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20
മലബാർ ലഹള

1920-ൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കാൺഗ്രസിെന്റ േനതൃത്വ�
േമെറ്റടുത്തേതാടുകൂടി രാജ്യത്തിെലങ്ങും വലിെയാരു�
ണർവുണ്ടായി. 1920ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നാഗ�
പ്പൂരിൽവച്ചുകൂടിയ കാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളനത്തിൽവച്ച്
സ്വരാജ്യം േനടുകയാണ് കാൺഗ്രസ്സിെന്റ ലക്ഷ്യെമന്നും
അക്രമരഹിതമായ നിസ്സഹകരണമാണ് അത് േനടാ�
നുള്ള മാർഗ്ഗെമന്നും പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു.അതിെനതുടർ�
ന്ന് അേനകം വക്കീൽമാർ പ്രാക്റ്റീസ് നിറുത്തി. വിദ്യാർ�
ത്ഥികൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചു പുറത്തുവന്നു. സ്വ�
രാജ്യം േനടിേയഅടങ്ങൂഎന്ന ദൃഢനിശ്ചയേത്താെട
യുവാക്കന്മാർ സമരാങ്കണത്തിലിറങ്ങി. കാൺഗ്രസ്സും
ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും േയാജിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീ�
ങ്ങളും ൈകേകാർത്തുപിടിച്ചുെകാണ്ട് സമരത്തിനിറങ്ങി.
ആേവശകരമായ ത്യാഗസന്നദ്ധതഎല്ലായിടത്തും പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പട്ടു.

നാഗപ്പൂർസേമ്മളനത്തിൽ വച്ചുതെന്നയാണ് കാൺഗ്ര�
സ്സ് സംസ്ഥാനങ്ങെള ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃസം�
ഘടിപ്പിക്കുവാനും നാട്ടുരാജ്യങ്ങെളക്കൂടി സംസ്ഥാനങ്ങ�
ളുെട പരിധിയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തുവാനും തീരുമാനിക്കെപ്പ�
ട്ടത്.അേതവെര േകരളത്തിൽ മലബാർപ്രേദശത്തുമാ�
ത്രേമ കാര്യമായ കാൺഗ്രസ്സുപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നി�
രുന്നുള്ളു. നാഗപ്പൂർ തീരുമാനമനുസരിച്ച് േകരളം ഒരു
സംസ്ഥാനമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. കാൺഗ്രസ്സിെന്റ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ െകാച്ചിയിേലക്കും തിരുവിതാംകൂറി�
േലക്കും വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടുസ്ഥലത്തുംഓേരാ
ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. മല�
ബാറിെല മിക്ക താലൂക്കുകളിലും താലൂക്ക് കമ്മിറ്റികളും
ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിക്കെപ്പട്ടു. പ്രാക്ടീസ്
നിറുത്തിയ ചില വക്കീൽമാരും വിദ്യാലയം വിട്ടു പുറ�
ത്തു വന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റു പ്രവർത്തകന്മാരും
േകാൺഗ്രസ്സ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട സേന്ദശ�
െത്ത ഉൾനാടുകളിൽേപ്പാലും എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഈസന്ദർഭത്തിലാണ് െഫബ്രുവരി 15-ാം നു മദിരാശി�
യിൽ നിന്ന് യാക്കൂബ് ഹസ്സൻ േകാഴിേക്കാട് സന്ദർ�
ശിച്ചത്. ഒരു െപാതുേയാഗത്തിൽപ്രസംഗിക്കാെമന്ന്
അേദ്ദഹം ഏറ്റിരുന്നു. പേക്ഷ, േകാഴിേക്കാട്ട് എത്തിയ
ഉടേനഅേദ്ദഹത്തിന് ക്രിമിനൽ നടപടിനിയമം 144-ാം
വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നിേരാധനാജ്ഞകിട്ടി. ശ്രീ.
െക. മാധവൻനായർ,ശ്രീ. യൂ. േഗാപാലേമേനാൻ,ശ്രീ.
പി. െമായ്തീൻേകായഎന്നീ േനതാക്കന്മാർക്കും നിേരാ�
ധനാജ്ഞകൾ ലഭിച്ചു.എന്നാൽ, നാലുേപരും നിേരാധ�
നാജ്ഞലംഘിച്ച് െപാതുേയാഗത്തിൽപ്രസംഗിക്കാൻ
തെന്ന തീരുമാനിച്ചു.അതുകാരണംഅവർഅറസ്റ്റു െച�
യ്യെപ്പടുകയുംആറുമാസെത്ത െവറുംതടവിന് ശിക്ഷി�
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.ഈസംഭവം ജനങ്ങെളഅരി�
ശംെകാള്ളിച്ചു. നാട്ടിെലങ്ങും പ്രതിേഷധേയാഗങ്ങൾ
ഇരമ്പിക്കയറി.

