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23
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ശക്തിെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ഘട്ട
ത്തിൽ അതിെന െപെട്ടന്ന് പൻവലിക്കുകയും ശത്രക്ക
ളുമായി സന്ധിക്ക് ഒരുങ്ങുകയും െചയ്ത മഹാത്മാഗാന്ധി
യുെട നയത്തിൽ അേനകം േകാൺഗ്രസ്സുകാർ, പ്രേത്യ
കിച്ചും യുവാക്കന്മാരും തീവ്രവാദ ചിന്താഗതികളുള്ളവ
രുമായ േകാൺഗ്രസ്സുകാർ, അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സന്ധിക്കു േശഷമാണ്, മാർച്ച് 23-ാം ന് ഭഗത്സിംഗ്, രാ
ജഗുരു, സുഖേദവ് എന്നീ വിപ്ലവകാരികൾ തൂക്കിെക്കാ
ല്ലെപ്പട്ടത്. അവരുെട മൃതശരീരങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക്
വിട്ടുെകാടുക്കാൻേപാലും അധികാരികൾ കൂട്ടാക്കിയി
ല്ല. ഇത് യുവാക്കന്മാരുെട അസംതൃപ്തിെയ കൂടുതൽ
വർദ്ധിപ്പിച്ചു. േകരളത്തിൽ േകാഴിേക്കാട്, തലേശ്ശരി,
കണ്ണൂർ, േഹാസ്ദുർഗ്, തളിപ്പറമ്പ്, വടകര, െകായിലാ
ണ്ടി, പാലക്കാട്, എറണാകുളം എന്നിങ്ങെന ഒട്ടുവളെര
സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിേഷധേയാഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും
ഹർത്താലുകളും ഉണ്ടായി.
1931 മാർച്ച് അവസാനത്തിൽ കറാച്ചിയിൽവച്ച് വല്ല

ഭായി പേട്ടലിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
നാൽപത്തിഅഞ്ചാം സേമ്മളനം കൂടി. ഗാന്ധി ഇർവിൻ
സന്ധിയിെല വ്യവസ്ഥകെള സേമ്മളനം അംഗീകരിക്കു
കയും രണ്ടാം വട്ടേമശ സേമ്മളനത്തിൽ േകാൺഗ്രസ്സി
െന്റ പ്രതിനിധിയായി പങ്കുെകാള്ളാൻ ഗാന്ധിജിെയ
അധികാരെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ, വട്ടേമശ
സേമ്മളനത്തിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ ഇൻഡ്യയുെട പരി
പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് വിഘാതമാകരുെതന്നും
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം എേപ്പാൾ േവണ
െമങ്കിലും േവർെപടുത്താൻ ഇൻഡ്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാ
യിരിക്കണെമന്നും ൈസനികവും സാമ്പത്തികവും വിേദ
ശകാര്യപരവുമായ നിയന്ത്രണാധികാരം ഉൾെപ്പടാത്ത
യാെതാരു വ്യവസ്ഥേയയും അനുകൂലിക്കാൻ പാടിെല്ല
ന്നും പ്രേമയത്തിൽ നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്നു.
കറാച്ചി സേമ്മളനത്തിൽവച്ചാണ് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
സുപ്രസിദ്ധമായ മൗലികാവകാശപ്രേമയം പാസ്സാക്ക
െപ്പട്ടത്. സേമ്മളനസ്വാതന്ത്ര്യം, പ്രസംഗസ്വാതന്ത്ര്യം,
പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം, മതസ്വാതന്ത്ര്യം, സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം,
സ്ത്രീപുരുഷസമത്വം മുതലായവയ്ക്കു പുറേമ െതാഴിലാളി
കളുേടയും കൃഷിക്കാരുേടയും പല ആവശ്യങ്ങേളയും
പ്രേമയത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഉപജീവന
ത്തിന് പര്യാപ്തമായ കൂലിനിരക്ക് അനുവദിക്കുക, വാർ
ദ്ധക്യകാലത്തും േരാഗം, െതാഴിലില്ലായ്മ മുതലായവ പി
ടിെപടുേമ്പാഴും അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക, െതാ
ഴിലാളികൾ തങ്ങളുെട അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പണി
മുടക്കുേമ്പാൾ ഗവൺെമൻറ് മുതലാളികെള സഹായി
ക്കുകേയാ േപാലീസിെനേയാ പട്ടാളെത്തേയാ അയച്ച്
െതാഴിലാളികെള േദ്രാഹിക്കുകേയാ െചയ്യാെത നിഷ്പ
ക്ഷത പാലിക്കുക, കൃഷിക്കാരുെട പാട്ടവും നികുതിയും
