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ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റ
അനിവാര്യഫലങ്ങൾ
ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണം േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ
െയ ആെക മാറ്റി മറിക്കുകയും താറുമാറാക്കുകയും െച
യ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായങ്ങളുെട തുണിത്തരങ്ങളും മറ്റു
ചരക്കുകളും േകരളത്തിെല ഉൾനാടുകളിേലയ്ക്കുേപാലും
നുഴഞ്ഞുകയറുകയും ൈകേവലയുെട അടിസ്ഥാനത്തി
ലുള്ള നമ്മുെട ഗ്രാമീണെത്താഴിലുകെള തകർക്കുകയും
െചയ്തു. ആധുനിക വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചെയ ഒട്ടു
േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചതുമില്ല. ഇതിൻഫലമായി ആയിരക്ക
ണക്കിലുള്ള ൈകേവലക്കാർ േജാലിയില്ലാെത െതണ്ടി
ത്തിരിയാൻ തുടങ്ങി.
ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിനുമുൻപ് േകരളത്തിൽ പറയ
ത്തക്ക ഭൂനികുതിെയാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കച്ചവടച്ച
രക്കുകളുെട ചുങ്കങ്ങളിൽനിന്നു ലഭച്ചിരുന്ന ആദായമാ
യിരുന്നു പ്രധാന രാജേഭാഗം. കുറ്റക്കാരുെട പിഴയിൽ
നിന്നും മറ്റുമായി േവെറയും ചില വരവിനങ്ങൾ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. ൈഹദരാലിയുെട ആക്രമണത്തിനുേശഷമാ
ണ് സ്ഥിരമായ ഒരു ഭൂനികുതി ഏർെപ്പടുത്തെപ്പട്ടത്.
എന്നാൽ, അക്കാലത്ത് അത് തുേലാം തുച്ഛമായിരു
ന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭൂനികുതി ദുസ്സഹമാംവിധം വർദ്ധി
പ്പിച്ചു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴയ്ക്കും
മലബാറിെല ഭൂനികുതി 19 ലക്ഷം ക. ആയി വർദ്ധിച്ചുക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1901-െല െസറ്റിൽെമന്റ് പ്രകാരം െപെട്ട
ന്ന് അത് 35 ലക്ഷം ക. ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ഈ
നികുതിവർദ്ധനവ് അേനകം കുടുംബങ്ങെള വഴിയാധാ
രമാക്കി.
ഭൂവുടമബന്ധങ്ങളിൽ വരുത്തെപ്പട്ട മാറ്റങ്ങളാണ് കൂ
ടുതൽ ദൂരവ്യാപകങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കിയത്.
യഥാർത്ഥ കൃഷിക്കാർക്ക് ഭൂമിയിൽ അവകാശമില്ലാതാ
യി. ഭൂമിെയല്ലാം ജന്മികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്തായി മാറി.
1793-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റി വില്യം
േലാഗൻ ഇങ്ങെന എഴുതുന്നു.
“ജന്മി ഒരു നിശ്ചിതാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ അധികാരം
പ്രാേയാഗിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു. ആ അധി

കാരത്തിെന്റ േപരിൽ ആ അതിർത്തിക്കുള്ളിെല ഭൂ
മിയിലുണ്ടാകുന്ന വിളവിെന്റ ഒരു നിശ്ചിതമായ ഭാഗ
ത്തിന്—പാട്ടം അെല്ലങ്കിൽ പ്രാചീന നിലനികുതി—
അയാൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കമ്മി
ഷണർമാർ ജന്മിെയ ഭൂമിയുെട പ്രഭുവാക്കി മാറ്റി. ക്രമ
ത്തിൽ ജന്മികൾ നീതിന്യായേകാടതികളുെട സഹാ
യേത്താെട യഥാർത്ഥകൃഷിക്കാരായ കുടിയാന്മാരുെട
അവകാശങ്ങെള അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൽ
അത്ഭുതെപ്പടാെനാന്നുമില്ലെല്ലാ”.

