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കാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉത്ഭവവും
വളർച്ചയും
1885-ലാണ് ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സ് ജനി
ച്ചത്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ

ത്തെന്ന േകരളത്തിൽനിന്നുള്ള ചില പ്രതിനിധികൾ
കാൺഗ്രസ്സിെന്റ വാർഷികസേമ്മളനങ്ങളിൽ പെങ്കടു
ക്കുക പതിവായിരുന്നു. അമരാവതിയിൽവച്ചു കൂടിയ
കാൺഗ്രസ്സിെന്റ പതിമൂന്നാമെത്ത വാർഷികസേമ്മളന
ത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ഒരു േകരളീയനായ േച
റ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂ
റ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭംവെരയും േകരളത്തിൽ പറയത്തക്ക
കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
1903ലാണ് േകരളത്തിൽ ആദ്യമായി േസലം വിജയരാ
ഘവാചാരിയുെട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ േകാഴിേക്കാട്ടുവച്ച്
ഒരു സേമ്മളനം കൂടിയത്. പേക്ഷ, അേപ്പാഴും സംഘടി
തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങെളാന്നും ആരംഭിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നില്ല.
1905-ൽ ബങ്കാൾ വിഭജനെത്ത തുടർന്ന് ഇൻഡ്യയിൽ

ഒട്ടുക്കും ഉണ്ടായ പ്രേക്ഷാഭണങ്ങളുെട അലകൾ േകരളീ
യരുെട ഹൃദയങ്ങളിലും ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അതിനു
േശഷമാണ് ഇവിെട േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ച
ത്. 1910 ആരംഭേത്താടുകൂടി മലബാറിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടതായി കാ
ണുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ സജീവമായ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
1914-ലാണ് ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നത്. യുദ്ധം
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ പാപ്പരത്തെത്ത
തുറന്നു കാണിച്ചു. ഇൻഡ്യയുെട സാമ്പത്തികവും, സാ
മൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വമ്പി
ച്ച മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. യുദ്ധത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ
ഇൻഡ്യൻ വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചയ്ക്ക് െതെല്ലാരു
പ്രേചാദനം നൽകി. അേപ്പാഴും ബ്രിട്ടീഷ് േമധാവികൾ
അവെയ െഞക്കിെക്കാല്ലാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. താങ്ങാനാ
വാത്ത നികുതികളും നിേത്യാപേയാഗസാധനങ്ങളുെട
വിലവർദ്ധനവും ജനങ്ങളുെട ജീവിതെത്ത താറുമാറാ
ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ജനങ്ങളുെട അസംതൃപ്തിയും രാഷ്ട്രീയ
േബാധവും പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു. രാജ്യരക്ഷാനിയമ
ത്തിെന്റ മർദ്ദനസംവിധാനങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട ബ്രിട്ടീഷ്
വിേരാധെത്ത മൂർച്ഛിപ്പിക്കുവാേന ഉപകരിച്ചുള്ളു. 1916ൽ േലാകമാന്യതിലകൻേറയും ആനിബസൻറിൻേറ
യും േനതൃത്വത്തിൽ “േഹാംറൂൾ” പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു.
1916-ൽ ലേക്നാ േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളനത്തിൽവച്ച്
േകാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിെല മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
വീണ്ടും േയാജിപ്പിെലത്തി. അേതെകാല്ലത്തിൽത്തെന്ന
“സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്വയംഭരണം േനടുക” എന്ന
െപാതുലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി േകാൺഗ്രസ്സും മുസ്ലീംലീഗും
തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായി.

ഈ സംഭവവികാസങ്ങെളല്ലാം ഇൻഡ്യൻ ജനതയുെട
രാഷ്ട്രീയേബാധെത്ത തട്ടിയുണർത്തി.
