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ആഗസ്റ്റ് സമരം
1942 ആഗസ്റ്റ് ആരംഭത്തിൽ േബാംെബയിൽ വച്ച്

അഖിേലൻന്ത്യാ േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുെട ഒരു േയാ
ഗം കൂടി. ഈ േയാഗത്തിൽവച്ചാണ് സുപ്രസിദ്ധമായ
“ക്വിറ്റ് ഇൻഡ്യാ” (ഇൻഡ്യ വിട്ടുേപാവുക) പ്രേമയം പാ
സ്സാക്കെപ്പട്ടത്.
“റഷ്യൻ മുന്നണിയിേലയും ൈചനീസ് മുന്നണിയിേലയും

േമാശെപ്പട്ടു വരുന്ന സ്ഥിതിെയ ഈ കമ്മിറ്റി മേനാേവദ
നേയാടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നു; സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യസംരക്ഷ
ണാർത്ഥം റഷ്യാക്കാരും ചീനക്കാരും പ്രദർശിപ്പിക്കു
ന്ന ധീേരാദാത്തതെയക്കുറിച്ച് കമ്മിറ്റിക്കുള്ള അഗാധ
മായ ബഹുമാനം േരഖെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു,” എന്നും
“ഇന്നാട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകെയ
ന്നത് അതിപ്രധാനവും അടിയന്തിരവുമായ ഒരു പ്രശ്ന
മാണ്; അതിേന്മലാണ് യുദ്ധത്തിെന്റ ഭാവിയും സ്വാത
ന്ത്ര്യത്തിൻേറയും ജനാധിപത്യത്തിൻേറയും വിജയവും
സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത്” എന്നും പ്രേമയത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചി
രുന്നു. പ്രേമയത്തിെന്റ ക്രിയാത്മകമായ ഭാഗം താെഴ
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരുന്നു:
“േലാകസ്വാതന്ത്ര്യതാൽപ്പര്യെത്ത മുൻനിറുത്തിെക്കാ

ണ്ട് ബ്രിട്ടേനാടും സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങേളാടുമുള്ള ഈ അഭ്യർ
ത്ഥന എ.ഐ.സി.സി. ഒരിക്കൽക്കൂടി, ഈ അവ
സാന നിമിഷത്തിൽ ആവർത്തിക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ഈ രാഷ്ട്രത്തിെന്റ േമൽ േമൽേക്കായ്മ നടത്തി
െക്കാണ്ടും അതിെന സ്വന്തം താൽപ്പര്യത്തിലും മനുഷ്യ
സമുദായത്തിെന്റ താൽപ്പര്യത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ
അനുവദിക്കാെതയും ഇരിക്കുന്ന േസ്വച്ഛാധിപത്യപര
വും സാമ്രാജ്യത്വപരവുമായ ഒരു ഗവൺെമൻറിെനതി
രായി സ്വന്തം അഭിലാഷങ്ങെള പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള
ഈ രാഷ്ട്രത്തിെന്റ യത്നങ്ങെള ഇനിേമൽ അടക്കി നി
റുത്തുന്നത് ന്യായമെല്ലന്ന് കമ്മിറ്റിക്ക് േതാന്നുന്നു.
അതുെകാണ്ട്, ഇൻഡ്യയുെട അനിേഷദ്ധ്യമായ സ്വാത
ന്ത്ര്യാവകാശെത്ത പുലർത്താൻേവണ്ടി, ഏറ്റവും വിപു
ലമായ േതാതിലും അക്രമരാഹിത്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിലും ഒരു ബഹുജനസമരം തുടങ്ങാൻ കമ്മിറ്റി
അനുവാദം നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 22 െകാല്ലക്കാലെത്ത
സമാധാനപരമായ സമരത്തിെന്റ അഹിംസാത്മക
മായ സർവ്വശക്തിയും ഈ നാട്ടിന് ഇതിൽ പ്രേയാജ
നെപടുത്താവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമരം
തീർച്ചയായും ഗാന്ധിജിയുെട േനതൃത്വത്തിലായിരിക്ക
ണം. ഇതിെന നിയന്ത്രിച്ച് മുേന്നാട്ടു നയിക്കാൻ കമ്മി
റ്റി ഗാന്ധിജിേയാട് അേപക്ഷിച്ചുെകാള്ളുന്നു.”
“തങ്ങൾക്ക് അനുഭവിേക്കണ്ടിവരുന്ന ആപത്തുകേള

