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21
നിസ്സഹകരണത്തിൽനിന്ന്
നിയമലംഘനത്തിേലയ്ക്ക്
1922-ൽ െചൗരിെചൗരയിെല നാട്ടുകാർ ഒരു േപാലീ
സ് േസ്റ്റഷൻ ആക്രമിച്ചു. ഇത് അക്രമരാഹിത്യസിദ്ധാ

ന്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമായതുെകാണ്ട് മഹാ
ത്മാഗാന്ധി തെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള നിസ്സഹകരണപ്ര
സ്ഥാനമാെക നിറുത്തിവച്ചു, ബർേദാളിയിൽവച്ച് കൂടിയ
േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകമ്മിറ്റി, ഗാന്ധിജിയുെട നിർേദ്ദ
ശമനുസരിച്ച്, ഖാദി, അയിേത്താച്ചാടനം, ഹിന്ദുമുസ്ലീം
ൈമത്രി തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണപരമായ കാര്യപരിപാ
ടികളിലാണ് ജനങ്ങെള വ്യാപൃതരാേക്കണ്ടത് എന്നു
തീരുമാനിച്ചു. എങ്കിലും അധികൃതന്മാർ തങ്ങളുെട പക
േപാക്കൽ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാ
നെത്ത അടിച്ചമർത്താൻതെന്ന അവർ തീരുമാനിച്ചു.
ഈ ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി ഗാന്ധിജിെയ െപെട്ടന്ന് അറസ്റ്റു
െചയ്യുകയും രാജ്യേദ്രാഹകുറ്റത്തിന് ആറ് വർഷേത്തയ്ക്ക്
ശിക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
െതെല്ലാന്ന് മന്ദീഭവിച്ചു.
1922 ഡിസംബറിൽ ഗയയിൽവച്ച് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
37-ാം വാർഷികസേമ്മളനം കൂടി നിലവിലുള്ള ഭരണഘ

ടനയനുസരിച്ചുതേന്ന നിയമസഭകളിൽ പ്രേവശിച്ച് പു
തിയരീതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം തുടരണെമന്ന അഭി
പ്രായഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയ കാലമാ
യിരുന്നു അത്. അദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. സി.ആർ. ദാസ് പറ
ഞ്ഞു:
“ബഹിഷ്ക്കരണം പലവിധത്തിലും വളെര ഫലപ്രദമാ
യി എന്നുള്ളതിൽ സേന്ദഹമില്ല. എന്നാൽ, നാമമാ

ത്രരായ ജനപ്രതിനിധികളുെട സഹായേത്താടുകൂടി
ഗവൺെമൻറ് ഇേപ്പാഴും തന്നിഷ്ടംേപാെല ഭരണം
നടത്തിവരുന്നു. അതിനാൽ പുറേമ നിന്നുെകാണ്ട്
കൗൺസിൽ പ്രേവശനെത്ത ബായിക്കാട്ടു െചയ്യുന്ന
തിനുപകരം, അതിനകത്തു കടന്ന് കൗൺസിൽ ഭര
ണെത്ത മുടക്കുകയാണു േവണ്ടത്. ഇതിൽ നമ്മുെട
അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തിേനാ സത്യേബാധത്തിേനാ
വിരുദ്ധമായി ഞാൻ യാെതാന്നും കാണുന്നില്ല. നാം
സമരത്തിന് പുറെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന, ആവശ്യം
വരുേമ്പാൾ ശത്രുവിെന്റ േകാട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്ന് നെമ്മ
നശിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി അവിെട കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന
വിഷദ്രവ്യങ്ങെള നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് െതറ്റ്?”

എന്നാൽ, 1923 െസപ്റ്റംബറിൽ െഡൽഹിയിൽവച്ച്
അബുൾകലാം ആസാദിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽക്കൂടിയ
വിേശഷാൽ സേമ്മളനത്തിലാണ് കൗൺസിൽ പ്രേവ
ശന പരിപാടി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടത്.
േകരളത്തിലും ഖദർവില്പന, അയിേത്താച്ചാടനം, ഹിന്ദീ
പ്രചാരം മുതലായ നിർമ്മാണപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ
വരുത്താൻ േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകന്മാർ തീരുമാനി
ച്ചു. തേദ്ദശഭരണ സഭകളിലും മറ്റും േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
ഔേദ്യാഗിക സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മൽസരിേക്കണ്ടതാ
െണന്നും നിശ്ചയിച്ചു.
1923 മാർച്ചുമാസത്തിൽ ശ്രീ. േകശവേമേനാെന്റയും മറ്റു