ചൂഷിതരായ കുടിയാന്മാരുെട അസംതൃപ്തി ക്രമത്തിൽ
ലഹളകളുെട രൂപം ൈകെയ്ക്കാണ്ടു. താൻ തയ്യാറാക്കിയ
മലബാർ കുടിയായ്മ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവാ
ദം േചാദിച്ചുെകാണ്ട് ദിവാൻബഹദൂർ എം. കൃഷ്ണൻനാ
യർ 1924 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മദിരാശി നിയമനിർ
മ്മാണ സഭയിൽ െചയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങെന പ്ര
സ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.
“പുരാതനകാലത്ത് ജന്മികൾക്ക് വസ്തുവിേന്മൽ ഇന്ന
േത്തേപ്പാെല ഉടമസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1792-ൽ

ഇംഗ്ലീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ജന്മികൾക്ക് വസ്തുവിേന്മൽ
പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം െകാടുത്തു. കുടിയാന്മാ
െര ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണാധികാരവും ജന്മികൾക്കു
നൽകി. ബ്രിട്ടീഷ് േകാടതികളും അേത അബദ്ധം പ്ര
വർത്തിച്ചു. ജന്മികെള വസ്തുവിെന്റ പൂർണ്ണാധികാരിക
ളാക്കിത്തീർത്തു. അതിെന്റ േശഷം വസ്തുസംബന്ധമാ
യി അനവധിപ്രാവശ്യം മാപ്പിളലഹളകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ജന്മികൾ അനവധി കുടിയാന്മാെര ജാതിഭ്രഷ്ടരും സമു
ദായ ഭ്രഷ്ടരും ആക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ജന്മികൾ പലപ്ര
കാരത്തിലും കുടിയാന്മാെര അവമാനിക്കുകയും ഉപദ്ര
വിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. കുടിയാന്മാർക്ക് ജന്മികേളാടു
ള്ള കടമകൾ ക്രേമണ വർദ്ധിച്ചുവന്നു”.

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമന്റ് നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഈ പുതിയ
ഭൂവ്യവസ്ഥയുെട ഫലമായി സ്വന്തം ഭൂമിയുള്ള കൃഷിക്കാ
രുെട എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. കുടിയാന്മാരുേട
യും കർഷകെത്താഴിലാളികളുേടയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു
െകാണ്ടുവന്നു. 1921-െല കേനഷുമാരി കണക്കനുസരിച്ച്
വസ്തു കൃഷിെചയ്യുന്ന ജന്മിമാരും അവെര ആശ്രയിക്കുന്ന
വരും കൂടി ആെക ഒരു ലക്ഷത്തിൽപ്പരമായിരുന്നു. കുടി
യാന്മാരും കർഷകെത്താഴിലാളികളും അവെര ആശ്ര
യിക്കുന്നവരും കൂടി പതിനാറരലക്ഷവും (കുടിയാന്മാരും
ആശ്രിതരുംകൂടി ഒൻപത് ലക്ഷവും കർഷകെത്താഴിലാ
ളികളും ആശ്രിതരും കൂടി ഏഴരലക്ഷവും).
എന്നാൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെന്റയും ജന്മി േമധാവിത്വ
ത്തിെന്റയും അക്രമങ്ങെള സ്വാഗതം െചയ്യുകയല്ല നാ
ട്ടുകാർ െചയ്തത്. എത്രതെന്ന അസംഘടിതരായിരുന്നു
െവങ്കിലും അവർ ഒട്ടനവധി സമരങ്ങളും ലഹളകളും നട
ത്തി. ചിലേപ്പാൾ കൂട്ടായ്മക്കവർച്ചകളുെട രൂപത്തിൽ,
മറ്റു ചിലേപ്പാൾ ജന്മികൾേക്കാ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥ
ന്മാർേക്കാ എതിരായ കലാപങ്ങളുെട രൂപത്തിൽ,
അവർ തങ്ങളുെട അസംതൃപ്തിയും വിേദ്വഷവും പ്രകടി
പ്പിച്ചു.
1792 മുതൽ 1799 വെര മലബാർ േബാംെബ സംസ്ഥാ
നത്തിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു. വർദ്ധിച്ച ലഹളകൾക്ക് ശ്രു
തിെപ്പട്ട ഒരു കാലമാണ് ഇത്. 1800-നും 1805നും ഇട
യിൽ വീണ്ടും വലിയ ലഹളകൾ നടന്നു. 1809 മുതൽ
1836 വെര താരതേമ്യന സമാധാനപരമായ ഒരു കാ
ലമായിരുന്നു. 1832-നു േശഷം കാർഷിക വിളവുകളുെട
വില കയറാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ കൃഷിക്കാരിൽനിന്ന് ഭൂ
മിെയാഴിപ്പിെച്ചടുക്കാനുള്ള ജന്മികളുെട പരിശ്രമം പതി
ന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു. അതിൻഫലമായി വീണ്ടും ലഹളകളും
കലാപങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു.