ഇങ്ങിെന കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിലാണ് 1921
ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തുവച്ച് ശ്രീ. ടി. പ്രകാശ�
ത്തിെന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒന്നാമെത്തഅഖിലേകരള
േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളനം കൂടിയത്. മലബാറിേലയും
െകാച്ചിയിേലയും തിരുവിതാംകൂറിേലയും പ്രതിനിധി�
കൾ േകരളീയെരന്ന നിലയ്ക്കു ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും േകരള�
ത്തിെന്റ െപാതുപ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റി ചർച്ച നടത്തുകയും െച�
യ്ത ഒന്നാമെത്ത രാഷ്ട്രീയസേമ്മളനമായിരുന്നുഅത്.
നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനമാരംഭിക്കുവാനുള്ളനാഗ�
പ്പൂർ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ തീരുമാനെത്തസ്വാഗതം െച�
യ്തുെകാണ്ടും ഗവൺെമന്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിേലാ ഗവൺ�
െമന്റിൽനിന്ന് ഗ്രാന്റ് വാങ്ങുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിേലാ കു�
ട്ടികെള േചർക്കരുെതന്ന് രക്ഷിതാക്കന്മാേരാടും പ്രാക്ടീ�
സ് നിറുത്തി േദശീയസമരത്തിൽ പങ്കുെകാള്ളണെമന്ന്
വക്കീൽമാേരാടും അേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ടും വിേദശവസ്തു�
ങ്ങളുേപക്ഷിച്ച് സ്വേദശിമാത്രം ധരിക്കണെമന്ന് എല്ലാ
നാട്ടുകാേരാടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുെകാണ്ടുമുള്ളപ്രേമയങ്ങൾ
സേമ്മളനത്തിൽ പാസ്സാക്കെപ്പട്ടു.

േപാലീസുകാർ പ്രേകാപനപരമായ പല നടപടികളും
ൈകെയ്ക്കാണ്ടു. വഴിയിൽക്കാണുന്ന േകാൺഗ്രസ്സുകാ�
െര അടിക്കുക, േകാൺഗ്രസ്സുകമ്മിറ്റി ആഫീസുകളിൽ
കയറി െകാടി വലിച്ചു താഴ്ത്തിടുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു
അവരുെട പരിപാടികൾ.

1921ആഗസ്റ്റ് 17-ാം നുആറുമാസെത്തശിക്ഷയനുഭവി�
ച്ചതിനുേശഷം യാക്കൂബ് ഹസ്സനും മറ്റു മൂന്നു േനതാക്ക�
ന്മാരും ജയിലിൽനിന്ന് വിട്ടയക്കെപ്പട്ടു.അവെര സ്വാഗ�
തം െചയ്യാൻ പേലടത്തും ഒരുക്കങ്ങൾനടന്നു.അധികൃ�
തന്മാർ േബജാറായി.

ഈഘട്ടത്തിലാണ്, ഒരുസംഘം േപാലീസുകാർ പൂ�
േക്കാട്ടൂർ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുെട െസക്രട്ടറി വടേക്ക�
വീട്ടിൽ മഹുമ്മദിെനഅറസ്റ്റു െചയ്യാനും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വീട്ടിൽ കയറി പരിേശാധന നടത്താനും ഒരുെമ്പ�
ട്ടത്. നിലമ്പൂർ രാജാവിെന്റ ഒരു േതാക്ക് കളവുേപായ�
തിെന സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിയാണിെതന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു േനാക്കി. പേക്ഷ, നാട്ടുകാരത് വിശ്വസിച്ചില്ല.
േതാക്ക് കളവുേപായി എന്നുപറയുന്നത് നുണയാെണ�
ന്നും േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിൽ െകാണ്ടുേപായി മർദ്ദിക്കാൻ
േവണ്ടിയാണ് മുഹമ്മദിെന തിരയുന്നെതന്നുംഅവർ
ഊഹിച്ചു. െപെട്ടന്ന് വലിെയാരു ജനക്കൂട്ടം പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പട്ടു.എന്തുതെന്നയായാലും മുഹമ്മദിെന വിട്ടുെകാടു�
ക്കുകയില്ല എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. േപാലീസുകാർ
നിരാശരായി മടങ്ങിേപായി.