യും കഷ്ടപ്പാടുകേളയും ൈധര്യേത്താടും വാശിേയാടും
കൂടി േനരിടണെമന്നും ഗാന്ധിജിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
ഉറച്ചുനിന്ന് ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യഭടന്മാർക്ക് േചർന്ന
അച്ചടക്കേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങ
െള അനുസരിക്കണെമന്നും കമ്മിറ്റി ഇൻഡ്യയിെല
ജനങ്ങേളാട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അക്രമരാഹിത്യത്തിൽ
അടിയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണിെതന്ന് അവർ
ഓർക്കണം. നിർേദ്ദശങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കാേനാ അവ
െയ നാട്ടുകാർക്ക് എത്തിച്ചുെകാടുക്കാേനാ സാദ്ധ്യ
മല്ലാതായിത്തീരുന്ന, ഒരു ഘട്ടം വേന്നയ്ക്കും. ഇത്തര
െമാരു സന്ദർഭം വരുേമ്പാൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പെങ്കടുക്കുന്ന ഓേരാ പുരുഷനും സ്ത്രീയും െപാതുനിർ
േദ്ദശങ്ങളുെട അതിരുകൾ ലംഘിക്കാെത സ്വന്തമായി
പ്രവർത്തിേക്കണ്ടിവരും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാഗ്രഹിക്കുക
യും അതിനുേവണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഓേരാ
ഇൻഡ്യാക്കാരനുമായ മാർഗ്ഗദർശി അയാൾ തെന്ന
യായിരിക്കണം. അങ്ങെന അവസാനം ഇൻഡ്യയുെട
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്കും േമാചനത്തിേലയ്ക്കുെമത്തിക്കുന്ന
ആ മാർഗത്തിലൂെട ദുർഘടം നിറഞ്ഞതും വിശ്രമത്തി
നിടമില്ലാത്തതുമായ ആ വഴിയിലൂെട, ഓേരാരുത്തരും
സ്വയം മുേന്നാട്ടു കുതിക്കണം.”
“സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യയുെട ഭാവിഭരണ രീതിെയക്കുറിച്ച്
എ. ഐ. സി. സി. അതിെന്റ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറ
ഞ്ഞുെവങ്കിലും ഒരു കാര്യം എ. ഐ. സി. സി. എല്ലാവ
േരാടും വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന ഒരു

ബഹുജനസമരത്തിേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതുെകാണ്ട് സ്വയം
അധികാരം സമ്പാദിക്കുകെയന്ന യാെതാരു ഉേദ്ദശവും
കാൺഗ്രസ്സിനില്ല. ഭരണാധികാരം കിട്ടുേമ്പാൾ, അത്
ഇൻഡ്യയിെല ജനങ്ങൾക്കാെകയുള്ളതായിരിക്കും.”

പ്രേമയത്തിെല ക്രിയാത്മകമായ ഭാഗത്തിന് കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റു െമംബർമാർ താെഴ െകാടുക്കുന്ന േഭദഗതിയവതരി
പ്പിച്ചു.
“േലാകസ്വാതന്ത്ര്യതാൽപ്പര്യെത്ത മുൻനിറുത്തിെക്കാ

ണ്ട് ബ്രിട്ടേനാടും സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങേളാടും ഈ അഭ്യർ
ത്ഥന ഒരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിക്കാൻ ഈ അവ
സാനനിമിഷത്തിൽ എ. ഐ. സി. സി. ഉേദ്ദശിക്കു
ന്നു. പേക്ഷ, ഒന്നും െചയ്യാെത ൈകയും െകട്ടിയിരിക്കു
കെയന്ന നയം ഇനിയും തുടരുന്നത് ശരിയെല്ലന്നും,
ഇന്നെത്ത ആപത്തിെന േനരിടാനായി ഇൻഡ്യക്ക്
ഉടൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരും,
സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുെട പട്ടാളങ്ങളുമായി ഏറ്റവും
അടുത്തു സഹകരിച്ച് ഫാസിസ്റ്റക്രമികൾെക്കതിരായി
അക്രമരഹിതവും ആയുധേമന്തിയതുമായ ജനങ്ങളുെട
െചറുത്തുനിൽപ്പിെന സംഘടിപ്പിക്കുകെയന്ന ചുമതല
ഏെറ്റടുക്കുന്ന ഒരു താൽക്കാലികേദശീയ ഗവെണ്മൻ
റിൽ േചരാേനാ അതിെന സഹായിക്കാെനാ തയ്യാറു
ള്ളവരുമായ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുേടയും പാർട്ടികളു
േടയും ഒരു േദശീയ ഐക്യമുന്നണിയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ
സ്വയം മുൻൈകെയടുക്കണെമന്നും, കമ്മിറ്റിക്ക് േതാ
ന്നുന്നു.”
അതുെകാണ്ടു് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നു:
“(1) ഈ ഗൗരവവാഹകമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ

ബ്രിട്ടീഷ് േമൽേക്കായ്മ അവസാനിപ്പിക്കാനും േദശീയ
ഗവെണ്മൻറ് സ്ഥാപിക്കാനും ആവശ്യമായ ബഹുജന
പിൻബലം ഉണ്ടാക്കാനായി എല്ലാവരും േചർന്നു േദശീ
ൈയക്യം േനേടണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനായി
മുസ്ലീംലീഗുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പും ഐക്യമുന്നണിയും
ഉണ്ടാക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം നടേത്തണ്ടതാ
ണ്. ഏെറക്കുെറ ഭാരതത്തിലുള്ള ജനങ്ങധിവസിക്കു
ന്നതും െപാതുവായ ചരിത്രപാരമ്പര്യവും ഭാഷയും സം
സ്കാരവും മാനസികഘടനയും സാമ്പത്തിക ജീവിത
വുമുള്ളതായ ഭൂവിഭാഗങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ
വ്യത്യസ്തഘടകങ്ങൾക്ക് വിട്ടുേപാകാനുള്ള അവകാശ
മുൾെപ്പടുന്ന സ്വയംഭരണാധികാരത്തിന്നുറപ്പു നൽകു
ന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും സ്വതന്ത്രവും ഏകീകൃത
വുമായ ഇൻഡ്യയുെട െഫഡറൽ ഭരണഘടനെയന്ന്
കാൺഗ്രസ്സ് വാഗ്ദത്തം െചയ്യുന്നതായാൽ ഐക്യമുന്ന
ണിക്ക് േവണ്ട ഒത്തുതീർപ്പിനും ഒരു താൽക്കാലിക കൂട്ടു
േദശീയഗവെണ്മൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിസ്ഥാ
നമാവും.
(2) അങ്ങിെന കാൺഗ്രസ്സും മുസ്ലീം ലീഗും േയാജിച്ചാൽ,
അവ മെറ്റല്ലാ പാർട്ടികേളയും കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്കണം;

അങ്ങെന നമ്മുെട േദശീയാവശ്യത്തിന് ഏറ്റവും വിപു
ലമായ ജനകീയ പിൻബലം േനടണം; സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങ
ളിെല പട്ടാളങ്ങളുമായി േയാജിച്ച് അക്രമങ്ങൾെക്കതി
രായി ആയുധെമടുത്ത എതിർപ്പ് സംഘടിപ്പാനുറച്ച—
ഒരു താൽക്കാലികേദശീയ ഗവെണ്മൻറ് സ്ഥാപിക്കാ
നുള്ള പ്രാേയാഗിക പദ്ധതിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താ
ളം ഇൻഡ്യയാെക ഏേകാപിച്ചുനില്ക്കുന്നുെവന്ന് ഐക്യ
രാഷ്ട്രജനതകൾക്ക് കാണിച്ചുെകാടുക്കണം;
(3) അേതാടുകൂടിത്തെന്ന കാൺഗ്രസ്സും ലീഗും േയാജി

ച്ച് േദശവ്യാപിയായി ബഹുജനങ്ങെള അണിനിരത്താ
നുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷാഭം ആരംഭിക്കണം—ഉടൻ അധി
കാരം ൈകയ്മാറണെമന്നും താൽക്കാലിക േദശീയഗ
വെണ്മൻറ് സ്ഥാപിക്കണെമന്നും ആവശ്യെപ്പടാനും,
അക്രമിെയ െചറുക്കാനുള്ള ആേവശവും സന്നദ്ധതയും
ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കാനും, ജാപ്പനുകൂലമേനാഭാവെത്ത
എതിർക്കാനും, ജനങ്ങളുെട താൽപ്പര്യങ്ങെള സഹാ
യിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അധികൃതന്മാരുെട രാജ്യരക്ഷാ
പരിശ്രമങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുെകാണ്ടും അവ നിർബ
ന്ധപൂർവ്വമാകുേന്നടത്ത് അവെയ എതിർത്തുെകാണ്ടും
ജനങ്ങെള രക്ഷിക്കാനുള്ള ജനകീയശ്രമങ്ങെള സംഘ
ടിപ്പിക്കാനുമായിരിക്കണം ഈ പ്രേക്ഷാഭം.”