ലഹളകേളാ കലാപങ്ങേളാ ഉണ്ടാകുേമ്പാെഴല്ലാം ജന്മി
കളുെട സംരക്ഷണത്തിനായി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങൾ ഉപ
േയാഗിക്കെപ്പടുന്നത് കൃഷിക്കാർ കണ്ടു. അതുകാരണം
ജന്മികെള മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും
അവർ ആക്രമിച്ചു. ഇങ്ങിെന 1836-നും 1900-നും ഇട
യിൽ എൺപേതാളം ലഹളകൾ ഉണ്ടായി. മിക്ക ലഹ
ളകളിലും ജന്മിേമധാവിത്വത്തിനും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി
നും എതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കെപ്പട്ടിരു
ന്നു എന്നു കാണാം. ചിലേപ്പാൾ ജന്മികളാണ് െകാല്ല
െപ്പട്ടത്. മറ്റു ചിലേപ്പാൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും.
ഉദാഹരണത്തിന് 1855 െസപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ലഹള
യിൽ മി. െകാേണാളി എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിേസ്ട്രട്ട് െകാ
ല്ലെപ്പടുകയുണ്ടായി. അതിനു ശിക്ഷയായി കുറ്റക്കാർ
താമസിച്ചു വന്ന ഒൻപത് അംശങ്ങളിൽ നിന്ന് 31,000
ക. പിഴയായി വസൂലാക്കുകയും ജനങ്ങെള കഠിനമായ
മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുകയും െചയ്തു.
മലബാറിെല കുടിയാന്മാരിൽ വലിെയാരു ഭാഗം മാ
പ്പിളമാരായിരുന്നു. ജന്മികളും കാണക്കുടിയാന്മാരുമാ
കെട്ട നമ്പൂതിരി, നായർ തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാരായിരു
ന്നു. ഇതുകാരണം കുടിയാന്മാരുെട ലഹളകെള മാ
പ്പിളലഹളകളാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥന്മാർക്ക് സാധിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, 192122-െല മലബാർ ലഹളെയപ്പറ്റി ഇൻഡ്യയുെട സർവ്വ
ൈസന്യാധിപൻ തയ്യാറാക്കിയ റിേപ്പാർട്ടിൽ ഇങ്ങെന
പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
“മലബാറിലുള്ള മാപ്പിളമാർ ആദ്യം മുതൽേക്ക കലഹ

പ്രിയന്മാരും മതഭ്രാന്തന്മാരും താേന്താന്നിത്തത്തിന്
േപരുേകട്ടവരുമാണ്. കഴിഞ്ഞ എൺപത് െകാല്ലത്തി
നുള്ളിൽ ഭരണാധികാരികളുെട എൺപത്തിയാറിൽ
കുറയാെത ലഹളകൾ അവർ നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൽ മുക്കാലും അവസരങ്ങളിൽ പട്ടാളെത്ത സമാ
ധാനരക്ഷയ്ക്കായി നിയമിേക്കണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ട്”.

