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സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ

ആരംഭം

േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾഅടിമത്തെത്ത ഒരിക്കലും
സ്വാഗതം െചയ്തിട്ടില്ല. വിേദശികളുെടആക്രമണങ്ങൾ�
ക്കും കേയ്യറ്റങ്ങൾക്കുംഎതിരായി ആദ്യം മുതൽക്കുത�
െന്നഅവർ തങ്ങളുെട ത്യാഗധീരതേയയുംആത്മവീര്യ�
േത്തയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യൂേറാപ്യൻ കച്ചവടക്കാർ ഇൻഡ്യയിലാദ്യമായി േകര�
ളക്കരയിലാണ് കാെലടുത്തുകുത്തിയത് എന്നത് ശരി�
യാണ്. നാടുവാഴി രാജാക്കന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന
മത്സരങ്ങെളയും ദൗർബ്ബല്യങ്ങെളയും സമർത്ഥമായി
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടും െനറിെകട്ടതും വഞ്ച�
നകൾ നിറഞ്ഞതുമായ മർദ്ദനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും നട�
ത്തിെക്കാണ്ടുംഅവർ േകരളെത്തകീഴടക്കിെയന്നതും
ശരിയാണ്. പേക്ഷ,ഇൻഡ്യയിൽ നിന്നുബ്രിട്ടീഷ് ഭര�
ണെത്തആട്ടിപ്പായിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളആദ്യെത്ത
സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളിൽ ചിലത് െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടതും േക�
രളക്കരയിൽത്തെന്നയാണ്.

