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േഗാവ
വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
കഴിഞ്ഞ 14 െകാല്ലമായി യാെതാന്നിന്നു േവണ്ടിയാ
േണാ ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ അക്ഷമരായി കാത്തിരു
ന്നത്, അതു സാധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. നാലര നൂറ്റാേണ്ടാളം
കാലം േപാർത്തുഗലിെന്റ ഒരു േകാളണിയായിക്കിടന്ന
േഗാവ, ദാമൻ, ദിയു എന്നീ പ്രേദശങ്ങളിൽനിന്ന് േപാർ
ത്തുഗീസ് െകാടി നീക്കംെചയ്യെപ്പടുകയും ഇന്ത്യയുെട
േദശീയപതാക ഉയർത്തെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
േവണ്ടിവന്നാൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചും േഗാവെയ േമാ
ചിപ്പിയ്ക്കുെമന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ പാർലിെമൻറുസേമ്മളന
ത്തിൽെവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റു പ്രഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾ
അേദ്ദഹെത്ത ആേക്ഷപിക്കാൻ മുതിർന്നുവരുന്നുണ്ട്.
േഗാവയുെട േനർക്കല്ല, ൈചനയുെട േനർക്കാണ് ബലം
പ്രേയാഗിേയ്ക്കണ്ടത് എന്നായിരുന്നു സ്വതന്ത്രപാർട്ടി േന
താവ് മസാനിയുെട വാദം. േഗാവെയ േമാചിപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടിയുള്ള സമരം യഥാർത്ഥപ്രശ്നങ്ങളിൽനിെന്നാഴി
ഞ്ഞുമാറലാെണന്നും അതു കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാെര മാത്രേമ
സഹായിക്കുകയുള്ളുെവന്നും സ്വതന്ത്രപ്പാർട്ടിേനതാക്ക
ന്മാർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. േഗാവാപ്രശ്നം ഊതിവീർപ്പിക്കു
ന്നത് ഒരു തിരെഞ്ഞടുപ്പുസ്റ്റണ്ടാെണന്നുവെര അവർ
പറഞ്ഞുേനാക്കി. പേക്ഷ, പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റു അത്ത
രക്കാെര നിരാശരാക്കിക്കളഞ്ഞു. േപാർത്തുഗീസ്സുേസ്വ
ച്ഛാധിപതികൾ േഗാവയിെല ജനങ്ങൾെക്കതിരായ മർ
ദ്ദന നടപടികൾക്ക് ഊക്കുകൂട്ടുകയും െനറിെകട്ട ആക്ര
മണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയും ഇനി ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്
അക്ഷന്തവ്യമാെണന്നു ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ മുറവിളി
ക്കൂട്ടുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറിന്നു ൈക
യും െകട്ടിയിരിക്കാൻ വയ്യാതായി. ഇന്ത്യയുെട പട്ടാളം
േഗാവയുെട അതിർത്തിപ്രേദശങ്ങളിേലയ്ക്കു മാർച്ചു െച
യ്തു.
അേപ്പാേഴയ്ക്കുമതാ, കുേറ അഹിംസക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യ േഗാവയുെട േനർക്കു ഹിംസയുപേയാഗിക്കാൻ
പാടിെല്ലന്ന് ശ്രീ.െക.എം. മുൻഷി എതാനും ആഴ്ചകൾ
ക്കുമുമ്പ് ഉൽേബാധിപ്പിച്ചതിെനപ്പറ്റി ഈ പംക്തിക
ളിൽത്തെന്ന പരാമർശിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ. മുൻഷിയുെട
ചിന്താഗതികൾക്കു രൂപം നൽകുന്ന സാമ്രാജ്യേമധാ
വികൾതെന്നയാണ് ഇേപ്പാൾ അഹിംസയുെട െകാടി
യുംപിടിച്ചുവന്നത്. കാട്ടുമൃഗങ്ങളാണ് സസ്യഭക്ഷണത്തി
െന്റ േനട്ടങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നത്. േഗാവാപ്രശ്നം
പരിഹരിക്കുവാൻേവണ്ടി ഇന്ത്യ ബലം പ്രേയാഗിച്ചാൽ
അത് േലാകെത്ത െഞട്ടിപ്പിക്കുകയും ഗുരുതരമായ പ്ര
ത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുെമന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് േകാ
മൺെവൽത്തു സിക്രട്ടറി ഡങ്കൻസാൻസ് പ്രസ്താവിച്ചു.
