സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം VIII
െക. ദാേമാദരൻ

22. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം

















സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം VIII
െക. ദാേമാദരൻ

(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം)

െക. ദാേമാദരൻ എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റി
• ആന്റണി േതാമസ്
• സി. എൻ. ജയേദവൻ
• എം. പി. അച്യുതൻ
• ഐ. വി. ശശാങ്കൻ
• േഡാ. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്
© 2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P)
Ltd., Trivandrum, owned by Communist Party of India,
Trivandrum.
Printed editions published by Prabhatham Printing &
Publishing Co. (P) Ltd.
First published in print media 2009.
The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution By Share Alike license for
free download and usage.
The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.
Cover: Mansu Hill Grand Monument, a picture of sculpture
by Jennybento. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

ഉള്ളടക്കം
22 നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം . . . . . . . . . . . . . . . .

1

22
നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
ലാേഹാർ േകാൺഗ്രസ്സ് അവസാനിച്ചയുടെന തെന്ന
േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റി േയാഗം േചരുകയും
1930 ജനുവരി 26നു ഇൻഡ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും പൂർ
ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആചരിക്കണെമന്ന് തീരുമാനിക്കു
കയും െചയ്തു. അേന്നദിവസം കൂടുന്ന െപാതുേയാഗങ്ങ
ളിൽ പാസ്സാക്കാൻേവണ്ടി പ്രവർത്തക കമ്മിറ്റിയുെട
നിർേദ്ദശമനുസരിച്ച് പ്രസിഡൻറ് ജവഹരിലാൽ താെഴ
കാണുന്ന പ്രതിജ്ഞ പ്രസിദ്ധം െചയ്തു:
“സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുവാനും സ്വന്തം പ്രയത്നഫലം

അനുഭവിക്കുവാനും ജീവിതത്തിെല അത്യാവശ്യങ്ങൾ
നിവർത്തിക്കുവാനും ഇൻഡ്യാക്കാർക്കും മേറ്റെതാരു
രാജ്യക്കാർക്കുെമന്ന േപാെല അനിേഷദ്ധ്യമായ അവ
കാശമുെണ്ടന്നും ഈ അവകാശങ്ങളുെട സംരക്ഷണ
ത്തിൽമാത്രേമ പൂർണ്ണവും സ്വച്ഛന്ദവുമായ വളർച്ച സാ
ധ്യമായിരിക്കൂ എന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏെത
ങ്കിലും ഭരണത്തിൻകീഴിൽ, ഈ അവകാശങ്ങൾ നി
േഷധിക്കെപ്പടുകേയാ ജനങ്ങൾ മർദ്ദിതരാകുകേയാ
െചയ്യുന്നതായാൽ ആ ഭരണെത്ത േഭദെപ്പടുത്തുവാ
േനാ േവണ്ടിവന്നാൽ അവസാനിപ്പിക്കുവാേനാ ഉള്ള
അവകാശവും ജനങ്ങൾക്ക് ഉെണ്ടന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വ
സിക്കുന്നു. ഇൻഡ്യയിെല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇൻഡ്യാ
ക്കാരുെട സ്വാതന്ത്ര്യം ക്ഷയിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു മാത്രമല്ല,
ബ്രിട്ടെന്റ സ്വാർത്ഥ സിദ്ധിക്ക് ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങെള
ചൂഷണം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു. സാമ്പത്തികമായും,
രാഷ്ട്രീയമായും, സാംസ്കാരികമായും ഈ ഭരണം ജന
ങ്ങൾക്ക് നാശേഹതുകമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രി
ട്ടീഷ് ബന്ധം പരിേച്ഛദം വിടർത്തുകയും പൂർണ്ണസ്വാത
ന്ത്ര്യം േനടുകയും േവണ്ടതാെണന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസി
ക്കുന്നു.

“സാമ്പത്തികമായി ഇൻഡ്യയ്ക്ക് വലിയ നാശങ്ങൾ സം
ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളിൽനിന്നും വസൂലാക്കുന്ന നികുതി

അവരുെട അവസ്ഥയിലും കഴിവിലും എത്രേയാ കവി
ഞ്ഞ േതാതിലാണ്. കലാേമനിക്കു ഏഴു ൈപ മാത്രമാ
ണ് നമ്മുെട ഒരു ദിവസെത്ത വരവ്. നാം െകാടുക്കുന്ന
ഭാരിച്ച നികുതികളിൽ ഇരുപത് ശതമാനം കൃഷിക്കാ
രിൽനിന്നും വസൂലാക്കുന്ന ഭൂനികുതിയും മൂന്നുശതമാ
നം ഉപ്പുനികുതിയുമാകുന്നു. ഇത് സാധുക്കൾക്ക് ഏറ്റ
വും സങ്കടകരമായ ഒരിനമാണ്. ഗ്രാമവ്യവസായങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് െകാല്ലത്തിൽ
നാലു മാസെമങ്കിലും കർഷകവർഗ്ഗം പ്രവൃത്തിയില്ലാ
െതയും ബുദ്ധിമന്ദിച്ചും കഴിേയണ്ടിവരുന്നു. ഇങ്ങെന
നശിച്ചുേപായ െതാഴിലുകളുെട സ്ഥാനത്ത്, ഇതരരാ
ജ്യങ്ങളിലുള്ളതുേപാെല ഇവിെട യാെതാന്നും ഏർെപ്പ
ടുത്തിയിട്ടുമില്ല. നികുതിഭാരങ്ങളും ചുങ്കങ്ങളും, കർഷക
വർഗ്ഗത്തിന് ദുർവഹമായിരിക്കുന്ന നാണയനിയന്ത്ര
ണവും ചുങ്കം ഏർപ്പാടും അവർക്ക് ഭാരം വരുത്തിക്കൂട്ടു
ന്ന വിധത്തിലുള്ളവയാണ്. നമ്മുെട ഇറക്കുമതി സാ
ധനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബ്രിട്ടീഷ് യന്ത്രശാലകളിൽ
ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് യന്ത്രശാലാവ്യവസാ
യങ്ങേളാട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തെന്ന പക്ഷപാതം പ്ര
ദർശിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ചുങ്കങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടു
ള്ളത്. അവയിൽ നിന്നുള്ള വരവാകെട്ട, സാമാന്യജ
നത സഹിച്ചുേപാകുന്ന നികുതിഭാരെത്ത കുറയ്ക്കാനാ
യിട്ടല്ല വിനിേയാഗിക്കുന്നത്; ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഭാരിച്ച
െചലവുകൾക്കാണ്. പവനും ഉറുപ്പികയും തമ്മിലുള്ള
ൈകയ്മാറ്റ നിരക്ക് ക്ലിപ്തെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് േമൽ
പ്പറഞ്ഞതിലും അക്രമമായ വിധത്തിലാണ്. ഇതിെന്റ
ഫലമായി േകാടിക്കണക്കിൽ ധനം ഈ രാജ്യത്തു നി
ന്ന് പുറത്തുേപായിരിക്കുന്നു.
“രാഷ്ട്രീയമായി േനാക്കുേമ്പാൾ ഇൻഡ്യയുെട നില ബ്രി

