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25
സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയ

ഘട്ടത്തിൽ

നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പരാജയം േകാൺ�
ഗ്രസ്സുകാരിൽ ചിലെര നിരാശരാക്കി. മാന്ദ്യവും മ്ലാനത�
യും നടമാടാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, വലിെയാരു വിഭാഗം
േകാൺഗ്രസ്സുകാർ നിരാശരാകാെത പുതിയ മാർഗ്ഗ�
ങ്ങൾഅേന്വഷിച്ചുതുടങ്ങി. യുവാക്കന്മാരായ േകാൺഗ്ര�
സ്സുകാർ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ നയത്തിലും ഗാന്ധിജിയുെട
േനതൃത്വത്തിലും പരസ്യമായി അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

േലാകത്തിെലഎല്ലാ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങേളയും ഭയ�
ങ്കരമായ ഒരുസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം പിടികൂടിയ ഘട്ടമാ�
യിരുന്നുഅത്. േസാവിയറ്റു യൂണിയനിൽ മാത്രം സാ�
മ്പത്തികക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല.എന്നല്ല, വിജയകരമായ
ഒരു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുെട സഹായേത്താടുകൂടി ആ
േസാഷ്യലിസ്റ്റുരാജ്യം െതാഴിലില്ലായ്മെയഎന്നേന്നയ്ക്കു�
മായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.ഈസംഭവവി�
കാസങ്ങൾഇൻഡ്യയിലും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുളവാക്കി.
േകാൺഗ്രസ്സുകാരിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം മാർക്സി�
സത്തിലും േസാഷ്യലിസത്തിലുംആകർഷിക്കെപ്പടാൻ
തുടങ്ങി. പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റു ‘ഇൻഡ്യ എവിേടയ്ക്ക്’എന്ന
തെന്റസുപ്രസിദ്ധമായ േലഖനപരമ്പര പ്രസിദ്ധം െച�
യ്തു. േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േനർക്ക് േനാക്കാൻഅതില�
േദ്ദഹം േകാൺഗ്രസ്സുകാേരാട് ആഹ്വാനം െചയ്തു.

ഈഘട്ടത്തിലാണ് ഇൻഡ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
തങ്ങളുെട ഒന്നാമെത്തഅഖിേലൻന്ത്യാ സേമ്മളനം
കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പേക്ഷ,സേമ്മളനം നടക്കുക�
യുണ്ടായില്ല. 1934ഏപ്രിൽമാസത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
പാർട്ടി നിയമവിരുദ്ധമാക്കെപ്പട്ടു.

1934 േമയ് മാസത്തിൽഅഖിേലൻഡ്യാ േകാൺഗ്രസ്സ്
േസാഷ്യലിസ്റ്റു പാർട്ടിസ്ഥാപിതമായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റഭി�
പ്രായമുള്ള പലരുംഅതിൽേച്ചർന്നുപ്രവർത്തിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

1934-ൽത്തെന്നശ്രീ. പി. കൃഷ്ണപിള്ള,ശ്രീ.ഈ.എം.
ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് തുടങ്ങിയ ചില െചറുപ്പക്കാ�
രായ േകാൺഗ്രസ്സുകാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ േകരള
േകാൺഗ്രസ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റു പാർട്ടി രൂപവൽക്കരി�
ക്കെപ്പട്ടു.അവർ േകാൺഗ്രസ്സിനകത്ത് ഒരു പ്രേത്യക
ഗ്രൂപ്പായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിയമലംഘനപ്ര�
സ്ഥാനത്തിൽസജീവമായ പങ്കുവഹിച്ച പല േകാൺഗ്ര�
സ്സുകാരുംഈപുതിയ പാർട്ടിയിൽഅംഗങ്ങളായിേച്ചർ�
ന്നു. ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റആദർ�
ശങ്ങേളാട് ഞാൻ പരിപൂർണ്ണമായി േയാജിക്കുകയും
സ്വതന്ത്രമായ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റുഭരണം ഇൻഡ്യയിൽ
സ്ഥാപിക്കണെമന്ന് ആശിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േമൽപ്പ�
റഞ്ഞ ഉേദ്ദശനിർവ്വഹണത്തിനായി എന്നാൽ കഴിയുന്ന
എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും െചയ്യുന്നതാകുന്നുഎന്നുഞാൻ
ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞെചയ്യുന്നു’ഇതായിരുന്നുഅംഗ�
ങ്ങളുെട പ്രതിജ്ഞ.

െതാഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേടയും ഇടയിേല�
യ്ക്കിറങ്ങിെച്ചന്ന് അവരുെട സംഘടനകളും പ്രേക്ഷാ�
ഭങ്ങളും ശക്തിെപ്പടുത്തുകയുംഅങ്ങെനസ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളസമരെത്തകൂടുതൽസജീവമാക്കു�
കയും െചയ്യാനുള്ള ഒരു പുതിയ പരിപാടിയും അവർ
സ്വീകരിച്ചു.

1928-െല െറയിൽേവ പണിമുടക്കേത്താടുകൂടിയാണ്
േകരളത്തിൽആദ്യമായി ഒരു െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം
ആവിർഭവിച്ചെതന്ന് മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. 1930-
32-െല നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന കാലത്ത് െതാഴിലാളി�
കൾക്കിടയിൽ പുതിയ ഒരുണർവ് ഉണ്ടായി. നിയമലം�
ഘനപ്രസ്ഥാനെത്തസജീവമായി സഹായിക്കുക മാത്ര�
മല്ലഅവർ െചയ്തത്;സ്വന്തം േനതൃത്വത്തിൽസംഘടി�
തമായ പലസമരങ്ങളും അവർ നടത്തി. പത്തുശതമാ�
നം കൂലി െവട്ടിക്കുറയ്ക്കെപ്പട്ടതിെനത്തുടർന്ന് 1931 മാർച്ച്
5-ാം തീയതി മുതൽ േകാഴിേക്കാട് േകാമൺെവൽത്ത്
െനയ്ത്തു െതാഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുടക്കം ഇവി�
െട എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്. ഏെറക്കഴിയുന്നതിനു�
മുമ്പായി അവിെടയും ഇവിെടയുമായി പല െതാഴിലാ�
ളി സംഘടനകളും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. 1931 െസപ്റ്റംബർ
ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും വടേക്ക മലബാർ െതാഴിലാളി സംഘ�
ടന എന്ന േപരിൽ ഒരുസംഘടന രൂപെമടുത്തു. 1932
െസപ്റ്റംബറിൽഅഴീേക്കാട്ടുവച്ച് ശ്രീ. യു. േഗാപാല�
േമേനാെന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽ വടേക്കമലബാർ െതാഴി�
ലാളി സംഘത്തിെന്റ പ്രഥമ വാർഷികസേമ്മളനം കൂടി.
പ്രധാനമായും ൈകത്തറി െതാഴിലാളികളാണ് അതിൽ
പെങ്കടുത്തത്.അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
പ്രേമയങ്ങൾക്കുപുറേമ രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യമുള്ളപ്രേമ�
യങ്ങളും സേമ്മളനത്തിൽ പാസ്സാക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി.
ആയിടയ്ക്കാണ് സി ക്ലാസ്സ് തടവുകാർ േമാര് കിട്ടണെമ�
ന്ന് ആവശ്യെപ്പട്ടതും േമാര് മലയാളികൾ പതിവായി
ഉപേയാഗിക്കുന്നപദാർത്ഥമെല്ലന്നുപറഞ്ഞ് നിയ�
മെമംബർ മന്ദത്തുകൃഷ്ണൻ നായർആഅേപക്ഷെയ
തള്ളിക്കളഞ്ഞതും. നിയമെമംബറുെട ലജ്ജാവഹമായ
പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതിേഷധിച്ചുെകാണ്ട് െതാഴിലാളി�
കൾ ഒരു പ്രേമയം അംഗീകരിച്ചു. െതാഴിലാളികെളല്ലാം
പതിവായി ഖദർ ധരിക്കണെമന്നും മറ്റുമാവശ്യെപ്പടുന്ന
േവെറ ചില പ്രേമയങ്ങളും പാസ്സാക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി.
1933 ഒേക്ടാബറിൽ തൃശ്ശൂരിെല 1500-ൽഅധികം വരു�
ന്ന െതാഴിലാളികൾ ഒരു പണിമുടക്കം നടത്തി.

നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കെപ്പട്ടതിനുേശ�
ഷം െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുക�
യാണ് െചയ്തത്. 1935 ജനുവരിയിൽ പ്രവൃത്തിസമയം
ആഴ്ചയിൽഅൻപത്തിനാലു മണിക്കൂറാക്കണെമന്ന നി�
യമെത്ത േതാല്പിക്കാൻേവണ്ടി മുതലാളികൾഅര ദിവ�
സെത്തകൂലി െവട്ടിക്കുറച്ചതിെന തുടർന്ന് ഫേരാക്കിൽ
ഒരുപണിമുടക്കം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. െഫബ്രുവരിയിൽ
േകാൺട്രാക്റ്റ് പ്രവൃത്തിക്കാർക്ക് 10ശതമാനം കൂലി
വർദ്ധിപ്പിക്കുക,പിരിച്ചുവിട്ട മനാരി അപ്പുഎന്ന െതാ�
ഴിലാളിെയ തിരിെച്ചടുക്കുക മുതലായആവശ്യങ്ങൾക്കു�
േവണ്ടി തിരുവണ്ണൂരിെല െതാഴിലാളികൾ പണിമുടക്കി.
ശ്രീ. േകളപ്പെന്റ പരിശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഒരുഅണ
കൂലി കൂടുതൽഅനുവദിച്ചുെകാണ്ടും പിരിച്ചുവിട്ട െതാഴി�
ലാളിെയ തിരിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടുമുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പി�
െലത്തിയത്. 1935 മാർച്ചുമാസത്തിൽഫേറാക്ക് ടയിൽ�
വർക്ക്സിെല 850ഓളം െതാഴിലാളികളും പാപ്പിനേശ്ശ�
രി ആേറാൻ കമ്പനിയിെല 150ഓളം െതാഴിലാളികളും
പണിമുടക്കി. മലബാറിെല പട്ടണങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല,
തൃശ്ശൂർ,ആമ്പല്ലൂർ,പള്ളുരുത്തി,ആലപ്പുഴ മുതലായസ്ഥ�
ലങ്ങളിലും െതാഴിലാളികളുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും സംഘട�
നകളും ഉയർന്നുവന്നു. േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാരും ഇടതുപക്ഷ�
ക്കാരുമായ േകാൺഗ്രസ്സുകാരാണ് പ്രധാനമായുംഈ
പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾെക്കല്ലാം േനതൃത്വം നൽകിയത്.

1935 േമയ് 26-ാം തീയതി േകാഴിേക്കാട്ടുവച്ച് മണിെബൻ�
കാറയുെട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽസമസ്ത േകരള െതാഴിലാ�
ളിസേമ്മളനം നടന്നു.അേതാടുകൂടി േകരളത്തിെന്റ രാ�
ഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ െതാഴിലാളികൾ കൂടുതൽസജീവ�
മായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ജന്മികളുെട അക്രമങ്ങൾെക്കതിരായും പാട്ടം കുറയ്ക്കുക
തുടങ്ങിയ മറ്റ് അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും മല�
ബാറിെല കൃഷിക്കാരും പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ നടത്താൻ തു�
ടങ്ങി. രണ്ടാം ദശകത്തിൽ നടന്ന കുടിയാൻ പ്രസ്ഥാ�
നം കൃഷിക്കാരിൽ ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമായ കാണക്കുടി�
യാന്മാരുെട അവകാശങ്ങളിലാണ് മുഖ്യമായും ശ്രദ്ധി�
ച്ചിരുന്നത്.അതുെകാണ്ട് 1930-ൽപാസ്സായ കുടിയാൻ
നിയമം ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാർക്ക് യഥാർത്ഥ�
മായ രക്ഷനൽകുകയുണ്ടായില്ല.സ്ഥിരാവകാശവ്യവ�
സ്ഥകളും ഉയർന്ന പാട്ടേത്താതും അവരുെട താൽപ്പര്യ�
ങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നു.അതിനാൽ, 1934 മുതൽക്ക്
ആരംഭിച്ച കർഷകപ്രേക്ഷാഭത്തിൽ കുടിയാൻ നിയമം
ഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി േഭദെപ്പടുത്ത�
ണെമന്നആവശ്യം മുേന്നാട്ടുവന്നു. മിക്ക താലൂക്കുകളി�
ലും കർഷകസേമ്മളനങ്ങൾ കൂടുകയും കൃഷിക്കാരുെട
സംഘടനകൾരൂപീകരിക്കുകയും െചയ്തുഈപ്രസ്ഥാ�
നത്തിലും േകാൺഗ്രസ്സിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽെപ്പട്ട
പ്രവർത്തകന്മാരാണ് േനതൃത്വം വഹിച്ചത്.