േഭദഗതിക്ക് 13 േവാട്ടുകൾ മാത്രേമ കിട്ടിയുള്ളൂ. വമ്പിച്ച
ഭൂരിപക്ഷേത്താെട പ്രേമയം പാസ്സായി.
“ആഗസ്റ്റു പ്രേമയം എന്ന േപരിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ
ഈ പ്രേമയം പാസ്സാക്കെപ്പട്ടത് 1942 ആഗസ്റ്റ് 8-ാം നു
യാണ്. ആഗസ്റ്റ് 9-ാം പുലർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനെപ്പട്ട എല്ലാ

േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരും െപെട്ടന്ന് അറസ്റ്റു െച
യ്യെപ്പട്ടു. േബാംെബയിൽ മാത്രമല്ല, േദശവ്യാപകമായ
േതാതിൽ, രാജ്യത്തിെന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒേര സമ
യത്ത് അേനകം േനതാക്കന്മാർ അറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പട്ടു.
ഇതു ജനങ്ങെള ക്ഷുഭിതരാക്കി. രാജ്യത്തിെലങ്ങും ഹർ
ത്താലുകളും പ്രകടനങ്ങളും കമ്പിമുറിക്കൽ തുടങ്ങിയ
പരിപാടികളും നടന്നു. മറുഭാഗത്തു നിന്ന് അറസ്റ്റുകളും
െവടിവയ്പ്പുകളും മറ്റു മൃഗീയമർദ്ദനങ്ങളും തുടങ്ങി.
ആഗസ്റ്റു സമരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.”
1942 ആഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതി, അറസ്റ്റു കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു
ദിവസം മാത്രം െചന്നേപ്പാൾ, മഹാത്മാഗാന്ധി ൈവ
േസ്രായിക്കയച്ച ഒരു കത്തിൽ ഇങ്ങെന എഴുതുകയു
ണ്ടായി:
“ഞാൻ ബഹുജനസമരം തുടങ്ങുന്നതുവെരെയങ്കിലും

ഇൻഡ്യാഗവൺെമൻറ് കാത്തുനിൽേക്കണ്ടതായിരു
ന്നു. എെന്തങ്കിലും സുനിശ്ചിതമായ ചില നടപടികൾ
എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾെക്കാരു കത്തയയ്ക്കാൻ
വിചാരിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടാ
യിരുന്നു. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ വാദങ്ങെള നിഷ്പക്ഷമായി
പരിേശാധിക്കണെമന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയായിട്ടാ
ണ് അത് ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം,
േകാൺഗ്രസ്സ് മുേമ്പാട്ടുെകാണ്ടുവന്ന ആവശ്യപ്രഖ്യാപ
നത്തിൽ ഉെണ്ടന്നു െതളിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കുറവുകേള
യും േകാൺഗ്രസ്സ് യാെതാരു മടിയും കൂടാെത നിക
ത്തിയിട്ടുെണ്ടന്ന്. അതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങൾ എനി
െക്കാരവസരം തന്നിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ അതിലുള്ള
േപാരായ്മേയയും പരിഹരിക്കുമായിരുന്നു.”

പേക്ഷ, ഇതുെകാെണ്ടാന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല. മർദ്ദന
ങ്ങൾ തുടർന്നു. 1942 ആഗസ്റ്റ് 9-ാം തീയതിക്കും ഡിസം
ബർ 31-ാം തീയതിക്കും ഇടയിൽ ഔേദ്യാഗികകണക്കു
കൾ പ്രകാരം തെന്ന ഇൻഡ്യയിലാെക 62,229 േപർ
അറസ്റ്റുെചയ്യെപ്പട്ടു. 18,000 േപർ വിചാരണകൂടാെത
തടങ്കലിൽ വയ്ക്കെപ്പട്ടു. 940 േപർ േപാലീസിെന്റേയാ
പട്ടാളത്തിെന്റേയാ െവടിെകാണ്ടു മരിച്ചു.
ഈ സമരത്തിലും േകരളം അഭിമാനാർഹമായ പങ്കാ
ണ് വഹിച്ചത്. തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും മല
ബാറിലും സമരങ്ങൾ നടന്നു. േഘാഷയാത്രകൾ, വിദ്യാ
ലയങ്ങളും േകാടതികളും പിക്കറ്റുെചയ്യൽ, െപാതുേയാ
ഗങ്ങൾ കൂടൽ, നിേരാധിക്കെപ്പട്ട ലഘുേലഖകൾ വിത
രണം െചയ്യൽ മുതലായവയായിരുന്നു ആദ്യകാലെത്ത
പരിപാടികൾ. പേക്ഷ, അക്രമരഹിതമായ ഈ പ്രവർ
ത്തനങ്ങെളേപ്പാലും മൃഗീയമായവിധത്തിൽ അടിച്ചമർ
ത്താനാണ് ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിച്ചത്. ക്രേമണ
ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുക, െടലിഗ്രാ
ഫ് കമ്പികൾ മുറിക്കുക, ഗവൺെമൻറ് റിക്കാർഡുകൾ
നശിപ്പിക്കുക മുതലായ അട്ടിമറിപ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി
യായി ഭരണയന്ത്രെത്ത സ്തംഭിപ്പിക്കാനുള്ള സംരംഭങ്ങ
ളിേലയ്ക്ക് സമരം നീങ്ങാം.
1942 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽത്തെന്ന േചമേഞ്ചരി രജി
സ്ട്രാരാഫീസും െറയിൽെവേസ്റ്റഷനും തീവച്ചു. അനവ