ട്ടീഷ് വാഴ്ചയിൻകീഴിെലന്നേപാെല ഒരിക്കലും ഇതിനു
മുൻപ് താണിട്ടില്ല. ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങെളാന്നും ജന
ങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരം നൽകിയി
ട്ടില്ല. നമ്മുെടയിടയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതസ്ഥിതിയിലിരി
ക്കുന്നവനും വിേദശീയാധികാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ തലകു
നിേക്കണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. യേഥഷ്ടം അഭിപ്രാ
യം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാേനാ സേമ്മളിക്കുവാേനാ ഉള്ള
അവകാശം നമുക്ക് നിേഷധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മു
െട രാജ്യക്കാരിൽ വളെരേപ്പർ നാട്ടിേലയ്ക്ക് മടങ്ങുവാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാെത വിേദശങ്ങളിൽ താമസിക്കുവാൻ
നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. ഭരണസാമർത്ഥ്യവും പ്രാ
പ്തിയും നാട്ടുകാരിൽ വളരുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.
“സംസ്ക്കാര വിഷയത്തിൽ ഇന്നെത്ത വിദ്യാഭ്യാസ

സമ്പ്രദായം നെമ്മ നമ്മുെട സാത്മികമായ നിലയിൽ
നിന്നും വഴിെതറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. നെമ്മ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന
ചങ്ങലെയത്തെന്ന നെമ്മെക്കാണ്ട് ലാളിപ്പിച്ച് ആലിം
ഗനം െചയ്യിക്കുന്ന പരിശീലനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കു
ന്നത്. നിർബന്ധപൂർവ്വം നെമ്മ നിരായുധരാക്കിത്തീർ
ത്തതുെകാണ്ട് നമ്മുെട പൗരുഷം നശിച്ചുേപായിരിക്കു
ന്നു. ഒരു വിേദശീയ ൈസന്യം നമ്മുെട രാജ്യത്തിൽ
ബലമായി പാളയമടച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മിൽ അങ്കുരിക്കു
ന്ന നിേരാധബുദ്ധിെയ നിർദ്ദയം അമർത്തുവാൻ ഈ
ൈസന്യെത്ത ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നു. നാം നമ്മുെട
കാര്യം േനാക്കുവാേനാ വിേദശീയാക്രമണം തടുക്കുവാ
േനാ പ്രാപ്തരെല്ലന്നും കള്ളന്മാരിൽനിന്നും കവർച്ചക്കാ
രിൽനിന്നും നമ്മുെട ഭവനങ്ങേളയും കുടുംബങ്ങേളയും
രക്ഷിക്കുവാൻേപാലും നാം ശക്തരെല്ലന്നും തൻമൂലം
നാം വിചാരിച്ചുേപാകുവാൻ ഇടയാകുന്നു.
“ഇങ്ങെന നമുക്കും നമ്മുെട രാജ്യത്തിനും ആപത്തു

ണ്ടാക്കിത്തീർത്ത ഒരു ഭരണക്രമത്തിന് ഇനിേമൽ
ഒരു നിമിഷെമങ്കിലും സ്വേമധയാ വഴിെപ്പടുന്നത് മനു
ഷ്യേനാടും ൈദവേത്താടും െചയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാ
യിരിക്കുെമന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അക്രമ
മല്ല നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുവാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദ
മായ മാർഗ്ഗെമന്ന് േബാദ്ധ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്
വിേദശ ഗവൺെമൻറുമായുള്ള എല്ലാ സഹകരണവും
സ്വമനസ്സാെല കഴിയുന്നത്ര പിൻവലിച്ച് സമാധാനപ
രമായ സമരത്തിന് നാം തയ്യാറാകണം. പൂർണ്ണ സ്വ
രാജ്യസ്ഥാപനാർത്ഥം േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ആജ്ഞകൾ
നിർവ്വഹിക്കുന്നതാെണന്ന് നാം ഇതിനാൽ സഗൗര
വം തീരുമാനിക്കുന്നു.”