മാേനജർമാരുെട അടിമകളായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന
അദ്ധ്യാപകന്മാരും ഉണർന്നു.എയിഡഡ് എലിെമന്ററി�
സ്ക്കൂൾ ടീേച്ചഴ്സ് യൂണിയൻഎന്ന ഒരുസംഘടനയും അതി�
െന്റ േനതൃത്വത്തിൽസുശക്തമായ ഒരുഅദ്ധ്യാപകപ്ര�
സ്ഥാനവും ഉയർന്നുവന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഇടയിലും
സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി.

ഈപുതിയ മുേന്നറ്റങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നപാട്ടു�
കൾ,കവിതകൾ, നാടകങ്ങൾ മുതലായവയും പുതിയ
തരത്തിലുള്ളകലാപരിപാടികളുംആവിർഭവിച്ചു.

വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുെടയിടയിലുള്ളപ്രവർത്തന�
ങ്ങളുെട ഫലമായി േകാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിലും േസാഷ്യലി�
സ്റ്റുകാർക്ക് കൂടുതൽപ്രാബല്യം ലഭിച്ചു. േകരളത്തിെല
േകാൺഗ്രസ്സ് സംഘടന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകാരും
അബ്ദുൽറഹിമാൻ സാേഹബിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള
േദശീയ മുസ്ലീമങ്ങളും അടങ്ങിയ ഇടതുപക്ഷത്തിെന്റ േന�
തൃത്വത്തിലായി.

വലതുപക്ഷക്കാരും,ഇടതുപക്ഷക്കാരും തമ്മിലുള്ള
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും മത്സരങ്ങളും ക്രേമണ വർ�
ദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1934 ഒേക്ടാബറിൽ െഷാറണ്ണൂരിൽ�
വച്ചുകൂടിയ സംസ്ഥാന േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി േയാഗ�
ത്തിൽത്തെന്നഇത് െതളിഞ്ഞുകാണാമായിരുന്നു.
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ “ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗ്ഗം ‘ന്യാ�
യവും സമാധാനപരവും’എന്നതിനുപകരം ‘സത്യനിഷ്ഠ�
വും,അഹിംസാപരവും’എന്നാക്കണെമന്നുള്ളഗാന്ധി�
ജിയുെട നിർേദ്ദശം അസ്വീകാര്യമാെണന്ന്ഈ േയാഗം
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു”എന്നിങ്ങെന ഒരു പ്രേമയം അവ�
തരിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ചൂടുപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു.
ഒടുവിൽ പതിനാറു േപർഅനുകൂലമായും പത്തുേപർ
പ്രതികൂലമായും േവാട്ടു െചയ്തത് അനുസരിച്ച് പ്രേമയം
പാസ്സായി.

ഈേയാഗത്തിനുേശഷം വലതുപക്ഷക്കാരും ഇടതു�
പക്ഷക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾ മൂർച്ഛിക്കുവാൻ
തുടങ്ങി.