കുറയ്ക്കുക, സ്വന്തമായി കൃഷിെചയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിലു
മധികം ഭൂമി ൈകവശംവയ്ക്കാൻ ആെരയും അനുവദിക്കാ
തിരിക്കുക, അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങൾ േദശസാൽ
ക്കരിക്കുക എന്നിങ്ങെനയുള്ള അതിപ്രധാനങ്ങളായ
പല മൗലികാവശ്യങ്ങളും പ്രേമയത്തിൽ അടങ്ങിയി
രുന്നു. ഈ പ്രേമയെത്തപ്പറ്റി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരിലാൽ
െനഹ്റു ഇങ്ങിെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
“ഇേതവെര േകവലം രാഷ്ട്രീയമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെടേയ
േകാൺഗ്രസ്സ് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കുടിൽ വ്യവസായങ്ങ

േളയും െപാതുവിൽ സ്വേദശിേയയും േപ്രാത്സാഹിപ്പി
ക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങെള
േനരിടാെത ഒഴിഞ്ഞു കളയുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
മൗലിക വ്യവസായങ്ങളും സർവ്വീസുകളും േദശീയമാ
ക്കിത്തീർക്കണെമന്നും ദരിദ്രരുെടേമൽ ഭാരം കുറയ്ക്കു
കയും ധനികരുെടേമൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുവാ
നുള്ള മറ്റുപല നടപടികളും എടുക്കണെമന്നും വാദിക്കു
കയാൽ കറാച്ചിപ്രേമയത്തിൽ അത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
മാർഗ്ഗത്തിലൂെട ഒരടി, ഒരു െചറിയ അടി, മുേമ്പാട്ടുവ
ച്ചു. ഇത് േസാഷ്യലിസമല്ല. ആ പ്രേമയത്തിലടങ്ങിയ
ഏതാണ്ട് എല്ലാം തെന്ന ഒരു മുതലാളിരാഷ്ട്രത്തിന്
എളുപ്പത്തിൽ അംഗീകരിക്കാവുന്നേതയുള്ളു.”

ഗാന്ധി-ഇർവിൻ സന്ധിയനുസരിച്ച് സമാധാനപരമാ
യി കള്ളുഷാപ്പുകൾ പിക്കറ്റു െചയ്യാൻ േകാൺഗ്രസ്സിന്
അനുവാദം കിട്ടിയിരുന്നു. േകരളത്തിലും പിക്കറ്റിംഗ് നട
ന്നു.
1931 േമയ് ആരംഭത്തിൽ വടകരയിൽ വച്ച് ശ്രീ. െസൻ
ഗുപ്തയുെട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ അഞ്ചാം േകരളസംസ്ഥാന
സേമ്മളനം നടന്നു. കറാച്ചി സേമ്മളനത്തിൽ പാസ്സായ
പ്രാഥമിക പൗരാവകാശപ്രേമയം നാട്ടുരാജ്യപ്രജകൾ
ക്കും ബാധകമായിരിക്കണെമന്നും, നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ
ഉടൻ തെന്ന സമ്പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വഭരണം
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്പഷ്ടമായ വ്യവസ്ഥകൾ പുതിയ
െഫഡറൽ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണെമന്നും,
ഏെതാരു ഗവൺെമൻറു ജീവനക്കാരനും ചുരുങ്ങിയത്
30 ഉറുപ്പികെയങ്കിലും പ്രതിമാസം ലഭിക്കുവാൻ വ്യവ
സ്ഥയുണ്ടായിരിക്കണെമന്നും, ൈഹന്ദവേക്ഷത്രങ്ങളിൽ
എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രേവശനം നൽകണെമന്നും
ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടുള്ള പല പ്രധാന പ്രേമയങ്ങളും
പാസ്സാക്കെപ്പട്ടു. രാഷ്ട്രീയ സേമ്മളനേത്താട് അനുബ
ന്ധിച്ചുതെന്ന ശ്രീ. െക. എഫ്. നരിമാെന്റ അദ്ധ്യക്ഷ
തയിൽ ഒരു അഖിലേകരള വിദ്യാർത്ഥി സേമ്മളനവും
ശ്രീ. ടി. പ്രകാശത്തിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ രാഷ്ട്രീയ തട
വുകാരുെട ഒരു സേമ്മളനവും കൂടുകയുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീയ
തടവുകാരുെട സേമ്മളനത്തിൽവച്ച് 1921-െല മരണവ
ണ്ടിയുെട ഒരു സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ട ഏർപ്പാടു
െചയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റിെയ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി.