ജനുവരി 26-ാം തീയതിയിെല പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യദിനാ
േഘാഷം ഒരു പരിപൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നു. പട്ടണങ്ങ
ളിെലന്നേപാെല ഉൾനാടുകളിലും ആയിരക്കണക്കിലും
പതിനായിരക്കണക്കിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രതി
ജ്ഞെയടുത്തു. േകരളത്തിലും അത് വിജയകരമായിരു
ന്നു. എല്ലായിടത്തും ഒരു പുതിയ ഉത്സാഹം, ഒരു പുതിയ
ൈചതന്യം ദൃശ്യമായി.
െഫബ്രുവരി 14-ാം തീയതി സബർമതിയിൽവച്ചു കൂടിയ
സർേവ്വൻഡ്യാ േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിേയാഗം സമരം
നടത്താനുള്ള ചുമതല മഹാത്മാഗാന്ധിെയ ഏൽപ്പിച്ചു.
മാർച്ച് 2-ാം തീയതി ഗാന്ധിജി ൈവസ്രായിക്ക് അവ
സാനമായി ഒരു കെത്തഴുതി. മാർച്ച് 11-ാം തീയതിക്കു
മുൻപ് തൃപ്തികരമായ മറുപടി കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ 12-ാം
തീയതി മുതൽക്ക് സത്യാഗ്രഹസമരം ആരംഭിക്കുന്ന
താെണന്ന് അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. കത്തിെല ചില
പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ചുവെട െകാടുക്കുന്നത്:
“താങ്കളുെട ശമ്പളെത്തത്തെന്ന എടുക്കുക. മറ്റേനകം
വിധത്തിലുള്ള െചലവുകൾക്കു പുറേമ, അത് മാസ
ത്തിൽ 21,000 ക. യാണ്. ബ്രിട്ടനിെല പ്രധാനമന്ത്രി
ക്ക് െകാല്ലത്തിൽ 5000 പവൻ, അതായത് ഇേപ്പാ
ഴെത്ത നിരക്കുപ്രകാരം മാസത്തിൽ 5400 ക. മാത്ര
മാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇൻഡ്യാക്കാരിൽ ഒരുവന് ഒരു ദി
വസേത്തയ്ക്കുള്ള കലേമനിവരവ് രണ്ട് അണയാണ്.
താങ്കൾക്ക് ഇൻഡ്യാക്കാരുെട വകയായുള്ള ശമ്പളം—
താങ്കളുെട ഒരു ദിവസെത്ത വരവ്—എഴുനൂറ് ക. യിൽ
അധികവുമാണ്. ബ്രിട്ടനിെല ജനങ്ങളുെട ഒരു ദിവ
സെത്ത കലേമനിവരവ് രണ്ടു ഉറുപ്പികയാെണങ്കിലും,

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ദിവസത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്
ക. വീതേമ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങെന ഇൻഡ്യാക്കാരു
െട കലേമനിവരവിേനക്കാൾ അയ്യായിരം ഇരട്ടിയാണ്
താങ്കൾ ദിവേസന ഇൻഡ്യക്കാരിൽനിന്ന് പറ്റിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടെന്റ കലേമനി വരവിേനക്കാൾ
90 ഇരട്ടി മാത്രേമ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിക്കു
ന്നുള്ളൂ. പ്രത്യക്ഷമായ ഈ അനീതിെയക്കുറിച്ച് ഒന്നാ
േലാചിച്ചു േനാക്കുവാൻ ഞാൻ താങ്കേളാട് സവിനയം
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഉദാഹരണെമ
ടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പരിതാപകരമായ പരമാർത്ഥെത്ത
നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിത്തരുവാൻ േവണ്ടിയാകുന്നു…
ൈവസ്രായിയുെട ശമ്പളത്തിെന്റ ഈ സ്ഥിതിതെന്ന
യാണ് ഭരണസമ്പ്രദായത്തിെന്റ മുഴുവൻ സ്ഥിതിയും.
ആകയാൽ നികുതി ഗണ്യമായവിധം ചുരുക്കുന്നത്
ഭരണെച്ചലവുകൾ അത്രതെന്ന ഗണ്യമായ വിധം ചു
രുക്കുന്നതിെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു ഗവൺ
െമൻറിെന്റ ഘടനെയത്തെന്ന മാേറ്റണ്ടതുണ്ട്. ഈ
മാറ്റം പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം കൂടാെത അസാദ്ധ്യമാണ്.
ഉൾനാടുകളിെല ജനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കായി ജനു
വരി 26-ാം തീയതിയിെല പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപന
ത്തിൽ പെങ്കടുക്കുവാൻ േപ്രരിതരായത് ഇതുനിമിത്ത
മാെണന്നാണ് എെന്റ അഭിപ്രായം. പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യ
െമന്നതിന് അവർ കൽപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥം ഇന്നെത്ത
ഈ നാശകരമായ ഭരണത്തിൽനിന്നുള്ള േമാചനം
എന്നാണ്. ഇൻഡ്യെയ െകാള്ളയിടുന്നതിെന ഇല്ലായ്മ
െചയ്യുവാൻ ബ്രിട്ടനിെല വലിയ കക്ഷികളിൽ ഒന്നുേപാ
ലും തയ്യാറിെല്ലന്നാണ് എനിക്കു േതാന്നുന്നത്. ആ
െകാള്ളെയ ഇൻഡ്യയുെട ഏകകണ്ഠമായ പ്രതിേഷ
ധെത്ത വകവയ്ക്കാെത സഹായിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൺ
െചയ്തുവരുന്നത്. ഇൻഡ്യയ്ക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രമായി ജീവിക്ക
ണെമങ്കിൽ, ഇൻഡ്യയിെല ജനങ്ങൾ പട്ടിണികിടന്ന്
മരണത്തിേലയ്ക്ക് ദ്രുതഗമനം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതി
െന നിറുത്തൽ െചയ്യണെമങ്കിൽ, ഉടൻതെന്ന ഇതിന്
പരിഹാരം വരുന്ന വല്ല മാർഗ്ഗവും കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടി
യിരിക്കുന്നു.
“ൈവസ്രായിയുെട വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചി

ട്ടുള്ള റൗണ്ട് േടബിൾ േകാൺഫറൻസ് തീർച്ചയായും
ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗമല്ല. യുക്തിവാദങ്ങൾ
െകാണ്ട് എതിർകക്ഷിെയ േബാദ്ധ്യെപ്പടുേത്തണ്ട
ഒരു സംഗതിയല്ലിത്. തെന്റ അധീനത്തിലുള്ള സർ
വ്വ ശക്തികളും പ്രേയാഗിച്ച് ഇൻഡ്യയിൽ തനിക്കുള്ള
കച്ചവടേത്തയും പ്രേത്യകാവകാശങ്ങേളയും നിലനിറു
ത്തുവാൻ ബ്രിട്ടൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ
മരണത്തിെന്റ ആലിംഗനത്തിൽനിന്നും േമാചനം േന
ടുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ശക്തി ഇൻഡ്യയും രൂപവൽ
ക്കരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.”