ചില േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരുേടയും പരിശ്രമഫ
ലമായി നാട്ടുകാരിൽനിന്ന് െഷയറുകൾ പിരിെച്ചടുത്ത്
േകാഴിേക്കാട്ടു ‘മാതൃഭൂമി’ എന്ന േപരിൽ ഒര പത്രം തുട
ങ്ങി. ആദ്യം ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു ദിവസം മാത്രമാണ് അത്
പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടത്. പിന്നീട് ദിനപ്പത്രമായിത്തീർ
ന്നു. േകാൺസ്സ്രിെന്റ സേന്ദശം നാട്ടുകാരുെടയിടയിൽ
എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ‘മാതൃഭൂമി’ അതിപ്രധാന
മായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചു. “സാധാരണ അവകാശങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം എല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരാ
െണന്ന വിശ്വാസേത്താെട സ്വാതന്ത്ര്യവർദ്ധനയ്ക്കായി
നിർഭയം െപാരുതാൻ” അത് ജനങ്ങേളാട് ആഹ്വാനം
െചയ്തു.
1924 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ൈവ
ക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. ഈ സമരെത്തപ്പറ്റി
മെറ്റാരദ്ധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ ഘട്ടത്തിൽത്തെന്നയാണ് വസ്തു ൈകവശമുള്ളകുടി
യാന്മാർക്ക് സ്ഥിരാവകാശം േവണം, േമച്ചാർത്തും െപാ
ളിെച്ചഴുത്തും അവസാനിപ്പിക്കണം, ഒഴിപ്പിക്കൽ തടയ
ണം, വസ്തുവിൽ തനിക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ വില്ക്കാൻ
കുടിയാന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകണം എന്നിങ്ങെനയുള്ള
മുദ്രാവാക്യങ്ങേളാടുകൂടി ഒരു കുടിയാൻ പ്രേക്ഷാഭം മല
ബാറിൽ ഉയർന്നുവന്നത്. ശ്രീ. മന്ദത്ത് കൃഷ്ണൻ നായർ,
ശ്രീ. െക.പി. രാമൻേമേനാൻ, ശ്രീ.ജി. ശങ്കരൻനായർ
ശ്രീ. എം. എം. കുഞ്ഞുരാമേമേനാൻ മുതലായവരാണ്
അതിെന്റ േനതൃത്വം വഹിച്ചത്. നിയമനിർമ്മാണ സഭ
യിേലയ്ക്കുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ കൃഷ്ണൻനായർ വിജയി
യായി. കുടിയാന്മാരുെട പ്രേത്യകിച്ച് കാണക്കുടിയാന്മാ
രുെട, അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുേവണ്ടി
അേദ്ദഹം ഒരു ബിൽ തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ,
ജന്മികളുെട ഗൂഢാേലാചനകൾ കാരണം അതു നിയമ
മാക്കെപ്പട്ടില്ല. കുടിയാൻ നിയമപരിഷ്ക്കാരത്തിനുേവണ്ടി
ഒരു അേന്വഷണക്കമ്മിറ്റി നിയമിക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടാ
യത്.
േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാനവും കുടിയാൻ പ്രേക്ഷാഭവും ഒരു
മിച്ചാണ് മുേന്നറിയത്. രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുേടയും േന
താക്കന്മാർ പരസ്പരം സഹകരിച്ചുെകാണ്ടാണ് പ്രവർ
ത്തിച്ചത്. അതിൻഫലമായി ഒരു കാലത്ത് േകാൺഗ്ര
സ്സിെന അനുകൂലിച്ച പല ജന്മികളും ഇേപ്പാൾ േകാൺ
ഗ്രസ്സിെന്റ ശത്രുക്കളായി മാറി. അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ
െമൻറിെന്റ കാരുണ്യെത്ത അധികമധികം ആശ്രയി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ജനസ്വാധീ
നം വർദ്ധിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
ശ്രീ. മന്ദത്ത് കൃഷ്ണൻനായർ അവതരിപ്പിച്ച കുടിയാൻ
ബിൽ ജന്മികളുെട അനിയന്ത്രിതമായ അവകാശങ്ങെള
അല്പെമാന്നു നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രേമ ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നു
ള്ളു. എന്നിട്ടും അത് േകരളത്തിൽ ‘’േബാൾേഷവിക്ക്”
തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാെണന്ന്
വലിെയാരു ജന്മിയായ ശ്രീ. പ്രഭാകരൻ തമ്പാൻ അഭി
പ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി. 1917-െല റഷ്യൻ വിപ്ലവം േക
രളത്തിലും സ്വാധീനശക്തി െചലുത്താൻ തുടങ്ങിക്കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നത്. കുടിയാൻ
പ്രേക്ഷാഭം സംബന്ധിച്ച് നടന്ന ചില െപാതുേയാഗങ്ങ
ളിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവെത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു െകാണ്ടാണ്
ജന്മികളുെട മർദ്ദനങ്ങെള എതിർക്കാൻ ആഹ്വാനം െച
യ്യെപ്പട്ടിരുന്നത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റയും േസാവിയറ്റു
ഗവൺെമൻറിെന്റയും േനട്ടങ്ങെള സ്തുതിച്ചുെകാണ്ട് ‘മാ
തൃഭൂമി’ ഒട്ടനവധി േലഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുകയു
ണ്ടായി.
1924 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ “േബാൾേഷവിക്കുകാരുമാ
യി സഖ്യം െചയ്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇൻഡ്യയിൽ ഇല്ലാ
താക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു”, എന്ന കുറ്റത്തിന് ഡാേങ്ക, ഷൗക്ക
ത്ത് ഉസ്മാനി, നളിനീഭൂഷൻദാസ്, മുസാഫർ അഹമ്മ
ദ് എന്നിവരുെട േപരിൽ ഗവൺെമൻറ് ചാർജ്ജുെചയ്ത
കാൺപൂർ ഗൂഢാേലാചനേക്കസിെന സംബന്ധിച്ചും പി
ന്നീട് ലാഹൂർ ഗാഢൂേലാചനേക്കസ്സ്, മീററ്റ് ഗൂഢാേലാ
ചനേക്കസ്സ് മുതലായവ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വർത്തമാന
ങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിെക്കാണ്ടാണ് ‘മാതൃഭൂ
മി’ പ്രസിദ്ധം െചയ്തിരുന്നത്. ഇെതല്ലാം േകരളത്തിെല
യുവാക്കന്മാരുെട വീക്ഷണഗതിെയ കൂടുതൽ വിശാലമാ
ക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
1924 ഒേക്ടാബറിൽ അബ്ദുൽറഹിമാൻ സാഹിബിെന്റ
പത്രാധിപത്യത്തിൽ ‘അൽഅമീൻ’ എന്ന മെറ്റാരു
പത്രവും ആരംഭിച്ചു. അതും പിന്നീട് ദിനപ്പത്രമാക്കെപ്പട്ടു.
നാട്ടുകാരുെടയിടയിൽ, വിേശഷിച്ചും മുസ്ലീം ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾക്കിടയിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യേബാധം വളർത്താൻ ‘അൽ
അമീൻ’ വളെരയധികം സഹായിക്കുകയുണ്ടായി.
1928 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എറണാകുളത്തുവച്ച് ഒരു

