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വീണ്ടും നിയമലംഘനം

ലണ്ടനിെല റൗണ്ട് േടബിൾ സേമ്മളനം ഒരു പ്രഹസ�
നം മാത്രമായിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി അതിൽ പെങ്കടു�
ത്തു;ഇൻഡ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങെളപ്പ�
റ്റി പ്രസംഗിച്ചു. പേക്ഷ,യാെതാരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല.
സേമ്മളനവും കൂടിയാേലാചനകളും നടന്നുെകാണ്ടിരി�
ക്കുേമ്പാൾ ഇൻഡ്യയിെലബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ
തങ്ങളുെട മർദ്ദനായുധങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുകയും സ്വാത�
ന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനെത്തഅടിച്ചുടയ്ക്കാനുള്ള ഗൂഢാേലാചന�
കൾ നടത്തുകയുമാണ് െചയ്തത്. 1931ഡിസംബർഅവ�
സാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ലണ്ടനിൽ നിന്നു മടങ്ങു�
ന്നതിനുമുൻപു തെന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരിലാൽ െനഹ്റു
ഉൾെപ്പെട പലരും ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻഡ്യയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയയുട�
െനൈവസ്രായിേയാട് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അനുവദിക്കാൻ
അഭ്യർത്ഥിച്ചു.അത് നിരസിക്കുക മാത്രമല്ലൈവേസ്രാ�
യി െചയ്തത്; 1932 ജനുവരി 4-ാം തീയതി മഹാത്മാഗാ�
ന്ധിേയയും മറ്റു േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാേരയും െപെട്ട�
ന്ന് അറസ്റ്റു െചയ്യുകയും െചയ്തു.അേതാെടാപ്പം തെന്ന
ഭീകരമായ മർദ്ദനങ്ങളുംആരംഭിച്ചു. ജനുവരി 4-ാം തീ�
യതി തെന്ന ഒട്ടനവധി ആർഡിനൻസുകൾ ഒന്നിച്ച്
പാസ്സാക്കി. േകാൺഗ്രസ്സുംഅതിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ട
മറ്റേനകം സംഘടനകളും നിയമവിരുദ്ധമാക്കെപ്പട്ടു.
േകാൺഗ്രസ്സുആഫീസുകളും മറ്റു സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുെക�
ട്ടി. േമയ് 2-ാം തീയതി പണ്ഡിറ്റ് മാളവ്യ പ്രസിദ്ധം െചയ്ത
റിേപ്പാർട്ടനുസരിച്ച് ആദ്യെത്തനാലു മാസങ്ങൾക്കിട�
യിൽ,ഇൻഡ്യയിലാെക 80,000 േപർഅറസ്റ്റ് െചയ്യ�
െപ്പട്ടു. പതിനഞ്ചു മാസങ്ങൾക്കു േശഷം, 1933 മാർച്ച്
അവസാനമായേപ്പാേഴയ്ക്കും അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പട്ടവരുെട
എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആയി. ലാ�
ത്തിച്ചാർജ്ജുകളും െവടിവയ്പ്പുകളും മറ്റു പലതരം മർദ്ദ�
നങ്ങളും നിർേല്ലാഭം നടത്തെപ്പട്ടു.

പുതിയ ഒരുസമരത്തിന് േകാൺഗ്രസ്സ് പറയത്തക്ക
യാെതാരു ഒരുക്കങ്ങളും െചയ്തിരുന്നില്ല. ഓർക്കാപ്പുറ�
ത്താണ് അടികിട്ടിയത്. േകാൺഗ്രസ്സ് അല്ല,ബ്രിട്ടീഷ്
ഗവൺെമന്റാണ്,ഇക്കുറി സമരമാരംഭിച്ചത് എന്നുപറ�
യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി.

േകരളെത്തസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മെറ്റാരു വിഷ�
മം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. 1931 നവംബറിൽആരംഭി�
ച്ച ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം തുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കു�
കയായിരുന്നു. േക്ഷത്രപ്രേവശനസത്യാഗ്രഹവും നി�
യമലംഘനപ്രസ്ഥാനവും ഒേരസമയത്ത് നടത്തുക
എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.

എന്നിട്ടും, േകരളത്തിെന്റ യുവത്വം മർദ്ദനങ്ങെള കൂട്ടാ�
ക്കാെത,ആർഡിനൻസുകെള പുല്ലാക്കിെക്കാണ്ട്,സമ�
രാങ്കണത്തിേലയ്ക്ക് കുതിച്ചു.അവർ പരസ്യമായി നിേരാ�
ധനാജ്ഞകൾ ലംഘിച്ചു. ഉപ്പുനിയമം പിച്ചിച്ചീന്തി വിേദ�
ശഷാപ്പുകളും മദ്യഷാപ്പുകളും പിക്കറ്റുെചയ്തു. നിയമവിരു�
ദ്ധമായ േകാൺഫറൻസുകളും പ്രകടനങ്ങളും നടത്തി.
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 306 േപർഅറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,
എഴുപത്തിഅഞ്ചുേപർ മാത്രേമ ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടുള്ളൂ;ബാ�
ക്കിയുള്ളവർ വിട്ടയയ്ക്കെപ്പട്ടു.