1916-ൽത്തെന്ന േകരളത്തിെല േകാഴിേക്കാട് പട്ടണ
ത്തിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി: ടൗൺഹാളിൽ കളക്ടർ

ഇന്നിസ്സിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു െപാതുേയാഗം നട
ന്നു െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിസ്ട്രിക്റ്റു ജഡ്ജി, േപാലീ
സ് സൂപ്രണ്ട് തുടങ്ങിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും ചില നാട്ടു
പ്രമാണികളും പ്ലാറ്റ് ഫാറത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധ
ഫണ്ടിേലയ്ക്ക് െപാതുജനങ്ങളുെട വകയായി ഒരു പണ
ക്കിഴി സമ്മാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു െകാണ്ടുള്ള ഒരു
പ്രേമയം അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. പ്രേമയെത്ത എതിർ
ത്തുെകാണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രീ. െക. പി. േകശവേമ
േനാൻ എഴുേന്നറ്റുനിന്നു. മലയാളത്തിലാണ് പ്രസംഗം
തുടങ്ങിയത്. കളക്ടർ ഉടെന അത് വിലക്കി. ഒരു മല
യാളി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകേയാ? മലയാള
ത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമുെണ്ടന്ന്
േകശവേമേനാൻ; പാടിെല്ലന്ന് കളക്ടർ. കളക്ടറുെട തീ
രുമാനത്തിൽ പ്രതിേഷധിച്ച് േകശവേമേനാൻ ഒരു
ഇറങ്ങിേപ്പാക്ക് നടത്തി. അേതാെട മറ്റു വളെരേപ്പരും
േയാഗസ്ഥലംവിട്ട് ഇറങ്ങിേപ്പായി. അെതാരു പ്രേക്ഷാഭ
ജനകമായ സംഭവമായിത്തീർന്നു. നാട്ടിെലങ്ങും േദശാ
ഭിമാനം അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ ഒരു അടയാള
മായിരുന്നു അത്.
യുദ്ധത്തിെന്റ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കാരണം മലബാറി
െല രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു പുതിയ ജീവൻ വച്ചു.
ടൗൺ ഹാൾ സംഭവത്തിന് മുമ്പുതെന്ന േഹാം റൂൾ ലീ
ഗിെന്റ ഒരു ശാഖ മലബാറിലും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി കൂടുതൽ
സജീവമായിത്തീർന്നു. േകശവേമേനാനായിരുന്നു രണ്ട്
സംഘടനകളുേടയും െസക്രട്ടറി. േകാൺഗ്രസ്സിൻേറയും,
േഹാം റൂൾ ലീഗിെന്റയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉൾനാടുക
ളിൽ അേനകം െപാതുേയാഗങ്ങൾ കൂടി. രണ്ട് സംഘട
നകളുേടയും ശാഖകൾ പലയിടത്തും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു.
അങ്ങിെന മലബാറിെല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു
പുതിയ ഘട്ടത്തിേലയ്ക്ക് ഉയർന്നു.
1916 േമയ് മാസത്തിൽ പാലക്കാട്ടുവച്ച് ആനിബസൻ

റിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സേമ്മളനം നട
ന്നു. ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ േകരളത്തിൽ നടന്ന
ഒന്നാമെത്ത രാഷ്ട്രീയ സേമ്മളനമായിരുന്നു അത്. അതി
നുേശഷം െകാല്ലംേതാറും വിഭിന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽവച്ച്
േകാൺഫറൻസുകൾ കൂടുക പതിവായിത്തീർന്നു.