അഖിലേകരള കുടിയാൻ കാൺഫറൻസും ഒരു നാട്ടുരാ
ജ്യ പ്രജാസേമ്മളനവും കൂടി. രണ്ടു സേമ്മളനങ്ങളും ഒേര
പന്തലിൽവച്ചാണ് നടത്തെപ്പട്ടത്. സുപ്രസിദ്ധ േകാൺ
ഗ്രസ്സു േനതാവായ ലാലാലജപത്റായിയാണ് കുടി
യാൻ സേമ്മളനത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. ‘ജന്മി
ത്വവും അതുകാരണമായി ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന
േക്ലശങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷു ഗവൺെമൻറിെന്റ സൃഷ്ടികളാണ്”
എന്നും “സാധുക്കെള തവിടുെപാടിയാക്കുന്ന ശക്തിക
േളാട് അനുകൂലിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഗവൺെമൻറ്
കുടിയാന്മാർക്ക് അനുകൂലമായി യാെതാന്നും െചയ്യുന്ന
തല്ല” എന്നും അേദ്ദഹം തെന്റ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചു.
“േകരളത്തിെല കുടിയാന്മാരുെട അധികാരാവകാശ

ങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുവാനും അവരുെട െപാതുേവയുള്ള
അഭിവൃദ്ധിക്കുേവണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവാനും േവണ്ടി” ഒരു
സമസ്തേകരള കുടിയാൻ സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ സേമ്മ
ളനം തീരുമാനിച്ചു.
കുടിയാന്മാർക്ക് ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരാവകാശം േവണെമന്ന
പ്രേമയം അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ. െക. ടി. മാത്യു ആയിരുന്നു
നാട്ടുരാജ്യസേമ്മളനത്തിെന്റ സ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യക്ഷൻ.
നാട്ടുരാജ്യ സേമ്മളനത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാന ഭാരവാഹി
യായ ശ്രീ. ഏ.ബി. േസലമാണ് മാത്യുവിെന്റ പ്രേമയ
െത്ത പിൻതാങ്ങിയത്.
മലബാർ, െകാച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ മൂന്നു പ്ര
േദശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ പെങ്കടുത്ത
സേമ്മളനങ്ങളായിരുന്നു അവ. പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്ര
േമയങ്ങളിലും ഐക്യേകരളത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള അഭി
നിേവശമാണ് പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നത്. “േകരളം മൂന്നായി
ഭാഗിക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി നമ്മുെട സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാഗിച്ചു
േപായിരിക്കുന്നു” എന്ന് ശ്രീ മന്ദത്തു പത്മനാഭപിള്ളയും
“െകാച്ചിക്കാരും തിരുവിതാംകൂറുകാരും മലബാറുകാരും
ഇേപ്പാൾ പല കാരണങ്ങളാലും അേന്യാന്യം ബന്ധമി
ല്ലാെത ഭിന്നിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു; അവെരല്ലാം ഒന്നുേപാ
െല വർത്തിേക്കണ്ട കാലം ൈവകിയിരിക്കുന്നു” എന്ന്
ശ്രീ. െക. മാധവൻ നായരും പ്രസ്താവിച്ചു.
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുെട ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കാ
തിരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു േകാൺഗ്രസ്സ് ഇൻഡ്യയി
െലാട്ടുക്കും അക്കാലത്ത് അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന നയം.
േകാൺഗ്രസ്സ് േനതൃത്വത്തിെന്റ ഈ നയെത്ത പല പ്ര
തിനിധികളും ആേക്ഷപിച്ചു. “നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിെല ആഭ്യ
ന്തരകാര്യങ്ങളിൽ േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രേവശിക്കരുെതന്നു
ള്ള ഇേപ്പാഴെത്ത നിശ്ചയെത്ത റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യെപ്പ
ടുന്നു” എന്ന പ്രേമയം വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷേത്താെട പാ
സ്സായി. “തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും െപാതുജ
നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദെപ്പട്ട നിലയിലുള്ള ഭരണപരി
ഷ്ക്കാരം ഏർെപ്പടുത്തി അവെയ മാതൃകാരാജ്യങ്ങളാക്കി
ത്തീർേക്കണ്ടതാണ്” എന്ന മെറ്റാരു പ്രേമയവും അംഗീ
കരിക്കെപ്പട്ടു.
1928 െഫബ്രുവരി 3-ാം നു ൈസമൺകമ്മീഷനിെല അം
ഗങ്ങൾ േബാംെബയിൽ കപ്പലിറങ്ങി. ഇൻഡ്യയ്ക്ക് പറ്റിയ

ഭരണ പരിഷ്ക്കാരങ്ങെളപ്പറ്റി അേന്വഷിച്ച് റിേപ്പാർട്ട് െച
യ്യുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലെമൻറ് നിയമിച്ചതും െവ
ള്ളക്കാർ മാത്രമടങ്ങിയതുമായ ഒരു കമ്മിഷനായിരുന്നു
അത്. കമ്മിഷെന ബഹിഷ്ക്കരിക്കാൻ േകാൺഗ്രസ്സ് തീ
രുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനത്തിന് ഇൻഡ്യയിെലാട്ടുക്കും
വമ്പിച്ച പിൻതുണ ലഭിച്ചു. െഫബ്രുവരി 3-ാം നു മുതൽ
ക്കു തെന്ന എല്ലായിടത്തും പ്രതിേഷധ പ്രകടനങ്ങൾ
ആരംഭിച്ചു.