ഉപ്പുനികുതി എടുത്തുകളയുക തുടങ്ങിയ പതിെനാന്നു
കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ െചയ്യണെമന്ന് ഈ കത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം ൈവസ്രായിേയാട് ആവശ്യെപ്പട്ടിരുന്നു. മാർച്ച് 12ാം തീയതിയായി. ൈവേസ്രായിയിൽനിന്ന് തൃപ്തികര
മായ യാെതാരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല. സമരം ആരംഭി
ച്ചു. ഉപ്പുനിയമം ലംഘിക്കുവാൻ േവണ്ടി നാലു മലയാളി
കൾ ഉൾെപ്പെട എഴുപത് സത്യാഗ്രഹഭടന്മാേരാടുകൂടി
മഹാത്മാഗാന്ധി കാൽനടയായി ദണ്ഡി എന്ന ഗ്രാമ
ത്തിേലയ്ക്കു പുറെപ്പട്ടു. യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് അേദ്ദഹം പുറെപ്പടു
വിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു:
“ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാ
ധിച്ചു മടങ്ങി ആശ്രമത്തിെലത്തും; അെല്ലങ്കിൽ എെന്റ
മൃതശരീരം അറബിക്കടലിൽ ഒഴുകുന്നതു കാണാം.”

ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി കടപ്പുറെത്തത്തി കടലിൽ നിന്ന്
െവള്ളം എടുത്തു കുറുക്കി ഉപ്പുണ്ടാക്കി നിയമം ലംഘിച്ചു.
പേക്ഷ, അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല. ഇൻഡ്യയിൽ എല്ലായിട
ത്തും സമരമാരംഭിക്കാൻ ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം െചയ്തു.
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമരം ആരംഭിച്ചു. േമയ് 5ാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധി അറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പട്ടു.
േകരളത്തിലും സമരമാരംഭിച്ചു. 1930 ഏപ്രിൽ 13-ാം തീ
യതി ശ്രീ. െക. േകളപ്പെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വാള
ണ്ടിയർ സംഘം ഉപ്പുനിയമം ലംഘിക്കാൻ േവണ്ടി േകാ
ഴിേക്കാട്ടു നിന്നും പയ്യന്നൂരിേലയ്ക്ക് കാൽനടയായി പുറ
െപ്പട്ടു. പാലക്കാട്ടു നിന്ന് ശ്രീ. ടി.ആർ. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യ
രുെട േനതൃത്വത്തിൽ മെറ്റാരു സംഘവും പുറെപ്പട്ടു. വാ
ളണ്ടിയർ സംഘങ്ങൾക്ക് വഴിനീെള ഗംഭീരമായ സ്വീക
രണങ്ങളും പല തരത്തിലുള്ള സംഭാവനകളും ലഭിച്ചു.
ഏപ്രിൽ 13-ാം തീയതി മുതൽ മുറയ്ക്ക് നിയമലംഘനമാ
രംഭിച്ചു. ക്രമത്തിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിേലയ്ക്കും അതു വ്യാപി
ച്ചു.
പേക്ഷ, ഈ സത്യാഗ്രഹസമരെത്ത ആദ്യം നിസ്സാരമാ
ക്കി തള്ളുകയാണ് അധികൃതന്മാർ െചയ്തത്. ആെരയും
അറസ്റ്റു െചയ്തില്ല. യാെതാരു നിയമലംഘനവും ഉണ്ടാ
യിട്ടിെല്ലന്നായിരുന്നു അവരുെട ഭാവം. “സത്യാഗ്രഹി
കൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നു പറയുന്ന ഉപ്പ് ഉപേയാഗിക്കാൻ
െകാള്ളാവുന്നതെല്ലന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കേമ്പാ
ളങ്ങളിൽനിന്ന് വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ ഉപ്പ് െവള്ളത്തിൽ
കലക്കി വറ്റിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നെതന്നും അതുെകാ
ണ്ടാണ് ആേരയും അറസ്റ്റു െചയ്യാത്തെതന്നും” മലബാർ
കളക്ടർ പ്രസിദ്ധം െചയ്ത ഒരു വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്ര
സ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. കേമ്പാള ഉപ്പാണ് തങ്ങൾ വിറ്റുവ
രുന്നത് എന്നും നിയമം ലംഘിക്കുന്നിെല്ലന്ന് പറയുന്നത്
െവറും െപാളിയാണ് എന്നും തങ്ങൾ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്ന
െതങ്ങിെനയാെണന്ന് അധികൃതന്മാർക്ക് വന്നു പരി
േശാധിക്കാെമന്നും കാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർ മറുപടി
പറഞ്ഞു.
േമയ് 5-ാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധി അറസ്റ്റിൽെപ്പട്ടതി
നുേശഷം േകരളത്തിെല സ്ഥിതിയും മാറി. അറസ്റ്റുകളും
മർദ്ദനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.
േമയ് 12-ാം തീയതി േകാഴിേക്കാട് കടൽപ്പുറത്ത് ഉപ്പുനി
യമം ലംഘിക്കാൻ കൂടിയ സത്യാഗ്രഹികെള വലിെയാ
രു േപാലീസുസംഘം െപെട്ടന്ന് വന്നാക്രമിച്ചു. േപാലീ
സ് സൂപ്രണ്ടിെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ലാത്തിപ്രഹരം,
ബ്രൂട്ട്സിട്ടു ചവിട്ടൽ തുടങ്ങിയ മർദ്ദനങ്ങൾ നടത്തി. കു
ത്തും ചവിട്ടും അടിയുംെകാണ്ട് മുപ്പതിലധികം േപർക്ക്
പരുക്കുപറ്റി. എന്നിട്ടും സത്യാഗ്രഹികൾ പിന്മാറിയി
ല്ല. അവർ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുപേയാഗിച്ച തീെപ്പട്ടിയും
ചിരട്ടയും ചട്ടിയും ബലാൽക്കാരമായി പിടിെച്ചടുക്കാൻ
േപാലീസുകാർ ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, സത്യാഗ്രഹികൾ വിട്ടു
െകാടുത്തില്ല. അടിെകാണ്ട് ചട്ടികൾ െപാട്ടി. െപാട്ടിയ
കഷണങ്ങൾ വിടാെത മുറുക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് സത്യാഗ്ര
ഹികൾ േപാലീസിെന്റ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിന്നു.
വീണ്ടും പ്രഹരങ്ങൾ. അബ്ദുൽ റഹിമാൻ സാേഹബിെന്റ
ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന ചട്ടിക്കഷണങ്ങൾ പിടിെച്ചടു
ക്കാൻ േവണ്ടി േപാലീസുകാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഴുത്ത്
രണ്ടു ലാത്തികൾക്കിടയിലിട്ട് െഞരിച്ചു. സത്യാഗ്രഹിക
ളുെട ൈകയിൽ േദശീയപതാകയുണ്ടായിരുന്നു. േപാ
ലീസ് അതും പിടിെച്ചടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, അതത്ര
എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ശ്രീ. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ശ്രീ. ആർ.
വി. ശർമ്മ എന്നിവർ േപാലീസിെന്റ ആക്രമണത്തിൽ
നിന്ന് േദശീയപതാകയുെട മാനം കാക്കാൻ ദൃഢനിശ്ച
യം െചയ്തു. പിടിയും ലഹളയുമായി. എന്നിട്ടും െകാടി വി
ട്ടുെകാടുത്തില്ല. ഇതിെനപ്പറ്റി േമയ് 13-ാം തീയതിയിെല
മാതൃഭൂമി ഇങ്ങെന റിേപ്പാർട്ടു െചയ്തു.
“ശ്രീമാന്മാർ കൃഷ്ണപിള്ളേയയും ശർമ്മേയയും അറസ്റ്റു