പേക്ഷ, പിന്നീടത് പ്രവൃത്തിയിൽ വന്നില്ല. എന്നാൽ,
രാഷ്ട്രീയ സേമ്മളനം പാസ്സാക്കിയ േക്ഷത്രപ്രേവശനപ്ര
േമയം ഏെറക്കഴിയുന്നതിനുമുൻപുതെന്ന ഒരു വലിയ
സമരമായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു.

അധഃകൃതർ ഉൾെപ്പെട എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളുേടയും േക്ഷത്ര
പ്രേവശനാവകാശെത്ത സ്ഥാപിക്കാൻേവണ്ടി നവം
ബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ ഗുരുവായൂർ േക്ഷത്രനടയിൽ
സത്യാഗ്രഹമാരംഭിേക്കണ്ടതാെണന്ന് ആഗസ്റ്റു 3-ാം തീ
യതി കൂടിയ േകരള സംസ്ഥാന േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയു
െട േയാഗം തീരുമാനിച്ചു.
േകരളത്തിെല പല ഭാഗങ്ങളിലും േക്ഷത്രപ്രേവശനസ
ത്യാഗ്രഹത്തിന് പിൻതുണ വാഗ്ദാനം െചയ്തുെകാണ്ടും
അധഃകൃതർക്ക് േക്ഷത്രം തുറന്നുെകാടുക്കാൻ സാമൂതി
രിപ്പാടിേനാട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുെകാണ്ടുമുള്ള പ്രേമയങ്ങൾ
പാസ്സാക്കെപ്പട്ടു. െസപ്റ്റംബർ 25-ാം തീയതി േക്ഷത്ര
സത്യാഗ്രഹദിനമായി െകാണ്ടാടെപ്പട്ടു. േക്ഷത്രം തുറന്നു
െകാടുക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ട് ഇൻഡ്യയുെട പല
ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സാമൂതിരിപ്പാടിന് അേനകം കമ്പി
കൾ കിട്ടി. നാട്ടുകാരുെട ഉത്സാഹം വർദ്ധിച്ചു.
സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ േവണ്ടി ഒരു ജാഥ കണ്ണൂരിൽ
നിന്നും കാൽനടയായി പുറെപ്പട്ടു. വഴിനീെള അവർ
ക്ക് ഗംഭീരമായ സ്വീകരണങ്ങളും വിജയാശംസകളും
ലഭിച്ചു. ഒേക്ടാബർ 31-ാം തീയതി ജാഥ ഗുരുവായൂരിെല
ത്തി. നവംബർ 1-ാം തീയതി തെന്ന ശ്രീ. െക. േകള
പ്പെന്റ േനതൃതത്തിൽ സത്യാഗ്രഹസമരം ആരംഭിച്ചു.
ദിവേസന രാവിെല അയിത്ത ജാതിക്കാെരന്ന് കരു
തെപ്പടുന്നവരുൾെപ്പെടയുള്ള വാളണ്ടിയർമാർ കുളി
ച്ച് ശുഭവസ്ത്രം ധരിച്ച് “ഹേരകൃഷ്ണാ ഹേരകൃഷ്ണാ” എന്നു
ജപിച്ചുെകാണ്ട് േക്ഷത്രനടയിേലയ്ക്ക് േപാകും. അയിത്താ
തിർത്തിയിൽവച്ച് േക്ഷത്രഭരണാധികാരികൾ തടയും.
അവിെട ഇടയ്ക്കിെട ഊഴം മാറ്റിെക്കാണ്ട് വാളണ്ടിയർ
മാർ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കും. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും
ൈവകുേന്നരമായാൽ െപാതുേയാഗങ്ങൾ കൂടും. ഇങ്ങ
െന സത്യാഗ്രഹം തുടർന്നു.
കുറച്ചു ദിവസേത്തയ്ക്ക് കുഴപ്പെമാന്നുമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ
ഡിസംബർ 26-ാം തീയതി സത്യാഗ്രഹവാളണ്ടിയർമാ
രുെട ക്യാപ്റ്റനായ ശ്രീ. ഏ.െക. േഗാപാലെന പത്തി
രുപത് യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ േചർന്ന് അടിക്കുകയും
ചവിട്ടുകയും കഴുത്തുപിടിച്ച് െഞരിക്കുകയും െചയ്തു. ഇത്
അന്തരീക്ഷെത്ത ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങൾ േക്ഷാഭിച്ച്
സത്യാഗ്രഹികെള തടഞ്ഞു നിറുത്തിയ മുള്ളുേവലി െപാ
ളിച്ചുനീക്കി. േക്ഷത്രാധികാരികൾ അമ്പലം പൂട്ടിയിട്ടു.