1935 േമയ് മാസത്തിൽ േകാഴിേക്കാട്ടുവച്ച് “േബാംെബ
േക്രാണിക്കിൾ”പത്രാധിപർആയിരുന്നഎസ്. ഏ.
െബ്രൽവിയുെട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ഏഴാമെത്ത
േകരള സംസ്ഥാന േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളനത്തിൽ ഇട�
തുപക്ഷക്കാരുെടആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാബല്യമു�
ണ്ടായിരുന്നുെവന്നുകാണാം. കാൺഫറൻസ് പാസ്സാ�
ക്കിയ പ്രാധാനമായ പ്രേമയം താെഴ േചർക്കുന്നു.

“ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാ�
ശം ഇൻഡ്യൻ ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാകയാലുംആഅവകാ�
ശെത്തപ്രാേയാഗികമാക്കാൻഅധികാരസമ്പാദന
സമയത്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന േകാൺസ്റ്റിറ്റുെവന്റ് അസം�
ബ്ലിക്കുമാത്രേമ സാധിക്കുഎന്നുള്ളതിനാലും ഇേപ്പാൾ
ബ്രിട്ടീഷ് പാർലെമന്റിെന്റആേലാചനയിലിരിക്കുന്ന
ഭരണപരിഷ്ക്കാരം തകർേക്കണ്ടതാെണന്ന്ഈ േയാ�
ഗം അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.ഈഉേദ്ദശേത്താെട നിയമ�
സഭകളിേലക്കുള്ളതിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ നിന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാ�
നം സ്വീകരിക്കാെത നിയമസഭകളിൽ ഗവൺെമന്റി�
െന്റ പ്രവൃത്തികൾഎതിർത്തും തടസ്സെപ്പടുത്തിയും
ഭരണഘടനയുെട പ്രവൃത്തി നിറുത്തിവയ്ക്കണെമന്നും
അേതാെടാന്നിച്ച് ഇൻഡ്യൻ ജനതയുെടആവശ്യ�
ങ്ങൾപ്രബലെപ്പടുത്തുവാനാവശ്യമുള്ള ശക്തി ഡയ�
റക്റ്റ് ആക്ഷൻ മുേഖന ഉണ്ടാക്കണെമന്നുംഈ േയാഗം
ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സിേനാട് ശുപാർശ
െചയ്യുന്നു”.

നാട്ടുരാജ്യങ്ങെള ഇല്ലായ്മ െചയ്ത് േകരളെത്ത ഒരുപ്ര�
േത്യക സംസ്ഥാനമാക്കണെമന്നാവശ്യെപ്പടുന്നതും
െതാഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേടയും അടിയന്തി�
രാവശ്യങ്ങൾക്ക് പിൻതുണനൽകുന്നതും യുദ്ധവിപത്ത്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുമായ മറ്റു ചില പ്രേമയങ്ങളും പാ�
സ്സാക്കെപ്പട്ടു.

പ്രേമയങ്ങെളക്കുറിച്ച് നടന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ
േകാൺഗ്രസ്സിെല വലതുപക്ഷക്കാരും ഇടതുപക്ഷക്കാ�
രും തമ്മിലുള്ളഅഭിപ്രായൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ തികച്ചും നിഴ�
ലിച്ചിരുന്നു. വലതുപക്ഷ േകാൺഗ്രസ്സുകാർ മിക്കപ്രേമ�
യങ്ങേളയും എതിർത്തു.അതുെകാണ്ട് ഏകകണ്ഠമായിട്ട�
ല്ല, ഭൂരിപക്ഷപ്രകാരമാണ് അവ പാസ്സാക്കെപ്പട്ടത്.