എന്നാൽ, 1880-ൽ മലബാറിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്റ്റരായി
പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ റസിഡന്റ്
മി. മക്ക്ഗ്രിഗർ സായ്പ് “വസ്തുത സംബന്ധമായ ൈവര
ത്തിൽ നിന്നാണ് ലഹളകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്” എന്നും
“ജന്മിമാരുെട േദ്രാഹാചാരെത്ത നശിപ്പിക്കുവാനായി
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയിരുന്ന ഒരായുധം മാത്രമാണ് മത
ഭ്രാന്ത്”, എന്നും അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി.
“മലബാറിൽ വർഷംപ്രതി ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മാ
പ്പിള ലഹളകൾ സാധാരണയായി ഈ കാലങ്ങളി
ലാണ് ഉണ്ടാവാറുപതിവ്. അതിനാൽ ക്ഷാമവും ഈ
ലഹളകളുെട ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു കാരണമാ
യി കൂട്ടാം” എന്ന് 1923 േമയ് മാസത്തിൽ പാലക്കാട്ടു
വച്ചു കൂടിയ രണ്ടാം േകരളസംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സേമ്മ
ളനത്തിെന്റ സ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. ഗായത്രീവ
ല്ലഭയ്യർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

1924 മാർച്ച് 14-ാം നു മദിരാശി നിയമനിർമ്മാണസഭ
യിൽ വച്ച് ശ്രീ. െക. ഉപ്പിസാേഹബ് െചയ്ത പ്രസംഗം

ലഹളകളുെട സ്വഭാവത്തിേലയ്ക്ക് കൂടുതൽ െവളിച്ചം വീ
ശുന്നുണ്ട്.
“മലബാറിലുള്ള മിക്കവാറും മാപ്പിളമാർ വിദ്യാഭ്യാസ

മില്ലാത്തവരും കൃഷി പ്രവൃത്തി െചയ്ത് ഉപജീവനം കഴി
ക്കുന്നവരുമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ മലബാറിൽ വന്നയു
ടെന അവിെട മാപ്പിളലഹളയും അധികം അടുത്തടു
ത്തുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. മലബാറിെല ജന്മികൂടിയായ്മ
െയപ്പറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ശരിയായി
യാെതാരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരു
െട ജന്മികുടിയായ്മ സമ്പ്രദായമാണ് അവർ മലബാ
റിൽ നടപ്പാക്കിയത്. അതിെന്റ ഫലമായി ജന്മിക
ളും കുടിയാന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അകന്നകന്ന്
വലിയ ലഹളകളായി കലാശിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ ലഹ
ളകളുെട യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ അേന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ്
അവെയ പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിേക്കണ്ടതിനു പകരം
ഗവൺെമന്റ് മാപ്പിളലഹള ആക്ട് എന്ന ഒരു ദാരുണ
മായ നിയമം പാസ്സാക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ഈ ആക്ടി
െല വകുപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ലഹളയിൽെപട്ടിട്ടുള്ള മാപ്പിള
യുെട ശവം മുസൽമാൻമാരുെട മതാചാരത്തിന് തീെര
വിപരീതമായ വിധത്തിൽ തീവച്ചു നശിപ്പിക്കണെമ
ന്നുള്ളതാണ്. ലഹളക്കാരനായ ഏെതങ്കിലും ഒരു മാ
പ്പിള ഒരു അംശത്തിൽക്കൂടി കടന്നുേപാകുന്നപക്ഷം
ആ അംശത്തിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ മാപ്പിളമാരും
അവരുെട സ്വത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഗവൺെമന്റിേലയ്ക്ക്
െകാടുക്കണെമന്നാണ് ഈ ആക്ടിെല മെറ്റാരു വകുപ്പ്.
മാപ്പിളമാരുെട മതസിദ്ധാന്തങ്ങെള അടിച്ചുടച്ച് മാപ്പിള
ലഹളകെള അമർത്തുവാൻ നിർമ്മിച്ചതായ ഈ നിയ
മം അതിെന്റ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം നിറേവറ്റിയിെല്ലന്നു മാത്രമ
ല്ല, 1853-ൽ ആ നിയമം പാസ്സാക്കിയതിെന്റ േശഷം
മാപ്പിള ലഹളകൾ അധികം അടുത്തടുത്തും അധികം
ഭയങ്കരമായ വിധത്തിലും ഉണ്ടാകുകകൂടി െചയ്തു”.
1923 േമയ് മാസത്തിൽ തലേശ്ശരിയിൽവച്ചു കൂടിയ ഖി