പേക്ഷ,അതുെകാണ്ടവസാനിച്ചില്ല.ആഗസ്റ്റ് 20-ാം നു
വീണ്ടും ഹിച്േകാക്ക് സായ്പിേന്റയും േപാലീസ് സൂപ്ര�
ണ്ട് ആമുസാഹബിേന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ വലിെയാരു
േപാലീസ് ൈസന്യം മുഹമ്മദിെന തിരയാൻഎന്നും
പറഞ്ഞ് തിരൂരങ്ങാടിയിെല മുസ്ലീം പള്ളി വളയുകയും
പള്ളിയിൽ കയറി പരിേശാധന നടത്തുകയും െചയ്തു.
േപാലീസിെന്റ പലതരം അക്രമങ്ങൾെകാണ്ടും ജന്മികളു�
െട മർദ്ദനങ്ങൾെകാണ്ടും മുമ്പു തെന്നഅസംതൃപ്തരായി
കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുസ്ലീമിങ്ങളുെട മതവികാരേത്താടുള്ള
ഒരു െവല്ലുവിളിയായിത്തീർന്നുഈസംഭവം. മുസ്ലീമി�
ങ്ങൾ െവല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു.

1



       

1 ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മലബാർ ലഹള
ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു!

കലാപകാരികൾ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകൾ കേയ്യറി
ആയുധങ്ങൾഎടുത്തു. ഖജനാകൾ െകാള്ളയടിച്ചു.
േകാടതികെളആക്രമിച്ചു. ചില മാപ്പിളയുവാക്കന്മാർ
ന്യായാസനത്തിേന്മൽ കയറിയിരുന്ന് ബ്രിട്ടീഷുഭരണം
അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞുെവന്നും ഖിലാഫത്ത് ഭരണം
അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞുെവന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. രജിസ്ട്രാരാ�
ഫീസുകൾ കേയ്യറി ആധാരങ്ങൾഎടുത്ത് ചുട്ടുകരിച്ചു.

ലഹള പരന്നുപിടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഏറനാട്, വള്ളുവ�
നാട്, െപാന്നാനി എന്നീ താലൂക്കുകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി
ഇരുപതിൽപ്പരം അംശങ്ങൾ കലാപകാരികളുെട നി�
യന്ത്രണത്തിലായി. തിരൂരങ്ങാടി,പൂേക്കാട്ടൂർ, മലപ്പുറം,
മേഞ്ചരി, െപരിന്തൽമണ്ണ,പാണ്ടിക്കാട്,കരുവാർകുണ്ട്,
തിരൂർ മുതലായസ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു കലാപത്തിെന്റ
മുഖ്യ േകന്ദ്രങ്ങൾ. പ്രധാന േനതാവ് ഒരു ദരിദ്രകുടുംബ�
ത്തിൽ ജനിച്ച വാരിയൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി
ആയിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കെള ഉപദ്രവിക്കരുെതന്നും തെന്റ
പ്രേത്യകഅനുമതി കൂടാെത യാെതാരാെളയും വധിക്ക�
രുെതന്നുംഅേദ്ദഹം തെന്റഅനുയായികേളാട് കൽ�
പ്പിച്ചു.ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമന്റിനും ക്രൂരന്മാരായ ജന്മികൾ�
ക്കും അവരുെട സിൽബന്ധികൾക്കുംഎതിരായ കലാ�
പത്തിൽസജീവമായി പെങ്കടുക്കാൻഎല്ലാ നാട്ടുകാ�
േരാടും അേദ്ദഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഒരാഴ്ചക്കാലം കലാപ�
കാരികൾ നിർബാധം ഭരണം നടത്തി. പതിനായിരക്ക�
ണക്കിനുള്ള ജനങ്ങൾഅവരുെട പിന്നിൽഅണിനിര�
ന്നു. ചില ജന്മികളും േപാലീസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും െകാ�
ല്ലെപ്പട്ടു. മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ േചക്കുട്ടി സാേഹബ് എന്ന
കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു മുസ്ലീം േപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടറായി�
രുന്നു.

ഹിച്ച്േകാക്ക് സായ്പുംആമൂസാേഹബും േകാഴിേക്കാ�
േട്ടയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷെപ്പട്ടു.അവരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള
േപാലീസ് ൈസന്യം മരവിച്ച് നിശ്ചലമായി അന്തംവി�
ട്ടു നിന്നു.