ആദ്യകാലെത്ത േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളനങ്ങളിൽ ജന്മി
കളും മറ്റു ധനാഢ്യന്മാരും സജീവമായി പെങ്കടുക്കുക
യുണ്ടായി. െകാല്ലംേകാട് വാസുേദവരാജാവായിരു
ന്നു ഒന്നാം സേമ്മളനത്തിെന്റ സ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യ
ക്ഷൻ. േകാഴേക്കാടുവച്ച് കൂടിയ രണ്ടാം സേമ്മളന
ത്തിൽ സി.പി. രാമസ്വാമിഅയ്യെര അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാന
േത്തയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചത് സാമൂതിരിരാജാവാണ്. കുതിരവട്ട
ത്ത് കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻ തമ്പാനാണ് അതിെന പിൻതാങ്ങി
യത്. 1918-ൽ തലേശ്ശരിയിൽവച്ചു കൂടിയ മൂന്നാം സേമ്മ
ളനത്തിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷൻ ബങ്കനപ്പള്ളിയിെല ജമീൻദാ
രായമിർ ആസാദ് ആലിഖാൻ ബഹദൂർ ആണ്. ചിറ
യ്ക്കൽ രാമവർമ്മ വലിയ രാജാവായിരുന്നു. സ്വാഗതസം
ഘാദ്ധ്യക്ഷൻ. അദ്ധ്യക്ഷൻ മാത്രമല്ല, സ്വാഗതസംഘാ
ദ്ധ്യക്ഷനും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. വടകരവച്ച്
ശ്രീ. െക. പി. രാമൻേമേനാെന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽക്കൂ
ടിയ നാലാം സേമ്മളനത്തിെന്റ പ്രധാന ഭാരവാഹി
കൾ ശ്രീ. ഈ. െക. ശങ്കരവർമ്മരാജാ, ശ്രീ. രാമവർമ്മ
രാജാ മുതലായവരായിരുന്നു.
പ്രേമയങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാലും ഈ ദൗർബല്യങ്ങൾ
കാണാം. ജനങ്ങളുെട േദശാഭിമാനെത്ത പ്രതിഫലിപ്പി
ക്കുന്ന പല പ്രേമയങ്ങളും പാസ്സാക്കെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്ന
ത് ശരിയാണ്. നിയമസഭയിൽ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം
അനുവദിക്കാനും, തേദ്ദശഭരണസഭകെള വിപുലീകരി
ക്കുവാനുമുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ, കാേളജുകൾ തുറക്കാ
നും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള
അേപക്ഷകൾ, ജനങ്ങേളാട് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വ
മുള്ള ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുവാനും പുതുതായി ഒരു
ഭരണപരിഷ്ക്കാരനിയമം ആവിഷ്ക്കരിക്കുവാനുള്ള അഭ്യർ
ത്ഥന, വ്യവസായങ്ങൾക്ക് േപ്രാത്സാഹനം നൽകാ
നുള്ള അേപക്ഷ, മർദ്ദന നിയമങ്ങൾ പ്രേത്യകിച്ചും മല
ബാറിെല മാപ്പിളനിയമം റദ്ദാക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന—
ഇങ്ങിെന പലതും പ്രേമയങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ, അേതാെടാപ്പം തെന്ന, അടിമത്തേബാധ
ത്തിെന്റ പ്രകടനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാം സേമ്മള
നത്തിൽ പാസ്സാക്കെപ്പട്ട പ്രേമയങ്ങളിൽ ഒന്ന് നായ
ന്മാെര േചർത്ത് ഒരു പ്രേത്യക പട്ടാളം ഏർെപ്പടുത്തിയ
തിന് ഗവൺെമൻറിേനാട് നന്ദി പറഞ്ഞുെകാണ്ടുള്ളതാ
യിരുന്നു. രണ്ടാം സേമ്മളനം പാസ്സാക്കിയ പ്രധാന പ്ര
േമയങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ “ഈ ജില്ലയിെല രാജഭക്തരായ
ജനങ്ങൾ യുദ്ധക്കളത്തിേലയ്ക്ക് അവരുെട കഴിവിനനുസ
രിച്ച് ധാരാളം പണം െകാടുേക്കണ്ടതാണ്” എന്നാവശ്യ
െപ്പട്ടു. മെറ്റാരു പ്രേമയത്തിൽ “ഇൻഡ്യൻ ഡിഫൻസ്