ക്രിസ്താബ്ദം 1792-ലാണ് മലബാർബ്രിട്ടീഷുകാരുെട
അധീനത്തിലായത്.അേപ്പാേഴയ്ക്കും മിക്ക രാജാക്ക�
ന്മാരും ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരു�
ന്നു. പേക്ഷ,പഴശ്ശിരാജാവ് എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന
േകാട്ടയെത്ത േകരളവർമ്മ രാജാവുമാത്രം കീഴടങ്ങാൻ
കൂട്ടാക്കിയില്ല. േകാട്ടയത്തുനിന്നു നികുതികൾ പിരിച്ചു�
െകാണ്ടുേപാകുന്നതിെനഅേദ്ദഹം എതിർത്തു. തെന്റ
രാജ്യത്തിൽ ഭരണം നടത്താൻ തനിക്കു മാത്രമാണ്
അധികാരം എന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ
ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഴശ്ശിരാജാവിെനതിരായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാ�
പിക്കുകയുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ െകാട്ടാരം വളഞ്ഞ് വില�
പിടിച്ച സ്വത്തുക്കൾ െകാള്ളയടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകുകയും
െചയ്തു. രാജാവ് പിടിെകാടുക്കാെത വയനാട്ടിൽ േപാ�
യി രക്ഷെപ്പട്ടു. വയനാട് തെന്റ കീഴിലാണ് എന്ന് ടിപ്പു
സുൽത്താനും.അതല്ലാ,തങ്ങളുെട കീഴിലാണ് എന്ന്
ബ്രിട്ടീഷ്കാരും അവകാശവാദം പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാണ്ടിരു�
ന്ന കാലമായിരുന്നുഅത്. 1799-ൽ ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ
പതനത്തിനുേശഷം വയനാട് ഔപചാരികമായി ബ്രി�
ട്ടീഷ് മലബാറിേനാടു കൂട്ടിേചർക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,പഴശ്ശി�
രാജാവ് വിട്ടുെകാടുത്തില്ല.എല്ലാ ശക്തിയുമുപേയാഗിച്ച്
അേദ്ദഹംബ്രിട്ടീഷുകാെര േനരിട്ടു.ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമ�
ന്റ ് േകണൽ െവല്ലസ്ലി (ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് െവല്ലിംഗ്ടൺ)
എന്നവിദഗ്ദ്ധനായ ‘േസനാനായകെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
അേനകം “കമ്പനികൾ”അടങ്ങിയ വലിെയാരുൈസ�
ന്യെത്ത വിനിേയാഗിച്ചു. നായന്മാരും മാപ്പിളമാരും ടിപ്പു
സുൽത്താെന്റ പട്ടാളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുസൽമാന്മാ�
രും അടങ്ങിയ വലിെയാരു ശക്തി പഴശ്ശിരാജാവിെന്റ
കീഴിലുമുണ്ടായിരുന്നുഎന്ന് പിന്നീട് മലബാർ കളക്ട�
റായ വില്യം േലാഗൻ േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. െതക്കുകിഴ�
ക്കൻ വയനാട്ടിെല പണക്കാരായ െചട്ടികളും െഗൗ�
ണ്ടന്മാരും പഴശ്ശിെയ സജീവമായി സഹായിച്ചുെവന്ന്
യുദ്ധത്തിനു പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ച ടി.എച്ച്.
േബബർഎന്നബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ക്കുന്നു.എന്നാൽ,ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ശക്തി ഭൂരിപ�
ക്ഷക്കാരായ നാട്ടുകാരുെട പിൻതുണയായിരുന്നു. ഹി�
ന്ദുക്കെളേന്നാ, മുസ്ലീമിങ്ങെളേന്നാ,കുറിച്ചിയെരേന്നാ വ്യ�
ത്യാസമില്ലാെതആയിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾഎത്ര
വലിയ ത്യാഗത്തിനും തയ്യാറായിെക്കാണ്ട് രാജാവിെന്റ
പിന്നിൽഅണിനിരന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് ജനങ്ങളുെട അട�
ങ്ങാത്തസ്വാതന്ത്ര്യേബാധം, മറുഭാഗത്ത് വിേദശീയരു�
െട മൃഗീയമായ പട്ടാളശക്തിയും അവർെക്കാത്തുനിന്ന
ഒരുപിടി രാജ്യേദ്രാഹികളും. 1799-ൽആരംഭിച്ച യുദ്ധം
1805 വെര തുടർച്ചയായി ആറു െകാല്ലേത്താളം കാലം
നീണ്ടുനിന്നു.ബ്രിട്ടീഷുകാരുെടആയുധബലവും ൈസ�
ന്യശക്തിയും,എത്രേയാഅധികം പരിഷ്കൃതമായിരുന്നു.
ശത്രുക്കളാൽ വലയം െചയ്യെപ്പട്ട പഴശ്ശിരാജാവിനും
അനുയായികൾക്കും ഒടുവിലായേപ്പാൾ ഭക്ഷണത്തി�
നുേപാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ േനരിട്ടു.എന്നിട്ടുംആ വീരേദ�
ശാഭിമാനികൾ മരണെത്തകൂട്ടാക്കാെത േപാരാടി. ഒടു�
വിൽ 1805 നവംബർ 30-ാം തീയതി േനരിട്ടുള്ള ഒേരറ്റു
മുട്ടലിൽ പഴശ്ശിരാജാവ് മൃതിയടഞ്ഞു. ഏെറക്കഴിയുന്ന�
തിനുമുമ്പ് യുദ്ധമവസാനിക്കുകയും െചയ്തു.

പഴശ്ശിരാജാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധീരന്മാരായ കൂട്ടുകാ�
രും യുദ്ധത്തിൽ പരാജയെപ്പട്ടുെവന്നത് ശരിതെന്ന.
പേക്ഷ, മറ്റു മിക്ക രാജാക്കന്മാരും കീഴടങ്ങിയതിനുേശ�
ഷവും,ശത്രുവിെന്റ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാ�
െത,പലേപ്പാഴും അത്യാവശ്യമായ ഭക്ഷണം േപാലുമി�
ല്ലാെത വനാന്തരങ്ങളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിെക്കാണ്ട്,ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണത്തിെനതിരായി അേദ്ദഹം സംഘടിപ്പിച്ച െചറു�
ത്തുനിൽപ്പുസമരങ്ങളും െഗാറില്ലാ യുദ്ധങ്ങളും േകരള�
ത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽഎെന്നന്നും മായാെത കിടക്കുന്ന�
തായിരിക്കും.

