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തുളുനാടുംസ്വാതന്ത്ര്യ
സമരവും

ഡി.െക. ചൗട്ട

ഇന്ത്യയുെട ഇതരഭാഗങ്ങ�
ളിെലന്നേപാെല കാസർ�
േഗാഡ്, മംഗലാപുരം, ഉടു�
പ്പി ജില്ലകളടങ്ങുന്ന തുളു�
നാട്ടിലും സ്വാതന്ത്ര്യസമര�
ത്തിെന്റ ശക്തമായ മുേന്ന�
റ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. വ്യക്തി�
കളായും സംഭവങ്ങളായും
പ്രതിേരാധ സമരങ്ങളാ�
യും അവ പടർന്നു നിൽ�
ക്കുന്നു. അെതാെക്ക നമ്മു�

െട ലിഖിത ചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗവും പ്രസിദ്ധവുമാ�
ണു്. എന്നാൽ, സാഹിത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും
തമ്മിലുളള ബന്ധം േവണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കെപ്പ�
ടുകേയാ ചർച്ച െചയ്യെപ്പടുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. 1921-
ൽ എഴുതിയ എസ്.യു. പനിയാഡിയുെട സതികമ�
ലെയയും 2006-ൽ എഴുതിയ ഡി.െക. ചൗട്ടയുെട മി�
ത്തബയൽ യമുനക്കെയയും മുൻ നിർത്തി അത്തരം
ഒരാേലാചനയാണു് ഇവിെടനടത്തുന്നതു്.

സി. രാജേഗാപാലാചാരി

തുളുഭാഷയിെല ആദ്യ�
േനാവലാണു് സതികമല.
തെന്റ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം
വയസ്സിലാണു് പനിയാ�
ഡി സതികമല രചിക്കുന്ന�
തു്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സം�
ബന്ധമായും േദശീേയാ�
ദ്  ഗ്രഥനപരവുമായ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ചിന്തകളും പ്ര�
വർത്തന പദ്ധതികളുെമ�

ല്ലാം ഈ േനാവലിൽ പരാമർശിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
പ്രാേദശിക ഭാഷയായ തുളുവിെന്റ സംരക്ഷണം,
വിേദശവസ്ത്ര ബഹിഷ്കരണം, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ�
ത്തിെന്റ ആവശ്യകത, ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ േമഖ�
ലകളിലും സാധ്യമാേകണ്ട ആധുനീകരണം, സ്ത്രീ-
പുരുഷസമത്വം തുടങ്ങി സമകാലിക പ്രസക്തിയു�
ള്ള നാനാ വിഷയങ്ങൾ വിശദമായിത്തെന്ന േനാ�
വൽ ചർച്ച െചയ്യുന്നുണ്ടു്. പെത്താൻപതാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�
െന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിലുമായി ഇന്ത്യയിെല എല്ലാ സം�
സ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ വിഷയങ്ങെള പ്രേമയമാക്കി�
യുള്ള േനാവലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്ഷരമാലയി�
െല്ലന്നും സാഹിത്യമിെല്ലന്നും പ്രബലമായ സംസ്കാര�
മിെല്ലന്നും പറഞ്ഞു് അരുകുവൽക്കരിച്ച തുളുവും ഈ
കാലഘട്ടത്തിെല പ്രബലസാന്നിധ്യമാകുന്നുെണ്ടന്നു്
സ്ഥാപിക്കാനാണു് ഇങ്ങെനെയാരാമുഖം.

ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ

കർണാട് സദാശിവറാവു, േകാട്ട രാമകൃഷ്ണ കാറന്തു്,
സി.െക. ഭരദ്വാജ്, ഹിരിയടയ്ക്ക രാമരായമല്ലയ്യ, ഹി�
രിയടയ്ക്ക നാരായണ റാവു, ആർ.എസ്. േഷണായി
തുടങ്ങിയ പ്രമുഖേരാെടാപ്പമാണു് പനിയാഡി സ്വാ�
തന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളിയായതു്. സി.എ. ൈപ,
പങ്കളു നായക് എന്നിവരും പനിയാഡിെക്കാപ്പമു�
ണ്ടായിരുന്നു. െക.െക. െഷട്ടി, െപാളലി ഷീനപ്പ
െഹഗ്െഡ, എൻ.എസ്. കിെല്ല എന്നിവർ അക്കാ�
ലെത്ത പ്രമുഖ േകാൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായിരു�
ന്നു. സി. രാജേഗാപാലാചാരിയുമായി അടുത്ത
സൗഹൃദവും രാഷ്ട്രീയ സഹവർത്തിത്വവും പനിയാ�
ഡിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാെന്റ
ആരാധനകനായ പനിയാഡി ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചു്
‘െറഡ് ഷർട്ട് ’ എന്നു് സ്വയം വിേശഷിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. ആർ.ആർ. ദിവാകറിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ
1923-ൽ നടന്ന ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലാേകാൺഗ്രസ്
സേമ്മളനത്തിലും ഗംഗാധർ റാവു േദശ്പാെണ്ഡ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച 1928-െല സേമ്മളനത്തിലും
പനിയാഡി പെങ്കടുത്തു.

എം. ഉേമശ് റാവു

1927-ൽ ഗാന്ധിജി മം�
ഗലാപുരം സന്ദർശിച്ച�
േപ്പാൾ പനിയാഡി സജീ�
വമായി രംഗത്തുണ്ടായിരു�
ന്നു. 1930-ൽ ഉപ്പുസത്യാ�
ഗ്രഹത്തിൽ പെങ്കടുത്തു്
ഹിരിയട്ക്ക രാമരായമല്ല�
യ്യ , കർണാട് സദാശിവ�
റാവു, എം. ഉേമശ് റാവു,
െഷയ്ഖ് യൂസഫ് സാഹി�
ബ്ബ്, എൻ.എസ്. കിെല്ല, കൃഷ്ണറാവു കുഡ്ഗി, െപാള�
ലി ഷീനപ്പ െഹഗ്െഡ എന്നീ േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർ�
ത്തകേരാെടാപ്പം അേദ്ദഹം അറസ്റ്റു വരിച്ചു. തൃശ്ശി�
നാപ്പള്ളി ജയിലിേലക്കാണു് ഇവെര ആദ്യം െകാ�
ണ്ടുേപായെതങ്കിലും പിന്നീടു് െവല്ലൂർ ജയിലിേലക്കു്
മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവിെട െവച്ചാണു് സഹപ്രവർ�
ത്തകേരാടു േചർന്നു് തുളുഭാഷയുെടയും നാടിെന്റയും
വിേമാചനത്തിനാവശ്യമായ ഗാഢമായ ആേലാച�
നകൾ പനിയാഡി നടത്തിയതു്.

ഗാന്ധിജി കർണാടകത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ
േവളയിൽ ഉടുപ്പിയിൽ െവച്ചു് പനിയാഡിയുെട ഭാര്യ
ഭാരതീഭായി ആഭരണങ്ങെളല്ലാം ഊരി ഒരു താ�
ലത്തിൽെവച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനു നൽകുകയുണ്ടായി.
അന്നു് പിഞ്ചുകുഞ്ഞായിരുന്ന മകൻ വദിരാജാണു്
ആഭരണം ൈകമാറിയതു്. 1937-ൽ െനഹറു ജി�
ല്ല സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ പനിയാഡിെയയാണു് െസ�
ക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതു്. പനിയാഡി നിർേദശം
സ്വീകരിച്ചിെല്ലങ്കിലും മകനു് ജവഹർ എന്നു് േപരിടു�
കയുണ്ടായി. ദളിതു് വിേമാചനം, ഖാദി പ്രചാരണം
എന്നിവയിലൂന്നിയായിരുന്നു പനിയാഡിയുെട സ്വാ�
തന്ത്ര്യ സമരത്തിലുള്ള ഇടെപടൽ. അേനകം ദളിത�
െര സംഘടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് പനിയാഡി ഉടുപ്പിയിെല
അനേന്തശ്വര േക്ഷത്ര പ്രേവശനത്തിനായി തുനി�
ഞ്ഞ കഥ ദക്ഷിണ കർണ്ണാടത്തിെല സ്വാതന്ത്ര്യ
സമര ചരിത്രത്തിെല തിളങ്ങുന്ന അദ്ധ്യായമാണു്.
പനിയാഡിയുെട േജ്യഷ്ഠനായിരുന്നു അന്നു് േക്ഷത്ര
പൂജാരി. പൂജാരി േക്ഷത്രത്തിെന്റ പടിക്കൽ കിടന്നു്
തെന്ന കവച്ചു െകാേണ്ട പ്രേവശനം സാധ്യമാകൂ
എന്നു് പനിയാഡിെയ െവല്ലുവിളിച്ചു. പനിയാഡി
ആ െവല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചിെല്ലങ്കിലും തെന്റ പരിഷ്ക�
രണ സംരംഭങ്ങൾ തുടർന്നു. 1959-ൽ മദ്രാസിൽ
െവച്ചു് ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം പനിയാഡി മരിച്ചു.

