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പുതിയ മന്ത്രിസഭ
മൂന്നാഴ്ചക്കാലം തിരുവനന്തപുരത്തും ദൽഹിയിലും എറ
ണാകുളത്തും വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തും െവച്ചു നടത്ത
െപ്പട്ട നീണ്ട കൂടിയാേലാചനകൾക്കുേശഷം െഫബ്രുവരി
22-ാംനു ശ്രീ. പട്ടം താണുപിള്ളയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
പതിെനാന്നംഗങ്ങളുള്ള ഒരു പി. എസ്. പി. േകാൺഗ്ര
സ്സ് കൂട്ടുമന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ െചയ്ത് അധികാരേമ
െറ്റടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. മന്ത്രിസഭയിൽ തങ്ങൾക്കും സ്ഥാന
മനുവദിച്ചുകിട്ടണെമന്ന് മുസ്ലീംലീഗ് അേങ്ങയറ്റം വാദി
ച്ചുേനാക്കി. മുസ്ലീംലീഗിെന ഒഴിച്ചുനിർത്തിെക്കാണ്ടുള്ള
ഒരു മന്ത്രിസഭയിൽ തങ്ങൾ പങ്കുേചരുകയിെല്ലന്ന് പി.
എസ്. പി. യും പറഞ്ഞു േനാക്കി. പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സ്
ൈഹക്കമാൻറ് സമ്മതിച്ചില്ല. േകരളത്തിൽ മുസ്ലീംലീഗു
മായി കൂട്ടുകൂടിെക്കാണ്ടുള്ള ഗവൺെമൻറുണ്ടാക്കിയാൽ
വടേക്ക ഇന്ത്യയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാവുെമ
ന്ന ന്യായത്തിേന്മൽ അവെരടുത്ത ഉറച്ച നിലപാടു കാര
ണം ഒടുവിൽ മുസ്ലീംലീഗ് പുറന്തള്ളെപ്പടുകയും പി.എസ്.
പി. േകാൺഗ്രസ്സ് കൂട്ടുമന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വരികയും
െചയ്തു. മന്ത്രിസഭയിലിെല്ലങ്കിലും തങ്ങൾ ഗവൺെമൻ
റിെന്റ ഭാഗമായിത്തെന്ന പ്രവർത്തിയ്ക്കുെമന്നും ഗവൺ
െമൻറിന്ന് നിരുപാധികമായ പിന്തുണ നൽകുെമന്നും
മുസ്ലീംലീഗ് േനതാക്തന്മാർ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപി
ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
1957 ഏപ്രിൽ 5-ാം നു 11 അംഗങ്ങളടങ്ങിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ്

ഗവൺെമൻറ് രൂപവൽക്കരിയ്ക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പതിെനാ
ന്നു മന്ത്രിമാെര തീറ്റിേപ്പാറ്റാൻ േകരളെത്തേപ്പാലുള്ള
ഒരു െചറിയ േസ്റ്ററ്റിന്ന് കഴിവിെല്ലന്ന് ആേക്ഷപിക്കു
കയാണ് േകാൺഗ്രസ്സ്-പി.എസ്.പി. േനതാക്കന്മാർ
െചയ്തത്. അങ്ങിെന വാദിച്ചവർതെന്ന തങ്ങൾക്ക് നി
യമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയേപ്പാൾ പതിെനാന്നു
മന്ത്രിമാെര നിയമിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമൻ
റിെന്നതിരായി ഉന്നയിയ്ക്കെപ്പട്ട വാദങ്ങൾ യാെതാരു
തത്വത്തിൻേറയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവയായിരുന്നി
െല്ലന്നും എതിർപ്പിന്നുേവണ്ടിയുള്ള എതിർപ്പു മാത്രമാണ്
അവരന്നു പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നും ഇേപ്പാെളങ്കിലും വ്യക്ത
മായതിൽ ഞങ്ങൾ സേന്താഷിയ്ക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗവൺെമൻറിൽ ഏെതല്ലാം
പാർട്ടികൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായിരിയ്ക്കണെമന്നും ആെക
എത്ര മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരിയ്ക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള കാര്യ
ങ്ങൾ താരതേമ്യന അപ്രധാനങ്ങളാണ്. പ്രധാനമായ
കാര്യം ആ ഗവൺെമൻറിെന്റ സ്വഭാവെമന്തായിരിയ്ക്കണ
െമന്നുള്ളതാണ്; ആ ഗവൺെമൻറ് ആെര, ഏെതല്ലാം
വർഗ്ഗങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങെളയാണ് കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുക
എന്നുള്ളതാണ്.
പുതിയ ഗവൺെമൻറ് എെന്തല്ലാം പരിപാടികളാണ്
നടപ്പിലാക്കുക എന്നു ഇേതവെര വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടിട്ടി
ല്ല. തിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്ത് ഒരു േയാജിച്ച പരിപാടിയു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ പ്രസിദ്ധം െചയ്ത തിരെഞ്ഞടുപ്പു
വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. പ്രധാ
നമായും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധെമന്ന നിേഷധാത്മകമായ
ഒരു പരിപാടിയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ് അവർ േവാട്ടു േചാദിച്ചത്.
തിരെഞ്ഞടുെപ്പല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഗവൺെമൻറും നില
വിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു ഇനിെയന്താണ് പരിപാടി?
“ഈ രാജ്യത്ത് വിശപ്പനുഭവിയ്ക്കുന്നവരും െതാഴിലില്ലാ