പഴശ്ശിയുെട പതനത്തിനുേശഷവും േകരളത്തിെന്റ വി�
വിധ ഭാഗങ്ങളിൽബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരായ സമരങ്ങൾ
തുടരുകയുണ്ടായി. 1805 മുതൽ 1809 വെര,തുടർച്ചയാ�
യി നാലുെകാല്ലം,തിരുവിതാംകൂറിെല േവലുത്തമ്പി ദള�
വാ നടത്തിയ ധീേരാദാത്തസമരെത്തപ്പറ്റി മെറ്റാരു
അദ്ധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു
മാസേത്താളം നീണ്ടു നിന്നതും “നായന്മാരുെട ലഹള”
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നതുമായ ഒരുസംഘട്ടനം െകാ�
ച്ചിയിലുമുണ്ടായി. 1808ഡിസംബർ 28-ാം തീയതി െകാ�
ച്ചിയിെലബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റ് േകണൽ െമക്കാേളെയ്ക്ക�
തിരായ ഒരാക്രമണേത്താടുകൂടിയാണ് അതാരംഭിച്ച�
ത്. 1809 ജനുവരി 19-ാം നു മൂവായിരേത്താളം വരുന്ന
ജനങ്ങൾ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളായി പിരിഞ്ഞ് െകാച്ചിപ്പ�
ട്ടണെത്തവീണ്ടുംആക്രമിക്കുകയും േമജർ െഹവിറ്റിെന്റ
േനതൃത്വത്തിലുള്ളബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളേത്താട് ഏറ്റുമുട്ടുകയും
െചയ്തു. “ലഹളക്കാർ ദൃഢതേയാടുകൂടി പല പ്രാവശ്യ�
വും ആക്രമണം നടത്തി. പേക്ഷ,ആആക്രമണങ്ങെള�
ല്ലാം വലിയ ധീരതേയാെട, െചറുക്കെപ്പട്ടു. മുന്നൂറ് ലഹ�
ളക്കാർ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു. ധീരന്മാരായ നമ്മുെട േയാ�
ദ്ധാക്കൾക്കും വമ്പിച്ച നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി”എന്നാണ്
ഈഏറ്റുമുട്ടലിെനപ്പറ്റി േലാഗൻസായ്പു േരഖെപ്പടുത്തി�
വച്ചിട്ടുള്ളത്.

പേക്ഷ,അേതാെട യുദ്ധമവസാനിച്ചില്ല. ജനുവരി 25-ാം
തീയതി വീണ്ടും ഒരാക്രമണമുണ്ടായി.അേതാെട കലാ�
പം പൂർണ്ണമായും അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടു.

ഇങ്ങെന,ഇൻഡ്യയുെട ഒന്നാമെത്തസ്വാതന്ത്ര്യസമര�
െമന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിളിക്കുന്ന 1857-െലആ മഹ�
ത്തായ േദശീയകലാപം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നതിന് അര
നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പുതെന്ന േകരളക്കരയിൽ—മലബാറിലും,
െകാച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും—സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങൾ
ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ, നാടുവാഴികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ നടന്നഈ
സമരങ്ങെളാന്നും തെന്ന വിജയിക്കുകയുണ്ടായില്ല. കൂടു�
തൽ പരിഷ്ക്കരിച്ചആയുേധാപകരണങ്ങളുേടയും ൈസ�
ന്യശക്തിയുേടയും സഹായേത്താടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക്
അവെയ നിർദ്ദയം അടിച്ചമർത്താനും അങ്ങിെന ഇൻ�
ഡ്യയുെട മറ്റു ഭാഗങ്ങളിെലന്നേപാെല േകരളത്തിലും
തങ്ങളുെട േമധാവിത്വമുറപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു.
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െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 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. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റആരംഭം
18. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റഅനിവാര്യഫലങ്ങൾ
19. കാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും
20. മലബാർ ലഹള
21. നിസ്സഹകരണത്തിൽനിന്ന് നിയമലംഘനത്തിേലയ്ക്ക്
22. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
23. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
24. വീണ്ടും നിയമലംഘനം
25. സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയഘട്ടത്തിൽ
26. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം
27. ആഗസ്റ്റ് സമരം
28. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക്
29. ഐക്യേകരളം
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