ആഗസ്റ്റു മാസത്തിെന്റഅവസാനത്തിൽബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാ�
ളങ്ങളും ഗൂർഖാ പട്ടാളങ്ങളും എത്തിേച്ചർന്നേശഷം
സ്ഥിതി മാറാൻ തുടങ്ങി.എന്നിട്ടും കലാപെത്തഅടി�
ച്ചമർത്തുകഅത്രെയളുപ്പെമാന്നുമായിരുന്നില്ല.ബ്രിട്ടീഷ്
പട്ടാളവും കലാപകാരികളും തമ്മിൽ പേലടത്തുംഏറ്റുമു�
ട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി.ആഗസ്റ്റ് അവസാനത്തിൽ പൂേക്കാ�
ട്ടൂരിൽവച്ച് പരിഷ്ക്കരിച്ചആയുധങ്ങേളാടുകൂടിയബ്രിട്ടീഷ്
പട്ടാളം ഒരുവശത്തുംഎന്തുത്യാഗത്തിനും തയ്യാറായ
കലാപകാരികൾ മറുവശത്തും നിന്നുെകാണ്ടു നടത്തിയ
യുദ്ധം എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്. “പൂേക്കാട്ടൂർ യുദ്ധം”
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നഈസംഘട്ടനത്തിൽബ്രിട്ടീ�
ഷുകാർ േതാറ്റ് പിന്മാറുകയാണുണ്ടായത്. മെറ്റാരു സം�
ഘട്ടനെത്തപ്പറ്റി ശ്രീ. െക.പി. േകശവേമേനാൻ തെന്റ
“കഴിഞ്ഞകാലം”എന്നപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങെന വിവരി�
ക്കുന്നു.

“െചമ്പാറേശ്ശരി തങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരും
പാണ്ടിക്കാട് സന്നാഹങ്ങൾ െചയ്തുവരുന്നുണ്ടായിരു�
ന്നു. 1921 നവംബർ മാസത്തിൽ ഗൂർഖാ പട്ടാളം പാ�
ണ്ടിക്കാട്ടുചന്തയിൽ താവളമുറപ്പിച്ചു. െചമ്പറേശ്ശരി
തങ്ങളുെടആൾക്കാർ ചന്തസ്ഥലത്ത് എത്തി പട്ടാ�
ളെത്ത വളഞ്ഞു. 1000-േത്താളംആളുകൾഅക്കൂട്ടത്തി�
ലുണ്ടായിരുന്നു. പുലർച്ച നാലുമണിക്കാണ് െപെട്ടന്ന്
അവർ ഗൂർഖാപട്ടാളെത്ത വളഞ്ഞത്: ചന്തയ്ക്കു പുറത്തും
കാവൽ നിന്നിരുന്ന പട്ടാളക്കാെര അവർ െവടിവച്ചു
െകാന്നു. ചന്തയുെട മതിലുകൾ െവട്ടിെപ്പാളിച്ച് അതി�
നുള്ളിൽ പ്രേവശിച്ചു. േപരുേകട്ട രണശൂരന്മാരാണ്
ഗൂർഖാ പട്ടാളക്കാർ. െവട്ടാനും കുത്താനും പ്രസിദ്ധി
സമ്പാദിച്ചവരാണ്. കാട്ടിൽ യുദ്ധം െചയ്യുന്നതിനുള്ള
പ്രേത്യകൈവദഗ്ദ്ധ്യം അവർക്കുണ്ട്. വലിയ പരിശീല�
നെമാന്നുമിെല്ലങ്കിലും ഗൂർഖാപട്ടാളക്കാരിൽ ഒട്ടും കുറ�
യാത്തപരാക്രമം ലഹളക്കാരും കാണിച്ചിരുന്നു. െവ�
ട്ടും കുത്തും,തട്ടും തടവുമായി രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം
ഭയങ്കരയുദ്ധംഅവർ തമ്മിൽ നടന്നു. ഇരുന്നൂറിലധി�
കം ലഹളക്കാർഈസംഘട്ടനത്തിൽ മരിച്ചു. മൃതിയട�
ഞ്ഞപട്ടാളക്കാർ എത്രയാെണന്ന് നിശ്ചയമില്ല”.

മറ്റു ചിലസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുേപാലുള്ളപലസംഘട്ടന�
ങ്ങളും നടന്നു.