ഒരു മാസേത്താളം പൂട്ടിക്കിടന്ന േക്ഷത്രം ജനുവരി 28ാം തീയതി മാത്രമാണ് വീണ്ടും തുറന്നത്. സത്യാഗ്രഹം
തുടർന്നുെകാണ്ടുതെന്നയിരുന്നു.
ഇങ്ങെന സുമാർ പത്തുമാസക്കാലെത്ത സത്യാഗ്രഹ
ത്തിനുേശഷം 1932 െസപ്റ്റംബർ 21-ാം തീയതി ശ്രീ.
േകളപ്പൻ േക്ഷത്രനടയ്ക്കൽ നിരാഹാരസത്യാഗ്രഹം
ആരംഭിച്ചു. നാെടങ്ങും െപാതുേയാഗങ്ങൾ കൂടി സാമൂ
തിരിപ്പാടിേനാട് േക്ഷത്രം തുറന്നുെകാടുക്കാൻ ആവ
ശ്യെപ്പട്ടു. എന്നാൽ “അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാെര ഇേപ്പാൾ
േക്ഷത്രത്തിൽ പ്രേവശിപ്പിക്കുന്നത് യാഥാസ്ഥിതിക ഹി
ന്ദുക്കളുെട മനസ്സാക്ഷിെയ േവദനിപ്പിക്കുെമന്നും അങ്ങ
െന േവദനിപ്പിക്കുന്നത് ബലപ്രേയാഗമായിരിക്കുെമന്നും
അതുെകാണ്ട് നിരാഹാരമവസാനിപ്പിക്കാൻ േകളപ്പന്
നിർേദ്ദശം െകാടുക്കണെമന്നും” ഗാന്ധിജിക്ക് കമ്പിയടി
ക്കുകയാണ് സാമൂതിരിപ്പാടു െചയ്തത്.
നിരാഹാരം നിറുത്താൻ ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ട് േകളപ്പ
ന് ഗാന്ധിജി കമ്പിയടിച്ചു. “വ്രതം നിറുത്തിവയ്ക്കുേമ്പാൾ,
മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ അധഃകൃതർക്ക് േക്ഷത്രം തുറന്നു
െകാടുേക്കണ്ടതാെണന്നും അങ്ങെന െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽ
എെന്റ അനുവാദേത്താടുകൂടി വീണ്ടും വ്രതം തുടങ്ങുെമ
ന്നും നിങ്ങൾ േക്ഷത്രഭാരവാഹികെള അറിയിക്കണം.
ഈ കാലത്തിനുള്ളിൽ േക്ഷത്രം തുറന്നു കിട്ടുവാൻ സർ
വ്വശക്തികളും ഉപേയാഗിച്ച് നാം പ്രവർത്തിേക്കണ്ടതുമാ
ണ്” എന്നും ആ കമ്പി സേന്ദശത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
അങ്ങെന ഒേക്റ്റാബർ 2-ാം തീയതി േകളപ്പെന്റ നിരാ
ഹാര വ്രതമവസാനിച്ചു.
അതിനുേശഷം േക്ഷത്രപ്രേവശനെത്ത സംബന്ധിച്ച്
െപാന്നാനി താലൂക്കിലുള്ള ഹിന്ദുക്കളുെട അഭിപ്രായമ
റിയുന്നതിനുേവണ്ടി ഒരു ഹിതപരിേശാധന നടത്തെപ്പ
ടുകയുണ്ടായി. എഴുപത്തി ഏഴ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളും
േക്ഷത്രപ്രേവശനത്തിന് അനുകൂലമാെണന്ന് റഫറണ്ടം
െതളിയിച്ചു.
ഗുരുവായൂർ േക്ഷത്രം തുറപ്പിക്കാൻ സത്യാഗ്രഹത്തിന്
കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ശരിയാണ്. എങ്കിലും അയിത്ത
ത്തിെനതിരായി ജനങ്ങളുെട മേനാഭാവെത്ത തട്ടിയു
ണർത്താനും അയിത്തത്തിെന്റ അനുകൂലികളായ നാടു
വാഴി ജന്മികളുെട സ്വാധീനശക്തി കുറയ്ക്കാനും അതിനു
സാധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

















െ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
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