അക്രമമുപേയാഗിക്കരുെതന്ന് േപാർത്തുഗലിെനയല്ല,
ഇന്ത്യെയയാണ് ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യവാദികളുപേദശിച്ച
ത് എന്നതു അർത്ഥഗർഭമാണ്. ആരുേടയും ക്ഷണനം
കൂടാെതതെന്ന മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം വഹിച്ച് സമാധാനം നി
ലനിർത്താനുള്ള ദൗത്യം സ്വയം ഏെറ്റടുത്തുെകാണ്ട്
അവർ പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിെന സമീപിച്ചു. ബ്രിട്ട
െന്റ പിന്നാെല അേമരിക്കയും വന്നു. േകാംേഗാവിൽ
തങ്ങൾ തുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന അടവുകൾ ഇന്ത്യ
യിലും വിലേപ്പാവുെമന്നാണു അവരാശിച്ചത്. പേക്ഷ,
വിലേപ്പായില്ല. മരണശ്വാസം വലിക്കുന്ന േപാർത്തുഗീ
സ്സുസാമ്രാജ്യവാദികെള സഹായിക്കാൻേവണ്ടി അവർ
െകാണ്ടുവന്ന ഉപേദശെത്ത അതർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞ
േയാടുകൂടിത്തെന്ന ഇന്ത്യ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
അവസാനനിമിഷംവെര േഗാവാപ്രശ്നം സമാധാനപ
രമായി പരിഹരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചത്. പേക്ഷ,
േപാർത്തുഗീസ്സ് േസ്വച്ഛാധിപതികൾക്ക് സമാധാനത്തി
െന്റ ഭാഷയറിയില്ല. കൂടിയാേലാചനകളിലൂെട െകാേളാ
ണിയലിസമുേപക്ഷിക്കാനല്ല, ഭീഷണികൾ തുടരാനും പു
തിയ പ്രേകാപനനടപടികൾ നടത്താനുമാണ് അവർ
ഒരുെമ്പട്ടത്. ഇന്ത്യ അക്രമത്തിെന്നാരുങ്ങിയിരിക്കുക
യാെണന്നും എന്തുതെന്ന വന്നാലും േഗാവയിൽനിന്നു
െകട്ടുെകട്ടിേപ്പാകാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയിെല്ലന്നും,
േപാർത്തുഗീസ്സുേകാളണികൾ േപാർത്തുഗലിെന്റ അവി
ഭാജ്യഭാഗങ്ങളാെണന്നും അവർ ആവർത്തിച്ചാവർത്തി
ച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒടുവിൽ നടേക്കണ്ടതു നടന്നു. േപാർത്തുഗലിെന്റ ഭീ
ഷണികൾ െവറും ഓലപ്പാമ്പുകളാെണന്നു െതളിഞ്ഞു.
ഇന്ത്യെയാന്നു കണ്ണുരുട്ടിയേപ്പാേഴയ്ക്കും േപാർത്തുഗീസ്സു
ഭരണാധികാരികളിൽ പലരും തടിയുംതപ്പി സ്വന്തം
മാളത്തിേലേയ്ക്കാടിേപ്പായി. േപാകുന്നതിന്നുമുമ്പ് പല
െകട്ടിടങ്ങളും ൈമനിട്ടു തകർക്കാൻ അവർക്കു പരിപാടി
യുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, അതിെനാന്നും സമയം കിട്ടിയി
ല്ല. അത്രയും സമർത്ഥമായിട്ടാണ് നമ്മുെട പട്ടാളക്കാർ
പ്രവർത്തിച്ചത്. പറയത്തക്ക യാെതാരക്രമവും കൂടാ
െതതെന്ന േപാർത്തുഗലിെന അടിയറ െവപ്പിക്കാൻ
അവർക്കു സാധിച്ചു. അങ്ങിെന േഗാവയിെല ജനങ്ങൾ
വിേമാചിതരായി.
പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിേനയും രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി കൃഷ്ണ
േമേനാേനയും പട്ടാളനടപടികൾക്കു േനരിട്ടു േനതൃത്വം
നൽകിയ ശ്രീ. കാണ്ടത്തിേനയും നമുക്കഭിനന്ദിക്കുക!

















1 നവവത്സര സമ്മാനം
േഗാവെയ േമാചിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യെയടുത്ത ധീരമായ
നടപടിെക്കതിരായി തങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ട നീതീകരി
ക്കാനാവാത്ത നിലപാടുകളും വൃത്തിെകട്ട പ്രചാരേവല
കളും കുറച്ചു കവിഞ്ഞുേപായി എന്നും, ഇന്ത്യയും അേമരി
ക്കയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
മാത്രേമ അതു സഹായിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നും അേമരിക്കൻ
സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കു േതാന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
േഗാവാക്കാര്യത്തിലുണ്ടായ വിടവ് ഒരു താൽക്കാലിക
പ്രതിഭാസം മാത്രമാെണന്നും, രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മി
ലുള്ള ദീർഘകാലബന്ധങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനെമ
ന്നും യു.എസ്. അംബാസിഡർ ഗാൽേബ്രത്ത് പ്രസ്താവി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികവികസനത്തിന്നു
ള്ള അേമരിക്കൻ സഹായം തുടരുെമന്ന് പ്രസിഡണ്ട്
െകന്നഡി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേത്ര.
േനരിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകൾ നിഷ്ഫലങ്ങളായതിെനത്തുടർ
ന്ന് പേരാക്ഷമായ അടവുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാമ്രാ
ജ്യവാദികൾ നിർബ്ബദ്ധരായിരിക്കുന്നുെവന്നാണിതു കാ
ണിക്കുന്നത്. പദ്ധതികളുെട വിജയത്തിന്ന് ഗണ്യമായ
വിേദശസഹായങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാവശ്യമാെണന്ന കാര്യ
ത്തിൽ സംശയമില്ല. സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ രാ
ഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണമാവാൻ പാടിെല്ല
േന്നയുള്ളു. പേക്ഷ, അേമരിക്കയുെട മനസ്സിൽ മറ്റു ചില
താണുള്ളത്. േബാക്കാേറാ ഉരുക്കു ഫാക്ടറിക്കു നൽകാ
െമേന്നറ്റ സഹായം അവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നീട്ടിനീട്ടിെക്കാ
ണ്ടു േപാകുന്നത് െവറുെതയെല്ലന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇന്ത്യ
യുെട സമാധാനപരമായ വിേദശനയത്തിന്ന് ഉലച്ചിൽ
തട്ടിക്കാനും, െപാതുവിഭാഗത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളുെട
വളർച്ചെയ മന്ദീഭവിപ്പിക്കാനും േവണ്ടിയാണ് അവരി
േപ്പാഴും ശ്രമിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്നുേവണ്ടിത്ത
െന്നയാണ് ഇന്ത്യയിെല ചില കുത്തകമുതലാളികേളയും
വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാേരയും അവർ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നത്. അേമരിക്കയുെട േഗാവാനയെത്ത ന്യാ
യീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ചില വിസ്തരിച്ച പ്രസ്താവനകൾ
ഇന്ത്യയിെല ചില കുത്തകമുതലാളിപ്പത്രങ്ങൾ പ്രസി
ദ്ധം െചയ്തുെവന്നത് അർത്ഥഗർഭമാണ്.
പേക്ഷ, േഗാവയുെട വിേമാചനം ഇന്ത്യക്കാരുെട കണ്ണു
തുറക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുണ്ട്. ശത്രുക്കേളയും മിത്രങ്ങ
േളയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവർ കൂടു
തൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുെമന്നു തീർച്ചയാണ്. അതു
െകാണ്ട് ഇന്ത്യെക്കതിരായ ശക്തികെള േപ്രാത്സാഹി
പ്പിക്കുകയും, അേത സമയത്ത് ഇന്ത്യയുമായി ചങ്ങാതീ
ത്തം ഭാവിക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന അേമരിക്കയുെട ഇര
ട്ടനയം േദശാഭിമാനികളായ ഇന്ത്യക്കാരുെടയിടയിൽ
വിലേപ്പാവുകയില്ല.