ഇ.എം.എസ്.

2006-ലാണു് ‘മിത്തബ�
യൽ യമുനക്ക’ പ്രസിദ്ധീ�
കരിക്കുന്നതു്. േപരു സൂചി�
പ്പിക്കുന്നതുേപാെല സ്ത്രീ�
ശക്തിെയ ഉദാഹരിക്കു�
ന്ന േനാവലാണിതു്. മി�
ത്തബയൽ ബാരബയൽ
എന്നീ രണ്ടു തറവാടുക�
െള േകന്ദ്രീകരിച്ചു െകാ�

ണ്ടു് തുളുനാടിെന്റ ഏതാണ്ടു് അഞ്ഞൂറു വർഷെത്ത
സാംസ്കാരിക ചരിത്രമാണു് ഈ േനാവലിെല പ്ര�
േമയം. മിത്തബയൽ എന്ന കാട്ടു പ്രേദശം കൃഷി�
േയാഗ്യമാക്കൽ, തറവാടിെന്റ രൂപീകരണം, വളർ�
ച്ച, ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ സംഘർഷങ്ങൾ,
പുതു തലമുറയുെട ഇടെപടൽ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര�
ത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം, ഹരിജേനാദ്ധാരണം, വി�
ദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒരു ഭാഗ�
ത്തു്. കുമ്പള, മായിപ്പാടി രാജവംശങ്ങൾ, േപാർച്ചു�
ഗീസ് അധിനിേവശം, അറബികളുമായുള്ള കച്ചവട
ബന്ധം, ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിേവശം, ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർ
തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം, നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലു�
ള്ള സംഘർഷം, രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം, ഗാന്ധി�
ജിയുെട േനതൃത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ വി�
വിധ ഘട്ടങ്ങൾ, ബ്രിട്ടീഷ് മർദ്ദനം, ഗാന്ധിജിയുെട
മംഗലാപുരം സന്ദർശനം, േഗാവിന്ദ ൈപയുെട വ്യ�
ക്തി ജീവിതവും രാഷ്ടീയ ജീവിതവും, മദ്രാസ് സം�
സ്ഥാനത്തിെന്റ രൂപീകരണം, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം
സംഭവിച്ച ൈനതികമായ അധഃപതനം തുടങ്ങി�
യവ മറുഭാഗത്തുമായി വിശാലമായ കാൻവാസിൽ
രചിക്കെപ്പട്ടതാണു് ഈ േനാവൽ. കയ്യൂർ സമരവും
ഇ.എം.എസ്. മന്ത്രിസഭയുെട ഭൂപരിഷ്കരണ യത്ന�
ങ്ങളുെമാെക്ക സാന്ദർഭികമായി േനാവലിൽ കട�
ന്നുവരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ എഴുതെപ്പട്ട മഹ�
ത്തായ േനാവലുകളിെലാന്നാണു് ‘മിത്തബയൽ
യമുനക്ക’.

യു.ആർ. അനന്തമൂർത്തി

വർത്തമാനത്തിലൂന്നി ഒരു
നാടിെന്റ ഭൂതകാലത്തി�
േലക്കുളള സഞ്ചാരമാണു്
േനാവലിസ്റ്റ് നടത്തുന്നതു്.
ചരിത്രപരവും, നാേടാടി
വിജ്ഞാനീയവും, സാം�
സ്കാരികവും, നരവംശശാ�
സ്ത്രപരവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര�
പരവുമായ േകാണുകളിലൂ�

െടയുള്ള വായന സാധ്യമാക്കുന്നു എന്നതാണു് ഈ
േനാവലിെന്റ മെറ്റാരു പ്രേത്യകതെയന്നു് യു.ആർ.
അനന്തമൂർത്തിയും, ഗുത്തു മനകെളേകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള
സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അധികാരത്തിെന്റ
സങ്കീർണ്ണതകളാണു് ഈ േനാവലിെല പ്രതിപാദ്യ�
െമന്നും തൗളവരുെട ഭൂത-വർത്തമാനങ്ങൾ അടു�
ത്തറിയാൻ ഈ േനാവലിലൂെട സാധിക്കുെമന്നും
ബി.എ. വിേവക് റായ്യും അഭിപ്രയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. മിത്ത�
ബയലിെല സുബ്ബയ്യയും േഗാവിന്ദ ൈപയും േചർന്നു്
തുളുനാട്ടിൽ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര േപാരാട്ട�
ങ്ങൾ തുളു നാടിെന ഇന്ത്യയിെല മറ്റു് പ്രേദശങ്ങൾ�
ക്കു് സമശീർഷ്കമാക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയുമായി േഗാവി�
ന്ദ ൈപക്കുണ്ടായിരുന്ന ഗാഢസൗഹൃദവും വ്യക്തി
ജീവിതത്തിൽ കാട്ടിയ പ്രേത്യക താൽപ്പര്യവും ഈ
േനാവലിെല കരളലിയിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾക്കു് കാ�
രണമായിട്ടുണ്ടു്. േഗാവിന്ദ ൈപയുെട പത്നിയുെട
അസുഖവും ദാരുണമായ അന്ത്യവും ഇേതാടു് േചർ�
ത്തുവായിേക്കണ്ടതാണു്.

ഗാന്ധിജിയുെട ഊന്നുവടി തുളുനാടിെന്റ സംഭാവന�
യാെണന്നു് േനാവലിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു�
േപാെല ഗാന്ധിജിയുെട തീവണ്ടി മാർഗമുളള മംഗ�
ലാപുരം യാത്ര േകരളത്തിെന്റ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളി�
ലും ദക്ഷിണ കാനറയിലും ഉണ്ടാക്കിയ നേവാേന്മഷ�
വും പ്രേത്യകം പരാമർശിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. സ്വാതന്ത്ര്യ
ലബ്ധിേയാെട അതിെന്റ മുന്നണിേപ്പാരാളികേളാടു്
നാം കാട്ടിയ അവഗണയും കൃതഘ്നതയും അധികാ�
രേത്താടുള്ള ആർത്തിയും വീണ്ടുവിചാരത്തിനു േപ്ര�
രിപ്പിക്കും വിധമാണു് േനാവലിൽ ആഖ്യാനം െചയ്യ�
െപ്പടുന്നതു്.

□
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https://en.wikipedia.org/wiki/D._K._Chowta
https://en.wikipedia.org/wiki/Karnad_Sadashiva_Rao
https://en.wikipedia.org/wiki/K._R._Karanth
https://en.wikipedia.org/wiki/K._K._Shetty
https://en.wikipedia.org/wiki/C._Rajagopalachari
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Ghaffar_Khan
https://en.wikipedia.org/wiki/R._R._Diwakar
https://en.wikipedia.org/wiki/Gangadharrao_Deshpande
https://ml.wikipedia.org/wiki/M._Umesh_Rao
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru
https://en.wikipedia.org/wiki/E._M._S._Namboodiripad
https://en.wikipedia.org/wiki/U._R._Ananthamurthy
https://en.wikipedia.org/wiki/U._R._Ananthamurthy


േഡാ.എ.എം. ശ്രീധരൻ
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല മലയാ�
ളം പഠന വകുപ്പു് അദ്ധ്യക്ഷൻ,
വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു് ഡയ�
റക്ടർ, HRDC ഡയറക്ടർ എന്നീ
പദവികളിൽ േജാലി െചയ്തു.

തുളു മലയാളം നിഘണ്ടു, ബ്യാരി
ഭാഷാ നിഘണ്ടു എന്നിവ രചി�
ച്ചു. തുളുവിെല ആദ്യേനാവലായ
സതികമെലയടക്കം നിരവധി കൃ�
തികൾ വിവർത്തനം െചയ്തു. തമിഴ് മഹാകാവ്യം മണിേമ�
ഖലയ്ക്കു് ആദ്യമായി പദ്യ വിവർത്തനെമാരുക്കി.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org> എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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