നിേരാധനാജ്ഞകളുേടയും മർദ്ദനങ്ങളുേടയും ഒത്ത
നടുവിൽ േകാഴിേക്കാട്ടുവച്ച് 1932 േമയ് 15-ാം നു സാ�
മുെവൽആേറാെന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽആറാം േകരള�
സംസ്ഥാന േകാൺഫറൻസ് കൂടി. മലബാറിെന്റ മിക്ക
താലൂക്കുകളിൽ നിന്നും കാസർേകാട്, െകാച്ചി,തിരുവി�
താംകൂർ എന്നീ പ്രേദശങ്ങളിൽനിന്നുമായി നാനൂേറാളം
പ്രതിനിധികൾഅതിൽ പെങ്കടുത്തു. നൂറിൽപ്പരം പ്രതി�
നിധികൾഅറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പട്ടു.എന്നാൽ െവറും പന്ത്ര�
ണ്ട് േപെര മാത്രേമ ശിക്ഷിച്ചുള്ളു. ബാക്കിയുള്ളവെര
അർദ്ധരാത്രി തീവണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ
െകാണ്ടുേപായി വിട്ടു.

ജൂൺ 15-ാം നു കണ്ണൂരിൽവച്ച് വടേക്കമലബാർ ജില്ലാ
േകാൺഫറൻസുകൂടി. 102ആളുകൾഅറസ്റ്റിൽെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, രണ്ടുേപെര മാത്രേമ റിമാൻഡു െചയ്തുള്ളു.

അതിെനത്തുടർന്നുെകാണ്ട് മിക്ക താലൂക്കുകളിലും താ�
ലൂക്കുസേമ്മളനങ്ങളും പല വിേല്ലജുകളിലും വിേല്ലജ്
സേമ്മളനങ്ങളും നടന്നു.എല്ലാ മാസങ്ങളിലും നാലാം
തീയതി ഗാന്ധിദിനമായും, 26-ാം തീയതി പൂർണ്ണസ്വാത�
ന്ത്ര്യദിനമായും,എല്ലാഞായറാഴ്ചയും പതാകദിനമായും
ആേഘാഷിക്കെപ്പട്ടു. തുടെരത്തുടെര േഘാഷയാത്രകളും
െപാതുേയാഗങ്ങളും നടത്തെപ്പട്ടു.

എന്നാൽ നിയമം ലംഘിച്ചവെരെയല്ലാം അറസ്റ്റു െച�
യ്യുകഎന്നതായിരുന്നില്ല ഗവൺെമന്റിെന്റ നയം. വാ�
ളണ്ടിയർമാെര പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായി േപാലീസ് േസ്റ്റഷ�
നിൽ വച്ചു മർദ്ദിക്കുക,അതിനുേശഷം ഭക്ഷണെമാന്നും
െകാടുക്കാെത പട്ടിണികിടത്തി രാത്രിസമയത്ത് വണ്ടി�
യിൽ കയറ്റി ദൂരത്ത് എവിെടെയങ്കിലും െകാണ്ടുേപായി
വിടുക, േബാധംെകട്ടു വീഴുന്നതുവെരഅടിക്കുക ഇത്ത�
രം ഭീകരതകളാണ് നടമാടിയത്.

ഇതിനുപുറേമ സത്യാഗ്രഹികളുെടആത്മാഭിമാനെത്ത
വ്രണെപ്പടുത്താൻ പറ്റിയ പല മൃഗീയനടപടികളും ൈക�
െയ്ക്കാള്ളെപ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രീ.എൽ.എസ്സ്. പ്ര�
ഭുവിെന്റ പത്നിെയഅറസ്റ്റു െചയ്ത് ശിക്ഷിച്ചേപ്പാൾ ചുമ�
ത്തിയ പിഴ വസൂലാക്കാൻ േവണ്ടി അവരുെട കഴുത്തി�
െല “മംഗല്യ”െത്തനിർബന്ധപൂർവ്വം അഴിച്ചു വാങ്ങുക�
യുണ്ടായി. നാട്ടുകാരുേടയും “ഹിന്ദു” മുതലായ പത്രങ്ങ�
ളുേടയും നീണ്ടുനിന്നപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്കുേശഷമാണ് ഒടു�
വിൽ താലി മടക്കിെക്കാടുക്കാൻ കല്പനയായത്.

എന്നാൽ,എെന്താെക്കത്തെന്നയായിട്ടും,എല്ലാത്തരം
മർദ്ദനങ്ങേളയും േനരിട്ടുെകാണ്ട് േകരളത്തിെല േദശാ�
ഭിമാനികൾഅസാധാരണമായ ത്യാഗധീരതേയാെട
തങ്ങളുെട പാവനമായസ്വാതന്ത്ര്യസമരം തുടരുകത�
െന്ന െചയ്തു.