സേമ്മളനത്തിനുേശഷം വലതുപക്ഷക്കാരും ഇടതുപ�
ക്ഷക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾഅവസാനിപ്പിക്കു�
വാൻേവണ്ടിബ്രൽവി,പ്രകാശം,സാംബമൂർത്തി എന്നീ
േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു
കൂടിയാേലാചനാേയാഗം േചരുകയുണ്ടായി. േകരളാ
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റിയിൽ േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റുകാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തുല്യമായ പ്രാതിനിദ്ധ്യം
അനുവദിക്കുക,അതിനുപുറെമ ജനറൽ െസക്രട്ടറി
സ്ഥാനം േസാഷ്യലിസ്റ്റല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നൽകുക,
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ കീഴിലുള്ളഎല്ലാ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റു�
കളുേടയും േമലേന്വഷണം നടത്താൻആ െസക്രട്ടറി�
ക്ക് പൂർണ്ണമായഅധികാരം നൽകുക, െതാഴിലാളി�
പ്രവർത്തകരായ േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ െസക്രട്ടറിേയാ�
ട് ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടുമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകഎന്നീ
വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായി. വലതുപക്ഷ�
ക്കാർക്കുേവണ്ടി സർവ്വശ്രീ െക. േകളപ്പൻ,യു. േഗാ�
പാലേമേനാൻ, േകാങ്ങാട്ടിൽ രാമൻേമേനാൻ, െക.
മാധവൻനായർ,പി.െക. കുഞ്ഞിശ്ശങ്കരേമേനാൻഎന്നി�
വരും,ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കുേവണ്ടി സർവ്വശ്രീ ഇ.എം.
ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്, െക.പി. േഗാപാലൻ, മഞ്ചുനാഥ�
റാവു എന്നിവരും ഒപ്പുവച്ചു.

ഈസന്ധിയുെട ഫലമായി േകരളാ േകാൺഗ്രസ്സ്
കമ്മിറ്റിയിൽ വലതുപക്ഷക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകമായ
സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചു. പേക്ഷ, േയാജിപ്പ് നീണ്ടുനിന്നില്ല.
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ പിെന്നയും വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.

ഈഅവസരത്തിലാണ് 1934 നവംബറിൽ േകന്ദ്രനി�
യമസഭയിേലയ്ക്കുള്ളതിരെഞ്ഞടുപ്പ് നടന്നത്. നിയമലം�
ഘന പ്രസ്ഥാനം പരാജയെപ്പട്ടതിെന്റയും േകാൺഗ്ര�
സ്സിനുള്ളിൽ കക്ഷിവഴക്കുകൾ വളർന്നു വന്നതിേന്റയും
ഫലമായി തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ േകാൺഗ്രസ്സ് തീർച്ചയാ�
യും േതാൽക്കുെമന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളും
മറ്റു പിൻതിരിപ്പൻമാരും കരുതിയത്. പേക്ഷ, േനെരമ�
റിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇടതുപക്ഷക്കാെരേന്നാ വലതു�
പക്ഷക്കാെരേന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാെത മുഴുവൻ േകാൺ�
ഗ്രസ്സുകാരും തങ്ങളുെടസ്ഥാനാർത്ഥിെയ വിജയിപ്പിക്കു�
വാൻ േവണ്ടി ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു.അങ്ങ�
െന േകാൺഗ്രസ്സ്സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ. സാമുവൽആ�
േറാൻ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷേത്താെട വിജയിച്ചു.ആേറാ�
ന് 10,801 േവാട്ടുകൾ കിട്ടിയേപ്പാൾഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
എതിരാളിയായ പ്രഭാകരൻതമ്പാന് 1790 േവാട്ടുകൾ
മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. മുസ്ലീം നിേയാജകമണ്ഡലത്തിൽ�
നിന്ന് അബ്ദുൽറഹിമാൻ സാേഹബും മത്സരിച്ചിരുന്നു.
പേക്ഷ,അേദ്ദഹം ഏതാനും േവാട്ടുകൾക്ക് േതാറ്റുേപാ�
കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.എങ്കിലും മുസ്ലീം ലീഗ്സ്ഥാനാർ�
ത്ഥിയായഅബ്ദുൽസത്താർേസട്ടുവിന് 1960 േവാട്ടുകൾ
കിട്ടിയേപ്പാൾഅബ്ദുൽറഹിമാൻ സാേഹബിന് 1638
േവാട്ടുകൾ കിട്ടി.അങ്ങെനഈരണ്ടുതിരെഞ്ഞടുപ്പുക�
ളും േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ശക്തി കുറയുകയല്ല, വർദ്ധിക്കുക�
യാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളെതന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