ചരിത്രപ്രധാനമായഈ മലബാർ ലഹളെയ ഇൻഡ്യ�
യുെട സർവ്വൈസന്യാധിപൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു റി�
േപ്പാർട്ടിൽ ഇങ്ങിെന വിവരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

“1921-ൽ ഉണ്ടായ ലഹളയ്ക്കു ഖിലാഫത്ത് പ്രവൃത്തിയാ�
ണ് പ്രധാന കാരണം. രാജ്യകാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ച്
േക്ഷാഭമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാൻ പതിവായി യത്നിക്കു�
ന്ന ചിലർ മാപ്പിളമാരുെട മതഭ്രാന്ത് കുറച്ചുകാലമായി
തങ്ങളുെട ഉേദ്ദശസാദ്ധ്യത്തിന് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചുവന്നവ�
രിൽ പലരും േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് േനരിട്ട്
ബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു.അമിതവാദികളുെട സംഘ�
ത്തിൽെപ്പട്ട ചില കൂട്ടർ ഖിലാഫത്തിെനസംബന്ധിച്ചു�
ള്ള ന്യായങ്ങളും വാദങ്ങളും യുക്തിക്കനുസരിച്ച് പ്രേയാ�
ഗിച്ചു ഉൾനാടുകളിലുള്ള മാപ്പിളസമുദായെത്ത ഒട്ടാെക
ലഹളയ്ക്ക് ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു.അവരുെട ശ്രമം സഫലമാ�
കയും െചയ്തു.
“ലഹളആരംഭിച്ചതുതെന്ന വളെര ശക്തിേയാടുകൂടി�
യായിരുന്നു. നിയമപ്രകാരമുള്ള ഭരണേത്തയും സമാ�
ധാനേത്തയും തീെര കീഴ്മറിക്കുവാനും മലബാറിൽ സ്വ�
തന്ത്രമായ ഒരു ഖിലാഫത്ത് രാജ്യെത്തസ്ഥാപിക്കു�
വാനുമായിരുന്നു ലഹളക്കാരുെട ഉേദ്ദശം.ആപ്രേദശ�
ങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങെള ഭയെപ്പടുത്തി സ്വാധീനമാക്കാൻ
അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു.അതിനുേശഷം ജന�
ങ്ങെള കൂട്ടംകൂട്ടമായി െകാല്ലുവാനും ഹിന്ദുക്കെള ഇസ്ലാ�
മിേലയ്ക്ക് മതംമാറ്റം െചയ്യുവാനും അവർആരംഭിച്ചു.
ലഹളയുെടആരംഭകാലത്ത് ഒറ്റെപ്പട്ട ചില േപാലീ�
സുകാരുേടയും യൂേറാപ്യൻമാരുേടയും ൈകയിൽനി�
ന്നു തട്ടിപ്പറിച്ച ഏതാനും ചില േതാക്കുകെളാഴിെക
അവർക്ക് കാര്യമായുണ്ടായിരുന്നആയുധം വാൾ മാ�
ത്രമായിരുന്നു. ശത്രുക്കളുമായിട്ട് േനരിട്ടു യുദ്ധം െചയ്യു�
ന്നതിനുപകരം ഒളിവിലിരുന്നുഅവെര ഉപദ്രവിക്കുന്ന
സമ്പ്രദായമാണ് അവർ സൗകര്യമായി കണ്ടത്.അവ�
രുെട രാജ്യത്തിെന്റ പ്രേത്യക സ്വഭാവത്തിന് ഇത് പറ്റി�
യതായിരുന്നു. കാടും, വയലുകളും േതാട്ടങ്ങളും ഇടക�
ലർന്ന് തിങ്ങിനിൽക്കുന്നആ രാജ്യത്ത് ഒളിവിലിരുന്ന്
ശത്രുക്കളുെടേമൽ െപെട്ടന്ന് ചാടിവീഴാനും െകാലയും
കവർച്ചയും നടത്തിയതിനുേശഷം ഓടിഒളിക്കാനും
ധാരാളം സൗകര്യമുണ്ട്. ലഹള തുടങ്ങിയത് വർഷകാ�
ലത്തായിരുന്നു. പാലങ്ങെളല്ലാം ലഹളക്കാർആദ്യം
തെന്ന െപാളിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു.അതുെകാണ്ട് പട്ടാ�
ളക്കാർക്ക് ലഹളസ്ഥലേത്തയ്ക്ക് വെന്നത്തുന്നതിന്
വളെര പ്രയാസമുണ്ടായി. േറാഡുകൾ ധാരാളമുെണ്ടങ്കി�
ലും മരങ്ങെള മുറിച്ചുവീഴ്ത്തിയും ഓവുപാലങ്ങൾ െപാളിച്ചും
അവെയ ലഹളക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മുടക്കുവാൻ
സാധിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെയആവശ്യത്തിനനു�
സരിച്ച് ഉപേയാഗിക്കുവാൻസാധിച്ചിരുന്നില്ല.