ഈ പ്രതിേഷധ പ്രകടനങ്ങളിൽ േകരളവും ഹാർദ്ദവമാ
യി പങ്കുെകാണ്ടു. േകാഴിേക്കാടുേപാെലയുള്ള പട്ടണങ്ങ
ളിൽ മാത്രമല്ല, ഉൾനാടുകളിൽേപ്പാലും പ്രതിേഷധേയാ
ഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ഹർത്താലുകളും നടത്തെപ്പട്ടു.
ആയിരക്കണക്കിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രകടനങ്ങ
ളിൽ പങ്കുെകാണ്ടു. “ൈസമൺ കമ്മിഷൻകാെര, േപാ,
േപാ, േപാ!” “േഗാബ്യാക്ക്, ൈസമൺ കമ്മിഷൻ!”
എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും മുഴങ്ങാൻ തുട
ങ്ങി.
ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് 1928 േമയ്മാസത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ
വച്ച് നാലാം േകരളസംസ്ഥാന കാൺഫറൻസ് കൂട്ടിയ
ത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവായിരുന്നു അദ്ധ്യ
ക്ഷൻ. തെന്റ ഉജ്ജ്വലവും ആേവശകരവുമായ അദ്ധ്യക്ഷ
പ്രസംഗത്തിൽ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“നെമ്മ മുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന േദാഷകരങ്ങളായ
സമ്പ്രദായങ്ങെള നാം ത്യജിേക്കണ്ടതുണ്ട്. പ്രേത്യ

കിച്ചും ഈ രാജ്യവാസികളായ സകല സ്ത്രീ പുരുഷ
ന്മാർക്കും ഉൽക്കർഷത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുേപാെല
ഉണ്ടാക്കിത്തീർേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പ്രജായത്തഭരണ
ത്തിെന്റ സ്ഥാപത്തിന് പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന
എല്ലാ സാമൂഹ്യേദാഷങ്ങേളയും അയിത്തം മുതലായ
അനാചാരങ്ങേളയും െതാഴിലാളികേളാട് മുതലാളി
മാരും കൃഷിക്കാേരാട് ജന്മിമാരും അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന
ചൂഷണ നയേത്തയും നമുക്ക് ശക്തിയായി എതിർത്ത്
ജയിേക്കണ്ടതുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യക്കാരിൽ നിന്ന് പ്ര
കൃതിശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, വിേശഷിച്ചും ശാസ്ത്രീയ
മായി കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കാനുള്ള മേനാഭാവം, ചർച്ച
െചയ്ത് വാസ്തവസ്ഥിതികൾ അറിയുവാനുള്ള സന്നദ്ധത
ഇവെയല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട്. എന്നാൽ, നാം
േകവലം വർജ്ജിേക്കണ്ടതായ അേനകം സംഗതികൾ
ഇന്നു പാശ്ചാത്യരുെട ഇടയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാര
ത്തിൽ വിപ്ലവകാരികളായിരിക്കുവിൻ; ഏെതാരു കാ
ര്യേത്തയും നിങ്ങൾ വിമർശ്ശനബുദ്ധ്യാ വീക്ഷിക്കുവിൻ;
നിങ്ങളുെട യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും സമ്മതമല്ലാത്ത യാ
െതാരു സംഗതിേയയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവിൻ…
സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുക എന്നു പറയുന്നത് ചിലർക്കുേവ
ണ്ടിേയാ ചില വിഭാഗങ്ങളിൽെപ്പട്ടവർക്കു േവണ്ടിേയാ
ഏതാനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ േനടാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമ
മല്ല. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും തുല്യമായ സൗക
ര്യങ്ങളും പ്രദാനം െചയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ രൂ
പവൽക്കരിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുെട ഉേദ്ദ
ശം. പൂർവ്വികമാഹാത്മ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ
നിന്നുണർന്ന് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുെട ഗുണത്തിനും യു
ക്തിക്കും എതിരായി കാണുന്നവെയ എല്ലാം നിർഭയം
വർജ്ജിച്ച് നമ്മുെട വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലവും നമുക്ക് ഗു
ണകരവും ആയതിെനെയല്ലാം സൈധര്യം സ്വീകരിച്ച്
ഉത്സാഹപൂർവ്വം മുേന്നാട്ടു േപാകുവിൻ! വിപ്ലവം വിജ
യിക്കെട്ട!”