േഫാഴ്സിൽ ഇൻഡ്യാക്കാരായ യുവാക്കന്മാെര വാളൻ
ഡിയറന്മാരായി േചരുവാൻ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി േര
ഖെപ്പടുത്തി. നാലാം സേമ്മളനത്തിെല ഒന്നാമെത്ത
പ്രേമയം രാജഭക്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരുന്നു. േലാ
കമഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷു സാമ്രാജ്യത്തിന് സിദ്ധിച്ച
വിജയത്തിൽ സേമ്മളനം സേന്താഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഇൻഡ്യയുെട ഒട്ടാെകയുള്ള ചിത്രം പരിേശാധിച്ചാലും
സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. വിലവർദ്ധനവും പട്ടി
ണിയും കഷ്ടപ്പാടും ഒരു േകാടിയിലധികം ആളുകളു
െട മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഇൻഫ്ളുവൻസാ തുട
ങ്ങിയ പകർച്ച വ്യാധികളും ജനങ്ങളുെട അസംതൃപ്തി
െയ വർദ്ധിപ്പിച്ചുെവന്നത് ശരിയാണ്. പഞ്ചാബിലും
മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ഖദർപ്രസ്ഥാനംേപാലുള്ള വി
പ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െപാന്തിവന്നുെവന്നതും ശരിയാ
ണ്. പേക്ഷ, അെതല്ലാം നിർദ്ദയം അടിച്ചമർത്തെപ്പ
ടുകയാണ് െചയ്തത്. േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരിൽ
ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് അേപ്പാഴും ബ്രിട്ടീഷു ഗവൺ
െമൻറിെന്റ നീതിേബാധത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നത്. വാർഷിക സേമ്മളനങ്ങളിൽ പാസ്സാ
ക്കെപ്പട്ട പ്രേമയങ്ങളിൽ രാജഭക്തിയും യുദ്ധത്തിൽ ബ്രി
ട്ടന് പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിക്കുക പതിവായിരുന്നു. 1918ൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചയുടെന െഡൽഹിയിൽവച്ചുകൂ
ടിയ സേമ്മളനത്തിൽേപ്പാലും രാജാവിേനാടുള്ള ഭക്തി
യും ‘യുദ്ധത്തിെന്റ വിജയകരമായ പര്യവസാന”ത്തിൽ
അഭിനന്ദനവും േരഖെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടൻ െചറു
കിടരാജ്യങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയാണ് യുദ്ധ
ത്തിൽ ഇടെപട്ടെതന്നും അതുെകാണ്ട് യുദ്ധാവസാന
ത്തിൽ ഇൻഡ്യയ്ക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്വതന്ത്രമായ
ഒരു പദവി ലഭിക്കുെമന്നുമുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇതി
നു കാരണം. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷു സാമ്രാജ്യവാദികൾ
േകാൺഗ്രസ്സിെന വഞ്ചിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. യുദ്ധം
അവസാനിച്ചേപ്പാൾ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, റൗലറ്റ് ആക്ടുേപാ
ലുള്ള മർദ്ദന നിയമങ്ങളും ജാലിയൻവാല ബാഗിെല
ബീഭത്സമായ കൂട്ടെക്കാലയുമാണ് ഇൻഡ്യയ്ക്ക് അവർ
നൽകിയത്. ഇൻഡ്യയുെട പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടിയുള്ള
ഏത് പരിശ്രമേത്തയും നിർദ്ദയം അടിച്ചമർത്താനുള്ള
ഒരുക്കങ്ങളാണ് അവർ നടത്തിയത്. ഈ വിശ്വാസ
വഞ്ചന മിക്ക േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരുേടയും സ്വാ
തന്ത്ര്യേബാധെത്ത ശുണ്ഠിപിടിപ്പിച്ചു. ഇൻഡ്യയിെല
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അസംതൃപ്തി പരന്നുപിടിച്ചു.
ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി േകാൺ
ഗ്രസ്സിെന്റ േനതൃത്വം ഏെറ്റടുത്തത്.
1918-െന്റ അവസാനത്തിൽത്തെന്ന ഇൻഡ്യാെസക്രട്ട

റി െമേണ്ടഗുപ്രഭുവും ഇൻഡ്യാ ൈവസ്രായി െചംേസ്ഫാർ
ഡ് പ്രഭുവും കൂടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഭരണപരിഷ്ക്കാര റി
േപ്പാർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാന
െപ്പട്ട ഭരണഡിപ്പാർട്ടുെമൻറുകെളാെക്ക ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥന്മാരുെട ൈകയിൽത്തെന്ന നിലനിറുത്തുകയും
അപ്രധാനങ്ങളായ ചില ഡിപ്പാർട്ടുെമൻറുകൾ മാത്രം
ഇൻഡ്യക്കാരായ മന്ത്രിമാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കുക
യും െചയ്യുന്ന ഒരുതരം ദ്വിഭരണവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു
റിേപ്പാർട്ടിെല ഉള്ളടക്കം. 1919-ൽ അതു നിയമമായി
ത്തീർന്നു.
ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ പല
തും അടങ്ങീട്ടുെണ്ടന്നും അതുെകാണ്ട് അത് സ്വീകാര്യ
മാെണന്നും ചില േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർ വാദി
ച്ചു. അെതാട്ടും തെന്ന തൃപ്തികരമെല്ലന്നും അതുെകാണ്ട്
ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിച്ചു കൂടാ എന്നും മറ്റുള്ളവരും
വാദിച്ചു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞവരുെട അഭിപ്രായത്തിനാ
ണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ പിൻതുണ ലഭിച്ചത്.
രണ്ട് വിഭാഗക്കാരും തമ്മിൽ തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദ
ങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു േകാളിളക്കത്തിെന്റ
മുേന്നാടിയായിരുന്നു അവ.
ഇങ്ങെന, ഇൻഡ്യയിെലാട്ടുക്കും പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു
അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭത്തി
ലാണ്, 1920 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മേഞ്ചരിയിൽവച്ച്
അഞ്ചാമെത്ത അഖില മലബാർ സേമ്മളനം കൂടിയത്.
മലബാറിെന്റ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും പ്രതിനിധികളായി
ട്ടുതെന്ന 1,300-ഓളം േപർ അതിൽ സന്നിഹിതരായിരു
ന്നു.
സ്വാഭാവികമായി, പുതിയ ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ സജീവ
മായ ചർച്ചകൾക്കും തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും
വിേധയമായി. ഇവിെടയും രണ്ട് വിഭാഗക്കാരുണ്ടായിരു
ന്നു. ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണെമന്ന്
വാദിച്ചവരും അവെയ തള്ളിക്കളയണെമന്ന് വാദിച്ച
വരും. ചൂടുപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദമാണ് നടന്നത്. “പൂർ
ണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണത്തിന് ഇൻഡ്യ തികച്ചും
പ്രാപ്തയാെണന്നും െമാേണ്ടഗുവിെന്റ ഭരണപരിഷ്ക്കാര
ത്തിൽ ഇൻഡ്യയുെട േമൽപ്പറഞ്ഞ ന്യായമായ അവ
കാശെത്ത അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നും അതിനാൽ
ഈ പുതിയ പരിഷ്ക്കാരം അതൃപ്തികരവും ഇച്ഛാഭംഗ ജന
കവുമാെണ”ന്നുമുള്ള ഒരു പ്രേമയം ശ്രീ െക.പി. രാമൻ
േമേനാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ആനിബസൻറിെന്റ േനതൃ
ത്വത്തിൽ ചിലർ അതിെന ശക്തിയായി എതിർത്തു.