“േറാഡുകെള ഉപേയാഗിക്കുവാൻസൗകര്യമില്ലാെത
വന്നതുെകാണ്ട് പട്ടാളക്കാരുെടേമൽഓർക്കാതിരി�
ക്കുേമ്പാൾ ചാടിവീഴാൻ ലഹളക്കാർക്ക് സൗകര്യം
പ്രേത്യകിച്ചുമുണ്ടായി.അവിടവിെടയുള്ള കുന്നുകളിേന്മ�
െലല്ലാം ലഹളക്കാർ പാറാവുകളും നിറുത്തിയിരുന്നതു�
െകാണ്ട് അവെര കെണ്ടത്തി െപെട്ടന്ന് എതിർക്കുക
എന്നത് അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു. മഴയുെട ശക്തിെകാ�
ണ്ട് യുദ്ധത്തിനുള്ളഏർപ്പാടു െചയ്യുവാനും വളെര വിഷ�
മമുണ്ടായിരുന്നു”.

ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങളും ഗൂർഖാപട്ടാളങ്ങളും തങ്ങളുെട
ആവനാഴിയിലുള്ളഎല്ലാത്തരം ഭീകരതകേളയും എടു�
ത്തുപേയാഗിച്ചു. ഹിന്ദുജന്മികേളയും ചില മുസ്ലീം പ്രമാ�
ണിമാേരയും പാട്ടിൽ പിടിച്ചുെകാണ്ട് അധികൃതന്മാർ
തങ്ങൾക്ക് എതിരായ കലാപെത്ത ഒരുഹിന്ദു മുസ്ലീം
ലഹളയാക്കി മാറ്റാൻ പാടുെപട്ടു.അവസാനമവസാന�
മായേപ്പാേഴയ്ക്കും അതിൽഅവർഏെറക്കുെറ വിജയി�
ക്കുകയും െചയ്തു.

േകരളക്കരയിൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെത്തപിടിച്ചുകുലുക്കിയ
ഈകലാപംആറുമാസക്കാലം നീണ്ടുനിന്നു. ഒടുവിൽ
1922 െഫബ്രുവരി ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും അത് പരിപൂർണ്ണമാ�
യി അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടു.

ലഹളക്കാെര വിചാരണെചയ്യാൻ ഒരു പ്രേത്യക േകാ�
ടതിസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു.അേനകം േപെര തൂക്കിെക്കാ�
ന്നു.എത്രേയാ േപെരആൻഡമാൻ ദ്വീപിേലയ്ക്ക് നാ�
ടുകടത്തി. വളെരയധികം േപെര നീണ്ടകാലേത്തയ്ക്ക്
ശിക്ഷിച്ചു.

ലഹളയിൽ േനരിട്ട് പെങ്കടുത്തവർ മാത്രമല്ലാ അക്രമ�
രാഹിത്യത്തിൽ, വിശ്വസിച്ചുെകാണ്ട് ലഹളെയ കഴി�
യുന്നതും ശാന്തമാക്കാൻശ്രമിച്ച ചില േകാൺഗ്രസ്സ്
േനതാക്കന്മാരും അറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി. സർ�
വ്വശ്രീ.എം.പി. നാരായണേമേനാൻ, െക. േകളപ്പൻ,
െമായ്തു മൗലവി, മുഹമ്മദ് അബ്ദൽ റഹിമാൻ സാഹിബ്,
ഹസ്സൻേകായ, െമാല്ല മുതലായവർ ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടവ�
രിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.

ലഹള ഒതുക്കിയതിനുേശഷംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി�
കൾ കാണിച്ച മൃഗീയതകെളപ്പറ്റി അക്കാലെത്ത േകരള
േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുെട െസക്രട്ടറിയായിരുന്നശ്രീ.
േകശവേമേനാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്:

“സ്ത്രീകേളയും കുട്ടികേളയും െവട്ടിെക്കാന്നു;പുരകൾ ചു�
ട്ടുകരിച്ചു; നാെടല്ലാം െകാള്ളയിട്ടു. പട്ടാളക്കാർ വരുന്നു�
െണ്ടന്നു േകട്ട് പരക്കംപാഞ്ഞിരുന്നആളുകെള കാട്ടുമൃ�
ഗങ്ങെളെയന്നേപാെല െവടിവച്ചുവീഴ്ത്തി.അപരാധിയും
നിരപരാധനും െചറുപ്പക്കാരും വൃദ്ധന്മാരും ഒന്നുേപാ�
െല പ്രാണരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി വീടും കുടിയുംവിട്ട് കാട്ടിലും
മലയിലും കയറി എത്രേയാ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി.
“അക്കാലത്ത് േലാകെര സ്തബ്ധരാക്കിയ മെറ്റാരു സംഭ�
വെത്തക്കൂടി ഇവിെട പറയാം. 1921 നവംബർ മാസം
10-ാം തീയതി ലഹളക്കാരായ 90തടവുകാെര തിരൂ�
രിൽനിന്നും ഒരു വാഗണിൽ കയറ്റി േകായമ്പത്തൂർ�
ക്ക് െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. വായുവിനും െവളിച്ചത്തിനും
പ്രേവശനമില്ലാത്തവിധം ഭദ്രമായി അടച്ചുപൂട്ടിയ ഒരു
ഇരുമ്പുെപട്ടി ആയിരുന്നുഅത്. പട്ടാളക്കാർ േതാക്കി�
േന്മൽ കുന്തവുമായി തടവുകാെര അതിനുള്ളിൽ തള്ളി�
ക്കയറ്റി. വണ്ടി തിരൂർ നിന്നും വിട്ടു. ഉഷ്ണവും ദാഹവും
സഹിക്കവയ്യാെതഅതിനുള്ളിൽ കിടെന്നരിെപാരിസ�
ഞ്ചാരം െകാണ്ട് ആ നിർഭാഗ്യവാന്മാരുെട നിലവിളി
വഴിനീെള േകട്ടിരുന്നു.അത് ക്രേമണ ശമിച്ച് എല്ലാം
ശാന്തമായി.അർദ്ധരാത്രിയിൽ വണ്ടി േപാത്തന്നൂ�
രിൽ എത്തി. വാഗൺതുറന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾഅതി�
നുള്ളിൽ കണ്ടകാഴ്ച ഭയാനകമായിരുന്നു. തിക്കിത്തി�
രക്കി, െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞ്അേന്യാന്യം കടിച്ചും മാന്തിയും,
കണ്ണുതുറിച്ച്, നാക്ക് പുറേത്തയ്ക്ക് തള്ളി ചത്തവരും ചാ�
കാത്തവരും ഇടകലർന്ന് വിയർപ്പിലും മൂത്രത്തിലും
മലത്തിലും കിടന്നു പിടയ്ക്കുന്ന 90 മനുഷ്യേകാലങ്ങളുെട
ദാരുണമായ കാഴ്ചയാണ് അതിനുള്ളിൽ കണ്ടത്.ആ
വാഗണിെല 64 േപർ മരിച്ചിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരും
ചത്തതിെനാക്കുമായിരുന്നു”.

ഇങ്ങിെനയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വീണ്ടും വിജയെക്കാടി
നാട്ടിയത്.

ബ്രിട്ടീഷ് വിേരാധം മാത്രമല്ല, നീറിപ്പിടിച്ച ജന്മിവിേരാ�
ധവും മലബാർലഹളയുെട മൗലികകാരണങ്ങളിൽ
ഒന്നായിരുന്നുെവന്ന് ചില േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, “മലബാറിൽ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിക്ക മാപ്പിള ലഹളകൾക്കും േമച്ചാർത്ത്
മുതലായി ജന്മികളിൽനിന്നു കുടിയാന്മാർക്ക് േനരിടു�
ന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട്,എന്നത് കുപ്രസി�
ദ്ധമാണ്”എന്നും, “പൂേക്കാട്ടൂർകാരായ മാപ്പിളകുടിയാ�
ന്മാർക്ക് അവിടെത്ത ഒരുപ്രധാന ജന്മിയുെട ഉപദ്രവം
ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് ഇേപ്പാഴെത്തനിലമ്പൂർ വലിയ രാ�
ജാ അവർകൾ തെന്ന മദ്രാസ് െമയിൽപത്രത്തിെന്റ
ഒരു പ്രതിനിധിേയാട് ലഹളയുെടആരംഭകാലത്ത്
സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്”.എന്നുംശ്രീ. െക. മാധവൻനായർ
1923ഏപ്രിൽ 3-ാം തീയതിയിെല മാതൃഭൂമിയിെലഴു�
തിയ ഒരു േലഖനത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

പാലക്കാട്ടുവച്ച് 1923 േമയ്മാസത്തിൽശ്രീമതി സേരാ�
ജിനി നായിഡുവിെന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽക്കൂടിയ മൂന്നാം
സേമ്മളനത്തിെന്റസ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യക്ഷൻശ്രീ. െക.
പി. ഗായത്രി വല്ലഭയ്യരും ജന്മികുടിയാൻ വഴക്കാണ് മല�
ബാർ ലഹളയുെട അടിസ്ഥാനകാരണെമന്ന് വ്യക്തമാ�
ക്കുകയുണ്ടായി.അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസംഗത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗം ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കെട്ട.