െചയ്തത് േദശീയപതാകെയ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമ
ത്തിലായിരുന്നു. േപാലീസുകാർ ൈകവശെപ്പടുത്തിയ
പതാകയുെട വടി ശ്രീ. ശർമ്മയും, പതാക ശ്രീ. കൃഷ്ണ
പിള്ളയും, ൈകവശെപ്പടുത്തി. േപാലീസ് ആകുന്നതും
പണിെപ്പട്ടിട്ടും അവർ പതാക വിട്ടുെകാടുത്തില്ല. അവ
സാനം അവേരയും അറസ്റ്റു െചയ്യുകയാണ് െചയ്തത്.”

ശ്രീമാന്മാർ െക. േകളപ്പൻ, മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹി
മാൻ, ടി. ആർ. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ, െക. മാധവനാർ,
ആർ.വി. ശർമ്മ, പി. കൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവർ അറസ്റ്റു െച
യ്യെപ്പടുകയും ഒൻപതുമാസെത്ത കഠിനതടവിന് ശിക്ഷി
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.
ഈ സംഭവം രാജ്യത്തിെലങ്ങും പുതിയ ഒരുണർവുണ്ടാ
ക്കി. സമരം പൂർവ്വാധികം ശക്തിെപ്പട്ടു. ആേവശഭരി
തരായിത്തീർന്ന ജനക്കൂട്ടങ്ങളുെട കണ്ഠങ്ങളിൽനിന്ന്
“മഹാത്മാഗാന്ധി കീജയ്, ഭാരതമാതാ കീജയ് വേന്ദമാ
തരം” എന്നീ ജയാരവങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുയർന്നു.
മഹാകവി വള്ളേത്താൾ േദശാഭിമാനപരമായ കവി
തകളിലൂെട ഈ ജനകീയാേവശത്തിന് പ്രേചാദനം
നൽകി.
നിയമലംഘനം ഒരു നിത്യസംഭവമായിത്തീർന്നു. ഉപ്പു
നിയമലംഘനം, വിേദശവസ്ത്രഷാപ്പുകളും കള്ളുഷാപ്പുക
ളും പിക്കറ്റ് െചയ്യൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ പേലടത്തു
മാരംഭിച്ചു. അറസ്റ്റുകൾ, ലാത്തിപ്രഹരങ്ങൾ, ചൂരൽപ്ര
േയാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മർദ്ദനങ്ങെള വകവയ്ക്കാെത സ്ത്രീ
കളും പുരുഷന്മാരും, െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും, യു
വാക്കന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും വക്കീൽമാരും ഡാക്ടർ
മാരും സമരാങ്കണത്തിലിറങ്ങി. െചറിയകുട്ടികൾേപാ
ലും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായ “ബാലഭാരതസം
ഘങ്ങൾ” സ്ഥാപിച്ചു. യുവാക്കന്മാർ “യുവക്സംഘങ്ങൾ”
ഉണ്ടാക്കി. വിദ്യാർത്ഥികൾ “േകരളവിദ്യാർത്ഥിസംഘം”
സ്ഥാപിച്ചു. സമരെത്ത സജീവമായി സഹായിക്കാൻ
േവണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ വഹിച്ച പങ്ക് സ്തുത്യർഹമായി
രുന്നു. േഘാഷയാത്രകളിലും പ്രകടനങ്ങളിലും പെങ്ക
ടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഗവെണ്മൻറിെനതിരാ
യി രഹസ്യമായ േനാട്ടീസുകളും ലഘുേലഖകളും അച്ചടി
പ്പിച്ച് വിതരണം െചയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും അവർ മുന്നിട്ടു
നിന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. േകാഴിേക്കാട്ടു പട്ടണത്തിൽ മിക്ക
ദിവസങ്ങളിലും കല്ലച്ചിൽ അടിച്ച “കാൺഗ്രസ്സുബുള്ള
റ്റിൻ” എന്ന രഹസ്യപത്രം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നു. എത്ര
ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ
േപാലീസിന് സാധിച്ചില്ല. െനറിെകട്ട മർദ്ദനങ്ങൾ നട
ത്താൻ മാത്രേമ അവർക്കു സാധിച്ചുള്ളു. അത്തരത്തി
ലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളിൽ ഒന്നിെനപ്പറ്റി കാൺഗ്രസ്സു കമ്മിറ്റി
പ്രസിഡൻറായിരുന്ന ശ്രീ. മാധവൻനായർ ജൂലായ് 9ാംനു പുറെപ്പടുവിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഇങ്ങിെന പറ
ഞ്ഞിരുന്നു:
“മാതൃഭൂമിേയാടുള്ള തങ്ങളുെട കടമെയ നിർവ്വഹിക്കു