സേമ്മളനത്തിെന്റ ആേലാചനയ്ക്ക് വന്ന ഏറ്റവും മുഖ്യ
മായ പ്രേമയം ചൂടുപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയാ
യി. “േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം ഇൻഡ്യയുെട സ്വരാ
ജ്യപ്രാപ്തിയാെണന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഡ്യയുെട
പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാെണന്ന നിലയിൽ േഭദെപ്പടു
ത്താൻ ഈ കാൺഫറൻസ് കൽക്കത്തയിൽ കൂടുന്ന
ഇനിയെത്ത േകാൺഗ്രസ്സു േയാഗേത്താട് ശുപാർശ
െചയ്യുന്നു.” ഇതായിരുന്നു പ്രേമയം. ശ്രീ. െക. മാധവനാ
രാണ് പ്രേമയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ശ്രീമാന്മാർ െക. േക
ളപ്പൻ, കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, വി.ആർ. നാ
യനാർ, സി. കുട്ടൻ നായർ മുതലായവർ പ്രേമയെത്ത
അനുകൂലിച്ചുെകാണ്ടും, മേഞ്ചരി രാമയ്യർ, ഉപ്പിസാേഹ
ബ്, യു. േഗാപാലേമേനാൻ, പി. അച്ചുതൻ മുതലായവർ
എതിർത്തു െകാണ്ടും പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. ഒടുവിൽ
േവാട്ടിനിട്ടേപ്പാൾ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷേത്താെട പ്രേമയം
പാസ്സായി. ഇൻഡ്യയുെട ഭാവിഭരണഘടനയിൽ േകരള
െത്ത ഒരു പ്രേത്യക സംസ്ഥാനമായി അംഗീകരിക്കുക,
നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദഭരണം അനുവദിക്കുക,
ൈസമൻ കമ്മിഷൻ ബഹിഷ്ക്കരണം തുടരുക മുതലായ
വയായിരുന്നു പാസ്സാക്കെപ്പട്ട മറ്റു മുഖ്യപ്രേമയങ്ങൾ.
പയ്യന്നൂർ കാൺഫറൻസിെല അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗവും
പാസ്സാക്കെപ്പട്ട പ്രേമയങ്ങളും ജനങ്ങെള വളെരയധി
കം ആേവശം െകാള്ളിച്ചു. േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമായിത്തീർന്നു.
ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് 1928 ജൂൈല ആരംഭ
ത്തിൽ െതേക്ക ഇൻഡ്യെയ മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിച്ച
െറയിൽേവെത്താഴിലാളികളുെട പണിമുടക്കം െപാട്ടി
പ്പുറെപ്പട്ടത്. നാഗപട്ടണം, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി, േപാത്തന്നൂർ
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിെല വർക്കുഷാപ്പുകളിൽ നിന്നു
പിരിച്ചുവിട്ട െതാഴിലാളികെള തിരിെച്ചടുക്കുക, താണത
രം പ്രവൃത്തിക്കാരുെട ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, റണ്ണിംഗ്
സ്റ്റാഫ്കാരുെട സങ്കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക മുതലായവ
യായിരുന്നു പണിമുടക്കിയവരുെട ആവശ്യങ്ങൾ. രണ്ടു
മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ േകരളത്തിേലയ്ക്കും പണിമുട
ക്കം വ്യാപിച്ചു. ശ്രീ. യു. േഗാപാലേമേനാൻ തുടങ്ങിയ
േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർ പണിമുടക്കിയ െതാഴിലാ
ളികെള സജീവമായി സഹായിച്ചു. േകാഴിേക്കാട്, വട
കര, കണ്ണൂർ, തലേശ്ശരി, പാലക്കാട്, േഷാറണ്ണൂർ, തിരു
വനന്തപുരം—എല്ലായിടത്തും പണിമുടക്കം പരിപൂർണ്ണ
വിജയമായിരുന്നു. ജൂൈല 31െല മുഖപ്രസംഗത്തിൽ
‘മാതൃഭൂമി’ എഴുതി:
“ഈ പ്രവൃത്തിമുടക്കങ്ങൾ െതാഴിലാളികളുെട ഇട

