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ഐക്യേകരളം
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതിനുേശഷം
േകരളത്തിെല പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ
പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േന
തൃത്വത്തിലുള്ള േട്രഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകൾെക്കതി
രായി േകാൺഗ്രസ്സുകാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ചില േദ
ശീയ േട്രഡ് യൂണിയനുകൾ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. എന്നാൽ
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ നയത്തിലും പരിപാടിയിലും അസം
തൃപ്തരായ പല ഇടതുപക്ഷഗ്രൂപ്പുകളും േകാൺഗ്രസ്സിൽ
നിന്നു വിട്ടുേപായി. യുവാക്കന്മാരായ േകാൺഗ്രസ്സുകാർ
േസാഷ്യലിസ്റ്റുപാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീടത് േകാൺ
ഗ്രസ്സിൽ നിന്നു വിട്ട മെറ്റാരു ഗ്രൂപ്പായ പ്രജാപാർട്ടിയു
മായി ലയിച്ചു പ്രജാേസാഷ്യലിസ്റ്റു പാർട്ടിയായി. അവ
രും െതാഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേടയും ആവ
ശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െപാരുതാനും തങ്ങളുെട േനതൃത്വ
ത്തിൽ ബഹുജന സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി.
െക.എസ്സ്.പി., ആർ.എസ്സ്. പി. എന്നിങ്ങെന മറ്റു ചില
പാർട്ടികളും ഉയർന്നുവന്നു. 1938-ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ
നടന്ന ഉത്തരവാദഭരണ പ്രേക്ഷാഭണത്തിൽ സജീവ
മായ പങ്കുവഹിച്ച ശ്രീ. ശ്രീകണ്ഠൻനായരുെട േനതൃത്വ
ത്തിലുള്ള െറവല്യൂഷണറി േസാഷ്യലിസ്റ്റു പാർട്ടി മാർ
ക്സിസം—െലനിനിസമാണ് തങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനപ്ര
മാണെമന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവരും െതാഴിലാളികെള
സംഘടിപ്പിക്കാനും അവരുെട രാഷ്ട്രീയേബാധം ഉയർ
ത്താനുംേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അേതസമയ
ത്തുതെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള
ബഹുജന സംഘടനകളും ശക്തിെപ്പട്ടു.
ഈ വിഭിന്ന സംഘടനകൾ ചിലേപ്പാൾ ആദർശങ്ങളു
േടയും പരിപാടികളുേടയും േപരിൽ മത്സരിക്കുകയും മറ്റു
ചിലേപ്പാൾ െപാതുപരിപാടികളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
േയാജിക്കുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ, ഇൻഡ്യയുെട സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിനും േകരളത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കും േവണ്ടിയാ
ണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചത്.
മലബാർ, െകാച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നിങ്ങെന മൂന്നാ
യി െവട്ടിമുറിക്കെപ്പട്ട േകരളെത്ത വീണ്ടും ഒരു ഐക്യ
േകരളമാക്കി മാറ്റാനുള്ള അഭിലാഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
െന്റ ആരംഭം മുതൽക്കുതെന്ന പ്രകടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
യുദ്ധത്തിനുേശഷം ഈ അഭിലാഷം കൂടുതൽ തീവ്രമാ
യിത്തീർന്നു. 1948-ൽ തിരുവിതാംകൂറും െകാച്ചിയും സം
േയാജിപ്പിക്കെപ്പടുകയും, തിരുവിതാംകൂർ—െകാച്ചി േസ്റ്റ
റ്റ് നിലവിൽ വരുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, ജനങ്ങൾക്ക്
അതുെകാണ്ട് തൃപ്തി ആയില്ല. ഐക്യേകരള പ്രേക്ഷാഭം
വീണ്ടും ശക്തിെപ്പട്ടു. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന
ങ്ങെള പുനർവിഭജിക്കണെമന്ന പ്രേക്ഷാഭം മറ്റു േസ്റ്ററ്റുക
ളിലും െപാന്തിവന്നു. ഒടുവിൽ ഇൻഡ്യാ ഗവൺെമൻറ്
ഒരു സ്ഥാന പുനഃസംഘടനാക്കമ്മിഷെന നിയമിച്ചു.
കമ്മിഷെന്റ റിേപ്പാർട്ടനുസരിച്ച് 1956 നവംബർ 1-ാം
തീയതി തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിെല നാലു താലൂക്കു
കളും, െകാല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിെല െചേങ്കാട്ടത്താലൂക്കിെന്റ
ഒരു ഭാഗവും ഒഴിച്ചുള്ള പഴയ തിരുവിതാംകൂർ െകാച്ചി
സംസ്ഥാനവും, മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിെല മലബാർ
ഡിസ്ട്രിക്റ്റും, െതക്കൻ കർണ്ണാടക ഡിസ്ട്രിക്റ്റിെല കാസർ
േകാടു താലൂക്കും േചർത്തുെകാണ്ടുള്ള േകരള േസ്റ്ററ്റ് നി
ലവിൽ വന്നു. അങ്ങെന േകരളീയരുെട ചിരാഭിലാഷം
പൂർത്തിയായി. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപ് പഴശ്ശിരാജാ
വും േവലുത്തമ്പി ദളവായും തുടങ്ങി വച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമ
രം വിജയകരമായി പര്യവസാനിച്ചു.

















െ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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