ലാഫത്ത് കാൺഫറൻസിൽ അദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ചുെകാ
ണ്ട് ഡാക്ടർ െസയ്തുമാമൂദ് ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുകയു
ണ്ടായി.
“ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിനു മുൻപായി മലബാറിൽ
നിവസിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും, മുഹമ്മദീയരും തമ്മിലുള്ള

തായ േചർച്ച എത്രേയാ പ്രശംസനീയമായ നിലയി
ലായിരുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാടും േകാലനാട് രാജാക്കന്മാ
രും ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മാപ്പിള ലഹള
ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. വാസ്തവം
പറയുന്നതായാൽ, സാമൂതിരിപ്പാടിെന്റ ഭരണകാലത്ത്
ചില വലിയ ഉേദ്യാഗങ്ങൾ മാപ്പിളമാർ സ്വീകരിച്ചുവ
ന്നതായും അറിയുന്നു. ഈ തരത്തിലുള്ള സൗഹാർ
ദ്ദേത്താടുകൂടിയായിരുന്നു ഈ രണ്ടു സമുദായങ്ങളും
േകരളത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങെനയിരിെക്ക
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ രാജ്യത്ത് എത്തിേച്ചർന്നേശഷം
കഴിഞ്ഞ എഴുപത് െകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ 90 ലഹളകൾ
ഉണ്ടായത് ഈ ഭരണത്തിെന്റ േയാഗ്യത െവളിെപ്പടു
ത്തുന്നുണ്ട്”.

ഇതിൽനിെന്നല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നെതന്താണ്?
1. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ േകരളത്തിെല സാമ്പ

ത്തിക വ്യവസ്ഥെയ താറുമാറാക്കിയതിെന്റ ഫലമായി
ജനങ്ങളുെട ജീവിതം അധഃപതിച്ചു. പട്ടിണിയും ക്ഷാമ
വും നടമാടാൻ തുടങ്ങി.
2. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനും ജന്മികളുെട അക്രമങ്ങൾ

ക്കും എതിരായി കൃഷിക്കാർ അേനകം ലഹളകൾ
നടത്തി.

3. തങ്ങളുെട േമധാവിത്വമുറപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി ബ്രിട്ടീ
ഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഹിന്ദുക്കളും, മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിൽ

മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുെപടുകയും മാപ്പിള കൃഷി
ക്കാെര ഒറ്റതിരിച്ചു മർദ്ദിക്കുകയും െചയ്തു.
4. എന്നിട്ടും, മർദ്ദനങ്ങെള വകവയ്ക്കാെത ബ്രിട്ടീഷ് ഭര

ണാധികാരികൾക്ക് എതിരായ ജനങ്ങളുെട സമരങ്ങൾ
ശക്തിെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്.

















െ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.
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17. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ആരംഭം
18. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റ അനിവാര്യഫലങ്ങൾ
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28. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക്
29. ഐക്യേകരളം
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