യിൽ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉണർച്ചയുേടയും
ആത്മേബാധത്തിൻേറയും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഫലങ്ങളാ
ണ്.”
‘മാതൃഭൂമി’ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. 1920-ൽത്തെന്ന

ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു അഖിേലൻഡ്യാ േട്രഡ് യൂണിയൻ
േകാൺഗ്രസ്സ് ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാന
െപ്പട്ട നഗരങ്ങളിെല െതാഴിലാളികൾ തങ്ങളുെട ആവ
ശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സംഘടിക്കാനും പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ
നടത്താനും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1921-22-െല നിസ്സ
ഹകരണപ്രസ്ഥാനം അവസാനിച്ചതിനുേശഷം ചില
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ഒരു ഭാഗത്ത്
െതാഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങ
െള സംഘടിപ്പിക്കുവാനും മറുഭാഗത്ത് േകാൺഗ്രസ്സിന
കത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും
വിടർത്തിെക്കാണ്ടുള്ള പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന
ലക്ഷ്യം അംഗീകരിപ്പിക്കാനും അവർ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടി
രുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ പല ഗൂഢാേലാ
ചനേക്കസുകളും നടത്തി അവെര മർദ്ദിച്ചമർത്താൻ
േനാക്കി. എങ്കിലും െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം ശക്തിെപ്പട്ടു
െകാണ്ടുതെന്ന വന്നു.
എന്നാൽ, േകരളം വ്യാവസായികമായി വളെര പിന്നി
ലായിരുന്നു. വിേദശമുതലാളികളുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള
ചില വ്യവസായങ്ങേള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ രണ്ടാംശതകത്തിൽ െനയ്ത്തുകമ്പനി തുട
ങ്ങിയ ചില െചറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു.
പേക്ഷ, അേപ്പാഴും െതാഴിലാളികളുെടയിടയിൽ പറയ
ത്തക്ക പ്രേക്ഷാഭങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1928-െല
െറയിൽേവ െതാഴിലാളികളുെട പണിമുടക്കും െചറുകിട
വ്യവസായങ്ങളിെല െതാഴിലാളികേളയും തട്ടിയുണർ
ത്തി. അവരുെട “ഉണർച്ചയും ആത്മേബാധവും” പ്രകട
മാകാൻ തുടങ്ങി. അതുമുതൽക്കാണ് േകരളത്തിൽ ഒരു
െതാഴലാളിപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് എന്നു പറയാം.
1928 െസപ്റ്റംബർ 20-ാംനു ശ്രീ. നാരായണഗുരു തെന്റ
എഴുപത്തിനാലാമെത്ത വയസ്സിൽ ചരമം പ്രാപിച്ചു.
“ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ൈദവം മനുഷ്യന്” എന്ന

മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടും ജാതിവ്യവസ്ഥ
േയയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങേളയും െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ടും
േകരളത്തിെല അധഃകൃതരും അവശരുമായ പിന്നണി
സമുദായങ്ങെള തട്ടിയുണർത്തുകയും അവർക്ക് ആത്മ
വീര്യം നൽകുകയും െചയ്ത ആ സന്യാസിവര്യെന്റ മര
ണത്തിൽ ജാതിമതേഭദെമേന്യ എല്ലാവരും ദുഃഖിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂറിേലയും െകാച്ചിയിേലയും മലബാറിേല
യും മിക്ക പ്രേദശങ്ങളിലും അനുേശാചനേയാഗങ്ങൾ
നടത്തെപ്പട്ടു. ഈ അനുേശാചനേയാഗങ്ങൾതെന്നയും
അയിത്തം തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾ അസാനിപ്പിക്കു
വാനും േദശീയേബാധെത്ത ഉയർത്തുവാനുമുള്ള ആഹ്വാ
നങ്ങളായിത്തീർന്നു.
1929 െസപ്റ്റംബറിൽ മെറ്റാരു അത്യാഹിതം ഉണ്ടായി.