വാൻ േകാഴിേക്കാെട്ട കടൽപ്പുറത്തുവച്ചുകൂടിയ സാധു
വിദ്യാർത്ഥികെള നിരായുധരും നിരപരാധികളുമായ
െചറുബാലന്മാെര-നിർദ്ദയമായും ക്രൂരമായും ലാത്തി
കുറുവടികൾ െകാണ്ട് അടിച്ച് തല െപാട്ടിക്കുവാനും
ൈകയ്കാലുകൾ അടിച്ചു ഒടിക്കുവാനും മലയാളത്തി
െല സ്ത്രീകൾ െപറ്റവരാെണന്നു പറയുന്ന ചിലർക്ക്
ൈകെയ്പാന്തിയേല്ലാ എന്നാേലാചിക്കുന്നതുതെന്ന
ദുസ്സഹമായിരിക്കുന്നു. ഇവർ വല്ല കുറ്റവും െചയ്തിരുെന്ന
ങ്കിൽത്തെന്ന േപാലീസ് ചടങ്ങുകെളേപ്പാലും അവഗ
ണിച്ച് കുറുവടികളിൽ ഊക്കുമുഴുവൻ പ്രേയാഗിച്ച് വല്ല
ദുഷ്ടസംഘങ്ങേളയും തല്ലിെക്കാല്ലുന്ന രീതിയിൽ ദണ്ഡ
പ്രഹരണം െചയ്തുേവണേമാ ഈ െചറുബാലന്മാെര
പിരിച്ചുവിടാൻ? ഹാ കഷ്ടം! ഈ നഗരത്തിൽ േയാഗ്യ
ന്മാെരന്നും ധനികന്മാെരന്നും പൗരപ്രമാണികെളന്നും
പറയുന്നവർ ഇെതല്ലാം കണ്ടും േകട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നത് കാണുേമ്പാൾ, ൈമലധികാരികളുെട കല്പനെയ
കണ്ണുംചിമ്മി അനുസരിക്കുന്ന വിവരമില്ലാത്ത േപാലീ
സുകാെര ഞാൻ എന്തിന് പഴിക്കുന്നു….”
144-ാം വകുപ്പിെന ലംഘിച്ച് ധീരനായ ശ്രീ. കുട്ടികൃഷ്ണപ്പ

ണിക്കർ െപാതുേയാഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയതും അതിൽ പ്ര
സംഗിച്ചതും േപാലീസുകാർ വന്ന് അടിച്ചുവീഴ്ത്തിയതും പി
െന്നയും എഴുേന്നറ്റുനിന്ന് പ്രസംഗിച്ചതും പിേന്നയും പി
േന്നയും അടിെകാണ്ടിട്ടും തെന്റ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്ന് വി
രമിക്കാതിരുന്നതും അത്യന്തം അഭിനന്ദനീയമാെണന്നും
ശ്രീ. മാധവൻ നായർ തെന്റ അേത പ്രസ്താവനയിൽ ചൂ
ണ്ടക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി.
േകാഴിേക്കാട് രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
ഒരു “യുദ്ധകൗൺസി”ലാണ് സമരത്തിന് േനതൃത്വം
നൽകിയത്. കണ്ണൂരിൽ ഒരു “സമരസമിതി” ഉണ്ടായി
രുന്നു. അതുേപാെല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും സമരത്തിന്
േനതൃത്വം നൽകാനുള്ള സംഘടനകൾ ഉയർന്നുവന്നു.
നിയമം ലംഘിച്ചു െകാണ്ട് മലബാറിെല മിക്ക പട്ടണങ്ങ
ളിലും ഉപ്പുകുറുക്കൽ, േഘാഷയാത്രകൾ, കാൺഫറൻസു
കൾ, പിക്കറ്റിംഗ് മുതലായവ നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
1930-31-െല സ്ഥിതിഗതികെളക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഡ്യാഗ

വൺെമൻറിെന്റ റിേപ്പാർട്ടിൽ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന
ത്തിെന്റ വ്യാപ്തിെയപ്പറ്റി ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാ
യി:
“േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഭാഗത്തുള്ളവരും ഗവൺെമൻറു

കക്ഷികളും ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ സഹായം
പ്രസ്ഥാനത്തിന് െപാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ജൂലായ് ആദ്യമാകുേമ്പാേഴയ്ക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനം
വ്യാപിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇൻഡ്യയിൽ ഉണ്ടാ
യിരുന്നിെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം. ആസ്സാം, മദ്ധ്യസം
സ്ഥാനം എന്നീ രണ്ട് സംസ്ഥാനഗവൺെമൻറുകൾ
ഒഴിെക മെറ്റല്ലാ ഗവൺെമൻറുകൾക്കും ഇതു കാര
ണമായി വലിയ ൈവഷമ്യങ്ങൾ േനരിട്ടിരുന്നു. രാജ്യ
െമാട്ടാെകയും പ്രേത്യകിച്ച് േബാംെബയിലുമുള്ള കച്ച
വടക്കാരും വ്യവസായികളും േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േനെര
വലിയ അനുഭാവം കാണിച്ചിരുന്നു. നിയമലംഘനപ്ര
സ്ഥാനം നടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുവാൻ ഇവരിൽനി
ന്ന് ഗണ്യമായ ധനസഹായവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
േഘാഷയാത്രകൾക്ക് വലിപ്പം കൂട്ടുവാനും ജനങ്ങളു
െടയിടയിൽ േക്ഷാഭമുണ്ടാക്കുവാനും േപാലീസിെന
ആേക്ഷപിക്കുവാനുമായി രൂപീകരിച്ച അേനകായി
രം വാളണ്ടിയർമാെര നിലനിറുത്തിേപ്പാന്നത് േമൽ
പ്രസ്താവിച്ചവരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ധനം െകാണ്ടായിരു
ന്നു. േകാൺഗ്രസ്സിന് സ്ത്രീകളിൽനിന്നും അപ്രതീക്ഷിത
മായ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നു. അവരിൽ അേനകായി
രം േപർ—അേതവെര പുറത്തിറങ്ങാെത വീട്ടിലിരുന്ന
വിദ്യാസമ്പന്നകളും കുലീനകളുമായ അസംഖ്യം േപർ
െപെട്ടന്നിറങ്ങി വന്ന് േകാൺഗ്രസ്സ് ആേഘാഷങ്ങളിൽ
പങ്കുെകാള്ളുകയും വിേദശ വസ്ത്രഷാപ്പുകളും മദ്യഷാ
പ്പുകളും പിക്കറ്റു െചയ്യുകയും െചയ്തു. ഇവർ ഇങ്ങെന
പുറെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് േപാലീസിന് തങ്ങളുെട കൃത്യങ്ങൾ
നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പല ൈവഷമ്യങ്ങളും േനരിട്ടിരു
ന്നു. ഇങ്ങെന ആദ്യെത്ത മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
പ്രസ്ഥാനത്തിന് സിദ്ധിച്ച ശക്തിയും പ്രാപ്തിയും ആശ്ച
ര്യകരമായിരുന്നു. ഗവൺെമൻറിന് ഇതിേനാട് േനരി
ടുവാൻ തങ്ങളുെട മുഴുവൻ ശക്തികളും ഉപേയാഗിേക്ക
ണ്ടിവന്നു…”
“ഏപ്രിൽ 19-ാം തീയതിക്കും ജൂലായ് 7-ാം തീയതി
ക്കും ഇടയിൽ ഏഴ് ആർഡിനൻസുകൾ പാസ്സാക്കുക
യുണ്ടായി. ചിറ്റേഗാങ് അക്രമം സംബന്ധിച്ച് പാസ്സാ
ക്കെപ്പട്ട ബംഗാൾ ആർഡിനൻസും ഇതിലുൾെപ്പടും.
ഇവയിൽ പ്രധാനമായവ പത്രങ്ങളുെട േനെരയും നി
യമവിരുദ്ധസംഘങ്ങളുെട േനെരയും ഉള്ളവയായിരു
ന്നു…”