“ലഹളയുെട വാസ്തവമായ കാരണംഅതിൽ പെങ്ക�
ടുത്തവരുെട ദാരിദ്ര്യവും ജന്മികളുെട ഉപദ്രവവുമാണ്.
അല്ലാെത, ചിലർ പറയുംേപാെല ഖിലാഫേത്താ
സഹകരണത്യാഗേമാ അല്ല. ഖിലാഫത്ത് പ്രേക്ഷാ�
ഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപും എത്രേയാ പ്രാവശ്യം
ഈജില്ലയിൽ ലഹളകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.എൺപ�
ത്തിഅഞ്ചുസംവത്സരേത്താളമായി മലബാറിൽ ഇട�
യ്ക്കിെട നടന്നുവരുന്ന ലഹളകെളപ്പറ്റി അേന്വഷണം
നടത്തിയിട്ടുള്ളഎല്ലാ ഗവൺെമന്റുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും
ലഹളയും കുടിയായ്മയുമായുള്ളബന്ധെത്തപ്പറ്റി പറ�
യാതിരുന്നിട്ടില്ല. മർദ്ദനംെകാണ്ട് ഒരിക്കലും ലഹളെയ
അമർത്തുവാൻ കഴിയുന്നതെല്ലന്നും ദരിദ്രനായ മാപ്പിള�
യ്ക്ക് സമാധാനേത്താടുകൂടി കുടിയിൽ ഇരിക്കുവാൻസാ�
ധിക്കുന്നതുവെരഅവെന്റ “മതഭ്രാന്ത്”ഇളകിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുെമന്നും മലബാർ കളക്ടരായിരുന്ന മി. േലാഗൻ
എത്രേയാ മുമ്പുതെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജന്മികൾ തങ്ങ�
ളുെട വസ്തുക്കൾ കുടിയാന്മാർക്ക് പണയം വച്ചതാെണ�
ന്ന് െതറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ജഡ്ജിമാർ ജന്മികൾക്ക്
അനർഹങ്ങളായഅവകാശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു�
െവന്നും മി. േലാഗൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.
“കുറച്ചുകാലമായി ജന്മികൾഅവരുെടഅവകാശങ്ങ�
െള നിലനിറുത്തിേപ്പാരുവാൻ ഒരു ജന്മിസഭയും,കുടി�
യാന്മാർ അവരുെട സങ്കടനിവാരണത്തിനായി ഒരു
കുടിയായ്മേയാഗവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞതിര�
െഞ്ഞടുപ്പിൽ ഇവർ തമ്മിലായിരുന്നു േപാർ. േപാരി�
നിടയിൽ ജന്മികൾ തങ്ങളുെട ശക്തിയുപേയാഗിച്ച്
കുടിയാന്മാർക്ക് അവരുെട ജീവിതം മുമ്പുള്ളതിലും ദു�
സ്സഹമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. 1919-ൽ മാപ്പിളമാരുെട
“ഹിദായത്തിൽ മുസ്ലിമിൻ”സഭ മേഞ്ചരിയിൽ വച്ച്
വില്ലിംഗ് ടൺപ്രഭുവിേനാട് അവരുെട സങ്കടങ്ങൾ
പറയുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ,അതിനു യാെതാരു ഫല�
വും ഉണ്ടായില്ല. ജന്മികളുെട അവകാശങ്ങൾക്ക് ഒരു
വ്യവസ്ഥവരുേത്തണ്ടതാെണന്നുംഅതിന് ജന്മിപ്രതി�
നിധികളും കുടിയാൻ പ്രതിനിധികളുംകൂടി ആേലാചിച്ച്
ഒത്തുതീരുമാനം െചയ്യാൻശ്രമിേക്കണ്ടതാെണന്നും
കാണിച്ച് ശ്രീ. െക. പി. രാമൻ േമേനാൻ ജന്മിസഭാ�
കാര്യദർശിക്കയച്ച കത്തിന് തങ്ങൾഅതിന് അനു�
കൂലിക്കുവാൻ ഭാവമിെല്ലന്ന നിലയിലാണ് ജന്മികൾ
അേദ്ദഹത്തിന് മറുപടി അയച്ചത്”.

മലബാർ ലഹള നിർദ്ദയം അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടുെവങ്കി�
ലും അത് ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന
പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉളവാക്കി.അതിനുേശഷമാണ് മല�
ബാറിൽ കുടിയാൻ പ്രശ്നം ഒരുസജീവപ്രശ്നമായിത്തീർ�
ന്നത്.



       

െ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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
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