ലാഹൂർ ഗൂഢാേലാചനേക്കസ്സിൽ കുടുങ്ങിയ ഭഗത്സിം
ഗ്, രാജഗുരു, സുഖേദവ്, യതീന്ദ്രനാഥദാസ് തുടങ്ങിയ
ഇരുപത്തിനാല് യുവാക്കന്മാർ െജയിലിൽ കിടന്ന് നര
കിക്കുകയായിരുന്നു. വിചാരണയ്ക്കിടയിൽ അവർ ജയി
ലിൽ വച്ച് ഒരു നിരാഹാരസമരം ആരംഭിച്ചു. രണ്ടുമാസ
േത്താളം നീണ്ടുനിന്ന സമരത്തിനുേശഷം യതീന്ദ്രനാഥ
ദാസ് മൃതിയടഞ്ഞു. ഈ സംഭവം ഇൻഡ്യയുെട ഹൃദയ
ത്തിൽ വലിെയാരു വ്രണമുണ്ടാക്കി. ഇൻഡ്യയുെട മറ്റു
ഭാഗങ്ങളിെലന്നേപാെല േകരളത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങ
ളിലും അനുേശാചനേയാഗങ്ങൾകൂടി. േദശാഭിമാനിക
ളായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രേത്യകിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്കും മറ്റു യുവാക്കന്മാർക്കും ഇടയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാ
ജ്യാധിപത്യേത്താടുള്ള വിേരാധം പൂർവ്വാധികം വർദ്ധി
ച്ചു.
1929-ൽത്തെന്നയാണ് േലാകവ്യാപകമായ ഒരു സാമ്പ
ത്തികക്കുഴപ്പം ആരംഭിച്ചത്. ഇൻഡ്യേയയും അതു വല്ലാ
െത ബാധിച്ചു. േകരളത്തിെല കാർഷിേകാൽപ്പന്നങ്ങളു
െട വിലയിടിഞ്ഞു. പേക്ഷ, പാട്ടവും നികുതിയും കുറഞ്ഞി
ല്ല. അേനകം കൃഷിക്കാരും നികുതിയടയ്ക്കാൻ കഴിയാ
ത്ത െചറുകിടക്കാരായ ജന്മികളും പാപ്പരായി. പട്ടിണി
യും െതാഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിച്ചു. നാട്ടിെലങ്ങും അസം
തൃപ്തി പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഈ സംഭവവികാസങ്ങളുെടെയല്ലാം ഫലമായി ഇൻ
ഡ്യയുെട രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മുെമ്പാരിക്കലും
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ചില മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു.
1929 ഡിസംബർ അവസാനത്തിൽ ലാഹൂറിൽവച്ച്

പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരിലാൽ െനഹ്റുവിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷത
യിൽ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ നാൽപ്പത്തിനാലാം സേമ്മള
നം കൂടി. ഈ സേമ്മളനത്തിൽവച്ചാണ് സുപ്രസിദ്ധ
മായ പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യ പ്രേമയം അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടത്.
െഡാമിനിയൻ പദവിയാണ് ലക്ഷ്യെമന്ന മുൻതീരുമാ
നം റദ്ദാക്കെപ്പടുകയും േകാൺഗ്രസ്സ് നിബന്ധനയിെല
ഒന്നാം വകുപ്പിൽ “സ്വരാജ്യലബ്ധി”യാണ് േകാൺഗ്ര
സ്സിെന്റ ലക്ഷ്യെമന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് “പൂർണ്ണസ്വാത
ന്ത്ര്യ”െത്തക്കുറിക്കുവാനാെണന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പടു
കയും െചയ്തു. ഇൻഡ്യയുെട ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങെളപ്പ
റ്റി ആേലാചിക്കാൻേവണ്ടി ലണ്ടനിൽവച്ച് ബ്രിട്ടീഷ്
ഗവൺെമൻറു വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന വട്ടേമശസേമ്മളനത്തിൽ
പങ്കുെകാള്ളാൻ പാടിെല്ലന്നും അസംബ്ലിയിലും മറ്റു നിയ
മസഭകളിലുമുള്ള േകാൺഗ്രസ്സ് െമംബർമാർ തങ്ങളുെട
സ്ഥാനങ്ങളുേപക്ഷിച്ച് പുറത്തുവരണെമന്നും യുക്തമായ
സ്ഥലങ്ങളിൽ സിവിൽനിയമലംഘനം ആരംഭിക്കാൻ
േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരിക്ക
ണെമന്നും ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടുള്ള അതിപ്രധാനമായ
മറ്റു ചില പ്രേമയങ്ങളും അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.
അതിനുേശഷം ദ്രുതഗതിയിലാണ് സംഭവങ്ങൾ മുേന്നാ
ട്ടു നീങ്ങിയത്.

















െ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
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