ത്തവരും ആയ ആളുകൾക്ക് എെന്തങ്കിലും ആശ്വാസം
നൽകാൻ ശ്രമിയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺെമൻറിെന്റ
പ്രാഥമികമായ കടമ. അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും
അവെര സഹായിയ്ക്കാനും ഗവൺെമൻറ് അേങ്ങയറ്റം
പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നതാണ്” എന്ന പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പട്ടം
താണുപിള്ളയുെട പ്രഖ്യാപനം സ്വാഗതാർഹമാണ്.
േകരളെത്ത അലട്ടിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന വിഷമം പിടിച്ച
പ്രശ്നങ്ങളുെട മർമ്മത്തിേലയ്ക്കാണ് അേദ്ദഹം വിരൽ ചൂ
ണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, െതാഴിലില്ലായ്മ മുതലായ
പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു െനാടിയിടെകാണ്ട് ആർക്കും പരിഹരി
യ്ക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും, ഈ അടിയന്തിരപ്രശ്നങ്ങളുെട
പരിഹാരത്തിന്നുതകുന്ന വ്യവസായവല്ക്കരണം, ഭേക്ഷ്യാ
ല്പാദനം, കാർഷികപരിഷ്കാരം, അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങ
ളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ
ആരംഭിേച്ച മതിയാവൂ. പുതിയ മന്ത്രിസഭയുെട അടിയ
ന്തിരശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ പതിഞ്ഞുകാണുെമന്നുത
െന്നയാണ് ഞങ്ങളുെട വിശ്വാസം.
ഒരു കാര്യം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കാേന ഞങ്ങളാഗ്രഹി
യ്ക്കുന്നുള്ളു: വ്യവസായ വൽക്കരണം, കാർഷികപരിഷ്കര
ണം, ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തൽ തുടങ്ങിയ
പരിപാടികളിലൂെട േകരളെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തണ
െമങ്കിൽ ജനങ്ങളുെടയാെക േയാജിപ്പും സഹകരണ
വും കൂടിേയ കഴിയൂ. ജനങ്ങെള കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാെരന്നും
കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധികെളന്നും േചരിതിരിച്ച് ഭിന്നിപ്പിച്ചു
െകാണ്ട് േകരളെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു േവാട്ടു െചയ്ത 35 ലക്ഷം ജനങ്ങ
ളും മുക്കൂട്ടുമുന്നണിക്കാർക്ക് േവാട്ടുെചയ്ത 43 ലക്ഷം ജന
ങ്ങളും പരസ്പരം ശത്രുക്കളെല്ലന്നും േകരളെത്ത ഐശ്വ
ര്യപൂർണ്ണമാക്കി മാറ്റാൻ േവണ്ടി അവർ േയാജിച്ചു പ്ര
വർത്തിയ്ക്കണെമന്നുമുള്ള ഒരു േബാധമുണ്ടാക്കാനാണ്
എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും അടിയന്തിരമായി ശ്രമിേയ്ക്കണ്ട
ത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ
ചുമതലെയന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ജനങ്ങെള ഭിന്നി
പ്പിച്ചുെകാണ്ട് സങ്കുചിതമായ കക്ഷിതാല്പര്യങ്ങൽ േന
ടാനാണ് ശ്രമിയ്ക്കുന്നെതങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല,
ഗവർെമ്മൻറിന്നും തകരാറു പറ്റും.
44 ശതമാനം േവാട്ടുകൾ േനടിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും 29 സീ

റ്റുകൾ മാത്രം കിട്ടിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉത്തരവാദ
െപ്പട്ട ഒരു പ്രതിപക്ഷമായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നതാെണന്ന്
ഔേദ്യാഗികമായിത്തെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
നാട്ടിെന്റ നന്മയ്ക്കും ജനങ്ങളുെട പുേരാഗതിയ്ക്കും േവണ്ടി
ഗവൺെമൻറ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന പരിപാടികെളെയ
ല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും പാർട്ടിയ്ക്കു പിന്തുണ നൽ
കിയ ജനങ്ങളും കലവറയില്ലാെത പിന്താങ്ങുന്നതാ
ണ്.
ഒരുറച്ച സൽഭരണം നടത്തുെമന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാ
ണ്ട് അധികാരേമെറ്റടുത്ത പുതിയ ഗവൺെമൻറിന്ന്
ഞങ്ങൾ വിജയമാശംസിയ്ക്കുന്നു.
നവയുഗം 27. 2. 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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

