദിയ്ക്കുേമാ? വാദിയ്ക്കുെമങ്കിൽ ഞങ്ങളവർക്ക്
സർവ്വവിധ പിന്തുണയും നൽകാം.
പേക്ഷ, ഹിംസ്രമൃഗങ്ങൾ െപെട്ടെന്നാരു മുഹൂർത്തത്തിൽ
സസ്യഭൂക്കുകളായി മാറുെമന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിയ്ക്കു
ന്നില്ല. ജന്മികളുേടയും മുതലാളികളുേടയും ഭരണകൂടം
െതാഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും ഭരണത്തിൽ
പങ്കു നൽകാൻ തയ്യാറാകുെമന്നു ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ടാണ് ഇന്നു നിലവിലുള്ള സംവരണവ്യവ
സ്ഥ കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കുകൂടി തുടരണെമന്ന് ഞങ്ങളാവ
ശ്യെപ്പടുന്നത്.
സംവരണം തുടർന്നാൽ, നായന്മാർ, നമ്പൂതിരിമാർ തു
ടങ്ങിയ ‘ഉയർന്ന’ സമുദായങ്ങളിെല പാവെപ്പട്ട വി
ഭാഗക്കാർക്ക് ഉേദ്യാഗങ്ങൾ കിട്ടുന്നതു കുറയുെമന്നും
‘ഉയർന്നജാതി’യിൽ ജനിച്ചു എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം
പാവെപ്പട്ട ഒരാൾക്ക് ഉേദ്യാഗം നിേഷധിയ്ക്കുന്നത് അനീ
തിയാെണന്നും മറ്റും വാദിച്ചുെകാണ്ടാണ് സ്ഥാപിതതാ
ല്പര്യക്കാർ സാമുദായികമത്സരങ്ങൾ ആളിക്കത്തിയ്ക്കാൻ
ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്. നായന്മാർ, നമ്പൂതിരിമാർ തുടങ്ങിയ ഉയർ
ന്ന സമുദായങ്ങളിെല നിർദ്ധനരായ എല്ലാ ഉേദ്യാഗാർ
ത്ഥികൾക്കും ഉേദ്യാഗങ്ങൾ കിട്ടുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു ശരി
യാണ്. എന്നാൽ, സംവരണംെകാണ്ട് േനട്ടമുണ്ടാകുന്ന
സമുദായങ്ങളിലും േജാലിയില്ലാെത വിഷമിയ്ക്കുന്നവർ
ലക്ഷക്കണക്കിലുെണ്ടന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. വാസ്ത
വത്തിൽ സംവരണമല്ല, മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയാണ്
െതാഴിലില്ലായ്മയുെട കാരണം. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ
യവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങേളയും
െപാതുവുടമയിലാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള േസാഷ്യലിസം സ്ഥാ
പിച്ചാൽ മാത്രേമ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലുമുള്ള മുഴുവൻ
ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ െതാഴിൽസൗകര്യങ്ങൾ
ലഭിയ്ക്കുകയുള്ളു. അതുെകാണ്ടാണ് േസാഷ്യലിസത്തിന്നു
േവണ്ടി ഞങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാെത േപാരാടിെക്കാണ്ടി
രിയ്ക്കുന്നത്.
പേക്ഷ, നാെള േസാഷ്യലിസം വരണെമങ്കിൽ ഇന്ന്
പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന അവശസമുദായങ്ങളുെട ഉന്ന
മനം ആവശ്യമാണ്. അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങ
ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവശസമുദായങ്ങളിൽ െപട്ടവരാ
ണ്. അതുെകാണ്ട് ഇന്നു നിലവിലുള്ള സംവരണവ്യവ
സ്ഥ തുടരണെമന്ന് േസാഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന
വെരല്ലാം ശക്തിയായി ആവശ്യെപ്പേടണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.
സംവരണവിേരാധികെള നിലയ്ക്കുനിറുത്താൻ പറ്റിയ സു
ശക്തമായ ഒരു പ്രേക്ഷാഭം ഇന്നു കൂടിേയ കഴിയൂ.
നവയുഗം 11. 6. 1960

















െ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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