1932 െസപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ രാജ്യെമാട്ടുക്കും സ്വാ�
തന്ത്ര്യസമരത്തിൽ മുഴുകിെക്കാണ്ടിരുന്നസന്ദർഭത്തിൽ
മഹാത്മാഗാന്ധി ജയിലിൽവച്ച് ഒരു ഉപവാസമാരംഭി�
ച്ചു.അധഃകൃതർക്ക് പ്രേത്യക നിേയാജകമണ്ഡലം നീ�
ക്കിവയ്ക്കുന്നതിെനഎതിർക്കുകയായിരുന്നു ഉേദ്ദശം. പ്ര�
േത്യക നിേയാജക മണ്ഡലം ഹിന്ദുസമുദായെത്ത െവട്ടി�
മുറിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ് എന്നായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�
െന്റഅഭിപ്രായം.ഈഉപവാസവാർത്ത രാജ്യത്തിൽ
വലിെയാരു ഇളക്കമുണ്ടാക്കി. ഗാന്ധിജിയുെട ജീവൻ,
രക്ഷിക്കാൻേവണ്ടി അവർണ്ണേനതാക്കന്മാരും സവർ�
ണ്ണേനതാക്കന്മാരും കൂടിയാേലാചനകൾ നടത്തുകയും
ഒടുവിൽ െസപ്റ്റംബർ 24-ാം നുഅധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാർ�
ക്ക് പ്രേത്യക നിേയാജകമണ്ഡലംആവശ്യമിെല്ലന്ന
തീരുമാനത്തിൽ രണ്ടുകൂട്ടരും എത്തിേച്ചരുകയും പൂനാ
കരാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നസന്ധിയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കു�
കയും െചയ്തു.അങ്ങെന ഉപവാസംഅവസാനിച്ചു.

1933 േമയ്മാസത്തിൽ ഗാന്ധിജി വീണ്ടും നിരാഹാരം തു�
ടങ്ങി. ഇക്കുറി ഹരിജനങ്ങേളാടുള്ള െപരുമാറ്റെത്തസം�
ബന്ധിച്ച് തേന്നയും തെന്റസഹപ്രവർത്തകന്മാേരയും
ശുദ്ധീകരിക്കുകഎന്നതായിരുന്നു ഉേദ്ദശ്യം.ഈഘട്ട�
ത്തിൽ ഗവൺെമന്റ് ഗാന്ധിജിെയ നിരുപാധികമായി
ജയിലിൽനിന്നു വിട്ടയച്ചു. ഏെറക്കഴിയുന്നതിനുമുൻപ്
ഗാന്ധിജിയുെട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ച് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനെത്ത
തൽക്കാലേത്തയ്ക്ക് നിറുത്തിവച്ചു.

1933ജൂലായ്മാസത്തിൽ ഗാന്ധിജി ൈവസ്രായിേയാട്
ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുവാദം േചാദിച്ചു. നിയമലംഘന
പ്രസ്ഥാനം ഉേപക്ഷിച്ചല്ലാെത കൂടിക്കാഴ്ച അനുവദിക്കു�
കയില്ല എന്ന് ൈവസ്രായി ശഠിച്ചു. ഗാന്ധിജി ബഹുജന�
സമരം നിറുത്തിവയ്ക്കുകയും വ്യക്തിസത്യാഗ്രഹംആരംഭി�
ക്കുകയും െചയ്തു. ഗവൺെമന്റ് വീണ്ടും മർദ്ദനങ്ങൾഅഴി�
ച്ചുവിട്ടു. ജൂലായ്മാസത്തിൽ ഗാന്ധിജി വീണ്ടും അറസ്റ്റു
െചയ്യെപ്പട്ടുെവങ്കിലും പുതിയ ഒരു ഉപവാസെത്തത്തുടർ�
ന്ന് വിട്ടയയ്ക്കെപ്പട്ടു.അതിനുേശഷംഅേദ്ദഹം ഹരിജന�
പ്രസ്ഥാനം ശക്തിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി ഒരുഅഖിേലൻ�
ന്ത്യാ സഞ്ചാരപരിപാടി ആരംഭിച്ചു.

1933-െന്റഅവസാനമായേപ്പാേഴയ്ക്കും നിയമലംഘനപ്ര�
സ്ഥാനം മിക്കസ്ഥലങ്ങളിലും അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു�
ന്നു.എങ്കിലും 1934 േമയ് മാസത്തിലാണ് അത് ഔപ�
ചാരികമായി പിൻവലിക്കെപ്പട്ടത്.
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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

െ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
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014

http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-1.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-2.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-3.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-4.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-5.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-6.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-7.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-8.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-9.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-10.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-11.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-12.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-13.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-14.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-15.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-16.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-17.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-18.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-19.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-20.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-21.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-22.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-23.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-24.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-25.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-26.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-27.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-28.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-8-29.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-1.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-2.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-3.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-4.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-5.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-6.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-7.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-8.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-9.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-10.pdf

	വീണ്ടും നിയമലംഘനം