ഇപ്രകാരമാണ് എല്ലാത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങേളയും േന
രിട്ടുെകാണ്ട് ഇൻഡ്യയുെട മറ്റു ഭാഗങ്ങളിെലന്നേപാെല
േകരളത്തിലും സത്യാഗ്രഹസമരങ്ങൾ മുേന്നറിയത്.
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിയമലംഘനം ആവശ്യമിെല്ലന്നായി
രുന്നു േകാൺഗ്രസ്സ് േനതൃത്വത്തിെന്റ തീരുമാനം. അതു
െകാണ്ട് െകാച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും നിയമലംഘ
നപ്രസ്ഥാനമുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും, ഈ രണ്ടു നാട്ടുരാജ്യ
ങ്ങളിൽനിന്നും അേനകം െചറുപ്പക്കാർ മലബാറിൽ നട
ന്ന സമരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുകയും ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവി
ക്കുകയും െചയ്തു.
സമരെത്ത പരിമിതവും നിയന്ത്രണാധീനവുമാക്കാനാ
ണ് േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർ പരിശ്രമിച്ചത്. ജൂലാ
യ് ആരംഭത്തിൽ ശ്രീ. െക. മാധവൻ നായർ പുറെപ്പടു
വിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞിരുന്നു:
“സത്യാഗ്രഹ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഫലമായി ജനങ്ങ

ളുെടയിടയിൽ ഉളവായ ഉത്സാഹെത്ത സ്വേദശിപ്ര
ചരണം, മദ്യവർജ്ജനം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചുവി
ടുവാൻ ചിലസംരംഭങ്ങൾ മാത്രമാണ് േകാഴിേക്കാ
ട്ടു നഗരത്തിൽ ഞങ്ങൾ െചയ്തുവന്നത്. വിേദശവസ്ത്ര
വ്യാപാരികൾക്കും മദ്യഷാപ്പുകൾ േലലത്തിൽ വിളി
ച്ചവർക്കും കഴിയുന്നതും നഷ്ടം വരുത്താതിരിക്കാവു
ന്നവിധം ചില നിബന്ധനകളും ഞങ്ങൾ െചയ്തിരുന്നു.
ഈ നിബന്ധനകേളാട് ഈ വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവർ
അനുഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. മൂന്നു വാളണ്ടി
യർമാർ പിക്കറ്റു െചയ്യുകയും േവെറ മൂന്നു വാളണ്ടിയർ
മാർ ആൾക്കൂട്ടെത്ത ഒതുക്കി നിറുത്തുകയുമായിരുന്നു
പതിവ്. എന്നാൽ, അഞ്ച് േപരിലധികം ഒരു ഷാപ്പി
െന്റ മുമ്പിൽ നിന്നുേപാകരുെതന്ന് ഇേപ്പാൾ 144-ാം
വകുപ്പുപ്രകാരം നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ
ഞങ്ങൾ വാളണ്ടിയർമാരുെട സംഖ്യ നാലായി ചുരു
ക്കി. എന്നാൽ, വലിയ സന്നാഹേത്താടുകൂടി കളക്ട
രും, ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ടും സ്ഥലെത്തത്തി, ജനങ്ങെള
ഭയെപ്പടുത്തിേയാടിച്ചു. െപാതുേയാഗങ്ങെള നിേരാധി
ച്ചുെകാണ്ടുള്ള കല്പനയും ഞങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് നൽകി
യിരിക്കുന്നു. പരിഭ്രമം െകാണ്ട് മതിമറന്ന് അധികൃത
ന്മാർ ചാപല്യം കാട്ടുന്നു. അതനുസരിച്ച് േകാൺഗ്രസ്സ്
ഭാരവാഹികളും ചാപല്യം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങു
ന്നതല്ല. േകാഴിേക്കാട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള (മദ്യഷാപ്പ്) പി
ക്കറ്റിംഗ് സമാധാനപരമായി നടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകു
വാൻ തെന്നയാണ് സത്യാഗ്രഹികൾ തീർച്ചെപ്പടുത്തി
യിരിക്കുന്നത്.”