േഗാവെയ േമാചിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത പൂർ
ണ്ണമാക്കിയേതാെടയാണ് 1961 അവസാനിച്ചത്. പു
തിയ വർഷം ആരംഭിയ്ക്കുന്നേതാ മെറ്റാരു വമ്പിച്ച േനട്ട
േത്താടുകൂടിയാണ്. െപാതുവിഭാഗത്തിെല എണ്ണവ്യവ
സായത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിെല അതിപ്രധാനമായ ഒരു
ദിവസമായിരുന്നു ജനുവരി 1-ാം തീയതി. അന്നാണ്
ആസ്സാമിെല നൂന്മതീയിൽ െവച്ചു ഇന്ത്യയുെട ആദ്യ
െത്ത എണ്ണശുദ്ധീകരണശാല പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റു
ഉൽഘാടനം െചയ്തത്. റുേമനിയയുെട സഹായേത്താ
െട 18 േകാടിക. െചലവു െചയ്തു സ്ഥാപിച്ച ഈ എണ്ണ
ശുദ്ധീകരണ ശാല മുറയ്ക്കു പ്രവർത്തിയ്ക്കുകയാെണങ്കിൽ
പ്രതിവർഷം േമാേട്ടാർഗാേസാലിൻ ൈഹസ്പീസ് ഓയിൽ,
ൈലറ്റ്ഡീസൽ ഓയിൽ, മെണ്ണണ്ണ, ഫർനസ്ഓയിൽ
എന്നിവയടക്കം ഏഴരലക്ഷം ടൻ െപേട്രാളിയം ഉല്പന്ന
ങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല, ക്രമത്തിൽ
ഇേപ്പാഴെത്ത ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴി
യും.
വിേദശക്കുത്തകകളുെട എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലകൾ
മാത്രേമ ഇതുവെര നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇന്ത്യയുെട
സാമ്പത്തിക വികസനെത്ത തടഞ്ഞു നിർത്താനാണ്
അവർ തങ്ങളുെട ശക്തിയുപേയാഗിച്ചത്. െപാതുവിഭാ
ഗത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു എണ്ണവ്യവസായം സ്ഥാ
പിക്കാെത വ്യവസായവൽക്കരണത്തിെന്റ അടിത്തറ
യുറപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂെട
നമുക്കു േബാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ദൗർബ്ബല്യം പരിഹരി
ക്കാനുള്ള ആദ്യെത്ത കാൽെവപ്പാണ് ആസ്സാമിെല
എണ്ണശുദ്ധീകരണശാല. ഇതിെനത്തുടർന്നു ഇനിയും
ചില ശുദ്ധീകരണശാലകൾ സ്ഥാപിയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടി
കൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ, വിേദശക്കുത്തകകൾ ൈകയുംെകട്ടി െവറുെത
യിരിക്കുകയിെല്ലന്ന് ഓർേക്കണ്ടതുണ്ട്. എണ്ണവിഭവങ്ങളു
െട രംഗത്തിൽ അവർ നടത്തിേപ്പാന്ന സമരം അവസാ
നിച്ചുെവന്നു പറയാറായിട്ടില്ല. മറ്റു രംഗങ്ങളിെല വിേദശ
മൂലധന ഇറക്കുമതികൾ അവർെക്കാരു താങ്ങാണ്. വി
േദശക്കുത്തകകളുെട ഗൂഢാേലാചനകെള അവർ അപ്പ
േപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവെയ്ക്കതിരായ ഉറച്ചനടപ
ടികെളടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ പല കുഴപ്പങ്ങളും
സംഭവിേച്ചയ്ക്കും.
6. 1. 1962

















െ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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