അതൃപ്തികരവും ഇച്ഛാഭൃഗജനകവുമാെണന്നുള്ള ഭാഗം
എടുത്തുകളയണെമന്ന് അവർ ആവശ്യെപ്പട്ടു. േവാട്ടിനി
ട്ടേപ്പാൾ പ്രേമയം വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷേത്താെട പാസ്സാ
യി. ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്താൻ സഹായിച്ച
െമാേണ്ടഗുപ്രഭുവിേനാടും സിന്ഹാപ്രഭുവിേനാടും കൃത
ജ്ഞത പറയുന്ന മെറ്റാരു പ്രേമയം തള്ളെപ്പട്ടു.
േകരളത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിെല ഒരു വഴിത്തിരി
വിെനക്കുറിക്കുന്ന മേഞ്ചരി സേമ്മളനത്തിൽ വച്ചുതെന്ന
യാണ് ജന്മികളുേടയും, കൃഷിക്കാരുേടയും പ്രതിനിധി
കൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായി ഒരു സംഘട്ടനം ഉണ്ടായത്.
കുടിയാന്മാരുെട താൽപ്പര്യങ്ങേളയും ന്യായമായ അവ
കാശങ്ങേളയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു നിയമ
നിർമ്മാണം ആവശ്യമാെണന്നുളള ഒരു പ്രേമയം ശ്രീ
െക. പി. രാമൻേമേനാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ശ്രീ. െക.സി.
വീരരായൻ രാജാ, ശ്രീ മണ്ണാർക്കാട് മൂപ്പിൽനായർ, ശ്രീ
ഉദയവർമ്മ രാജാ, മുതലായവർ അതിെന കഠിനമായി
എതിർത്തു. ഭൂമി ജന്മികളുെട സ്വകാര്യ സ്വത്താെണന്നും
ജന്മികളുെട അവകാശാധികാരങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കുന്ന
യാെതാരു നടപടിയും ന്യായമെല്ലന്നും അവർ വീേറാ
െട വാദിച്ചു. പേക്ഷ, േവാട്ടിനിട്ടേപ്പാൾ ഈ പ്രേമയവും
വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷേത്താെട പാസ്സായി.
മേഞ്ചരി സേമ്മളനേത്താടുകൂടി മലബാറിെല രാഷ്ട്രീയാ
ന്തരീക്ഷമാെക ഇളകിമറിയാൻ തുടങ്ങി.

















െ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 8
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളചരിത്രത്തിെന്റ തുടക്കം
2. േകരളത്തിെല ശിലായുഗ മനുഷ്യർ
3. മഹാശിലാസംസ്കാരം
4. േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ
5. സംഘംകൃതികൾ
6. േഗാത്രഭരണത്തിൽ നിന്ന് രാജവാഴ്ചയിേലക്ക്
7. മൂവരചരും ചിറ്റരചരും
8. സംഘംകൃതികളിെല േചരരാജാക്കൻമാർ
9. െതാഴിലും ജാതിയും
10. പ്രാചീനേകരളത്തിെല കുടുംബബന്ധങ്ങൾ
11. സംഘംകൃതികളിെല സാമൂഹ്യജീവിതം
12. മതവും ൈദവവും
13. പ്രാചീനേകരളത്തിെല വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ
14. മലയാള ഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
15. ഫ്യൂഡലിസത്തിേലക്ക്
16. ചരിത്രപരമായ ഒരവേലാകനം
17. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ആരംഭം
18. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റ അനിവാര്യഫലങ്ങൾ
19. കാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും
20. മലബാർ ലഹള
21. നിസ്സഹകരണത്തിൽനിന്ന് നിയമലംഘനത്തിേലയ്ക്ക്
22. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
23. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
24. വീണ്ടും നിയമലംഘനം
25. സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ
26. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം
27. ആഗസ്റ്റ് സമരം
28. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക്
29. ഐക്യേകരളം

െ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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