സമരെത്ത ഇങ്ങെന പരിമിതെപ്പടുത്തിയതിൽ യുവാ
ക്കന്മാരായ വാളണ്ടിയർമാർക്ക് അസംതൃപ്തിയുണ്ടായി
രുന്നു. ഏതായാലും അനുദിനം വളർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന
ബഹുജനാേവശെത്ത ഇത്തരം പരിമിതികളിൽ ഒതുക്കി
നിറുത്തുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. പലേപ്പാഴും ജനക്കൂട്ട
െത്ത േപാലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജ് െചയ്ത് പിരിച്ചുവിടുക
യുണ്ടായി.
ബംഗാളിെല വിപ്ലവകാരികൾ ചിറ്റേഗാങിെല ആയു
ധശാല ആക്രമിച്ച് െകാള്ളനടത്തിയതും െപഷവാറി
െല ഗാർവാലി പട്ടാളക്കാർ ജനങ്ങളുെട േനർക്ക് െവടി
െവയ്ക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നതും േകരളത്തിെല യുവാ
ക്കന്മാേരയും ആേവശം െകാള്ളിക്കുകയുണ്ടായി. 1930
ഒേക്ടാബർ മാസത്തിൽ ലാഹൂർ ഗൂഢാേലാചനേക്ക
സ്സിൽെപ്പട്ട ഭഗത്സിംഗ്, രാജഗുരു, സുഖേദവ് എന്നിവർ
വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും
പ്രതിേഷധപ്രകടനങ്ങളുണ്ടായി. മലബാറിെല സത്യാ
ഗ്രഹസമരം കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാകാൻ തുടങ്ങി. ജയി
ലിനകത്തുേപാലും അതിെന്റ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാ
യി.
ജയിൽജീവിതം എത്ര ദുസ്സഹമായിരുന്നുെവന്ന് ശ്രീ. പി.
കൃഷ്ണപിള്ള പിന്നീട് എഴുതിയ ഒരു സ്മരണയിൽ എടുത്തു
കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അതിെല ഒരു ഭാഗമാണ് താെഴ
േചർക്കുന്നത്;
“… അന്നെത്ത അറസ്റ്റിൽ ഞാനും െപട്ടു. ഞങ്ങെള
ഒൻപതുമാസം ശിക്ഷിച്ചു. അവിെട ക്വാറൻൈടനിൽ
േകാണകവും െതാപ്പിയുമായി ഞങ്ങളും കാലുറയുടുപ്പും
െതാപ്പിയുമായി അബ്ദുൽറഹിമാനും ഒന്നിച്ചിരുന്നു ചക
രിതല്ലിയിരുന്ന ചിത്രം ഇേപ്പാഴും എെന്റ കൺമുന്നിൽ,
ഇന്നെല നടന്ന സംഭവംേപാെല, പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
ണ്ട്. ജയിലിൽ ഞങ്ങെള ഒറ്റമുറിയിലാണ് അടച്ചിരുന്ന
ത്. എങ്കിലും േജാലിസമയത്ത് കമ്പിളിനൂൽ നൂൽക്കു
േമ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടും; ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തിരു
ന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടും. ഒരു ദിവസം
സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നൂൽ നൂൽക്കുവാൻ
മറന്നു. ആ സമയത്ത് െപെട്ടന്നുവന്ന െജയിൽസൂപ്ര
ണ്ട് നൂൽ നൂൽക്കാത്തതിന് എെന്ന ശകാരിച്ചു; ഞാൻ
അേങ്ങാട്ടു മറുപടിയും പറഞ്ഞു. അതിന് എനിക്ക് കി
ട്ടിയ ശിക്ഷ തൂക്കാൻ വിധിച്ചവെര ഇടുന്ന മുറിയിേലയ്ക്ക്
മാറ്റമായിരുന്നു; കാലിേന്മൽ ചങ്ങലയും…”

ഇത്തരം മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് എതിരായി ജയിലുകളിൽ ചില
േപ്പാെഴല്ലാം നിരാഹാരസമരങ്ങൾ നടക്കുക പതിവായി
രുന്നു.
1931 മാർച്ചുമാസമായേപ്പാേഴയ്ക്കും അഞ്ഞൂറിലധികം
േപർ അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, മർ

ദ്ദനങ്ങളും പരുക്കുകളുേമറ്റവരുെട എണ്ണം അതിലുെമത്ര
േയാ കൂടുതലാണ്.
1931 ജൂലായ് 20-ാം തീയതി ഇംഗ്ലണ്ടിെല പ്രധാനമന്ത്രി

റാംേസ േമക്േഡാണാൾഡ് റൗണ്ട് േടബിൾ േകാൺ
ഫറൻസിൽവച്ച് ഒരു പ്രസംഗം െചയ്തു. ഇൻഡ്യെയ
ബ്രിട്ടീഷ് േകാമൺെവൽത്തിെല തുല്യപങ്കാളിയായ
ഒരു െഡാമിനിയനാക്കി ഉയർത്തുകയാണ് തങ്ങളു
െട ഉേദ്ദശെമന്ന് അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. േകാൺഗ്രസ്സ്
േനതാക്കന്മാരുമായി ഒരു സന്ധിയിൽ എത്താനുള്ള
ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും േകാൺഗ്രസ്സിനുകൂടി പെങ്ക
ടുക്കാൻ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി റൗണ്ട് േട
ബിൾ സേമ്മളനം നീട്ടിവയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
ജനുവരി 26-ാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധിയും േകാൺഗ്ര
സ്സ് പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റി െമംബർമാരും നിരുപാധികമാ
യി വിട്ടയയ്ക്കെപ്പട്ടു. നീണ്ടുനിന്ന കൂടിയാേലാചനകൾക്കു
േശഷം മാർച്ച് 4-ാം തീയതി ഗാന്ധി—ഇർവിൻ സന്ധി
ഒപ്പുവയ്ക്കെപ്പട്ടു. അതനുസരിച്ച് നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
പിൻവലിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.
സന്ധിയിെല വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് സമാധാനലംഘന
ത്തിന് േഹതുവാകാെത പിക്കറ്റു െചയ്യാനുള്ള അവകാ
ശം ഗവൺെമൻറ് അംഗീകരിക്കുകയും ആർഡിനൻസ്
നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയും ഉപ്പുണ്ടാക്കാവുന്ന സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ഉപേയാഗത്തി
േനാ അതാതു ഗ്രാമങ്ങളുെട അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ മാത്രം
വില്ക്കുന്നതിേനാേവണ്ടി ഉപ്പുണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുക
യും എല്ലാ സത്യാഗ്രഹ തടവുകാേരയും വിമുക്തരാക്കുക
യും െചയ്തു.
േകരളത്തിെല സത്യാഗ്രഹികളും ജയിൽവിമുക്തരായി
പുറത്തുവന്നു.

















െ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