ധിദൂരം െടലിഗ്രാഫ് കമ്പികൾ മുറിച്ച് നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടു.
ചില അംശക്കേച്ചരികൾ തീവച്ചു നശിപ്പിച്ചു. െകായിലാ
ണ്ടി—ബാലുേശ്ശരി േറാഡിെല ഉളിേയരിപ്പാലം െപാളിച്ചു
നീക്കി. 1943 ജനുവരിയിൽ നടുവണ്ണൂർ സബ്രജിസ്ട്രാരാ
ഫീസ് കത്തിച്ചു. േചാമ്പാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഗവൺ
െമൻറ് വക ഉപ്പുഡിേപ്പാ അഗ്നിക്കിരയായി. േകാട്ടയം
താലൂക്കിെല ചില പാലങ്ങൾക്ക് ൈഡനാമിറ്റ് വയ്ക്കുകയു
ണ്ടായി. േപാലീസ് അേനകം േപെര അറസ്റ്റുെചയ്യുകയും
പല േകസകളിലുംെപടുത്തി നീണ്ട കാലേത്തയ്ക്ക് ശിക്ഷി
ക്കുകയും െചയ്തു. ഏറ്റവും പ്രമാദമായ േകസ്സ് കീഴരിയൂർ
േബാംബ് േകസ്സായിരുന്നു. “ഗവൺെമൻറ് െകട്ടിടങ്ങൾ
തകർക്കുവാനും െറയിൽെവ പാലങ്ങൾക്കും ഓവുപാ
ലങ്ങൾക്കും നാശേമല്പിക്കുവാനുമുള്ള ഉേദ്ദശേത്താെട
േബാംബുകൾ ഉണ്ടാക്കി, എന്നായിരുന്നു േകസ്സ്. ഈ
േകസ്സിൽ 27 േപർ ചാർജ്ജ് െചയ്യെപ്പട്ടു. 12 േപർക്ക്
ഏഴ് െകാല്ലം വീതവും ഒരാൾക്ക് 10 െകാല്ലവും ശിക്ഷ
ലഭിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവർ വിട്ടയക്കെപ്പട്ടു.
സമരകാലത്ത് “സ്വതന്ത്രഭാരതം” എന്ന ഒരു രഹസ്യപ
ത്രം പതിവായി പുറത്തുവന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. ആെക 17
ലക്കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി.
1945 െസപ്റ്റംബറിൽ േകരള േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി

യുെട െസക്രട്ടറി പ്രസിദ്ധം െചയ്ത റിേപ്പാർട്ടനുസരിച്ച്
ആഗസ്റ്റ് സമരം സംബന്ധിച്ച് മലബാറിലും െകാച്ചി
യിലും തിരുവിതാംകൂറിലും കൂടി ആെക ആയിരം േപർ
അറസ്ററു െചയ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി. അതിൽ അറുനൂറ്റി
അൻപതുേപർ മലബാറിൽ നിന്നായിരുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് സമരം നടന്നകാലത്ത് േകരളത്തിെല മുന്നൂ
േറാളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിലായിരു
ന്നു. പുറത്തുള്ളവർ ഗവൺെമൻറിെന്റ മർദ്ദനനയങ്ങെള
പ്രതിേഷധിച്ചു. പേക്ഷ, സമരത്തിൽ പങ്കുെകാള്ളുകയു
ണ്ടായില്ല. േനെരമറിച്ച് അട്ടിമറിപ്രവർത്തനങ്ങെള നി
രുത്സാഹെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. ഇതുകാരണം പിന്നീട്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മറ്റു േദശാഭിമാനികളും തമ്മിലുള്ള
അകൽച്ച കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി.

















െ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
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