1935-ൽഇൻഡ്യയിൽ പുതിയ ഭരണഘടന നടപ്പിൽ
വന്നു. ഇൻഡ്യയ്ക്ക് ജനാധിപത്യം അനുവദിക്കുന്നുെണ്ടന്നു
േതാന്നിച്ചുെകാണ്ട് തങ്ങളുെട പഴയ േസ്വച്ഛാധിപത്യം
നലിനിറുത്താനുതകുന്ന ഒരു െഫഡേറഷൻ ഇൻഡ്യയു�
െട േമൽ െവച്ചു െകട്ടുകയായിരുന്നുസാമ്രാജ്യേമധാവി�
കളുെട ഉേദ്ദശം.ആഉേദ്ദശെത്തപരാജയെപ്പടുത്താൻ
േകാൺഗ്രസ്സും നാട്ടുകാരും തീരുമാനിച്ചു. െഫഡേറഷന്
എതിരായ പ്രതിേഷധപ്രകടനങ്ങളും െപാതുേയാഗങ്ങ�
ളും രാജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗത്തും െപാന്തിവന്നു. ഇക്കാ�
ര്യത്തിലും േകരളം സ്തുത്യർഹമായ പങ്കു വഹിച്ചു.

1936ജൂലായ് മാസത്തിൽഏ.െക. േഗാപാലെന്റ േന�
തൃത്വത്തിൽ 28അംഗങ്ങൾഅടങ്ങിയ ഒരു പട്ടിണി�
ജാഥ കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടു മദിരാശിവെര കാൽ�
നടയായിേപ്പാകുകയുണ്ടായി. വഴിനീെളആേവശകര�
മായ സ്വീകരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. െതാഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും
പട്ടിണിക്കും എതിരായി ജനങ്ങളുെട േബാധെത്ത ഉയർ�
ത്താൻ ജാഥ സഹായിച്ചു.

1936-െന്റഅവസാനത്തിൽ പുതിയ ഭരണഘടനയിെല
“സംസ്ഥാനസ്വയംഭരണം”എന്ന ഭാഗം നടപ്പിൽ വരു�
ത്താൻ േവണ്ടി നിയമസഭകളിേലയ്ക്കുള്ളതിരെഞ്ഞടുപ്പു�
കൾ നടന്നു. മലബാറിൽനിന്ന് മദിരാശി നിയമസഭയി�
േലയ്ക്കുള്ളതിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി,പീപ്പിൾസ്
പാർട്ടി, െഡേമാക്രറ്റിക്ക് പാർട്ടി മുതലായ പാർട്ടികളും
ചില സ്വതന്ത്രന്മാരും േകാൺഗ്രസ്സിെനതിരായി മത്സ�
രിച്ചു.എങ്കിലും മലബാറിെല മിക്ക േകാൺഗ്രസ്സ്സ്ഥാ�
നാർത്ഥികളും വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷേത്താെട തിരെഞ്ഞടു�
ക്കെപ്പട്ടു. കക്ഷിവഴക്കുകെളെയല്ലാം പിേന്നാട്ടുതള്ളി നീ�
ക്കിെക്കാണ്ട് ഇടതുപക്ഷക്കാരും വലതുപക്ഷക്കാരും
െപാതുശത്രുവിന് എതിരായി േയാജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതി�
െന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്രപ്രശസ്തമായ വിജയം ൈകവ�
ന്നത് എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.

1937ജൂലായ് 15-ാം തീയതി ശ്രീ. രാജേഗാപാലാചാ�
രിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ മദിരാശിയിെലആദ്യെത്ത
േകാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭ രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു. മന്ത്രി�
മാരിൽ ഒരാൾ മലബാറിെല േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാവായ
െകാങ്ങാട്ടിൽ രാമൻ േമേനാനായിരുന്നു.

മലബാറിെല ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് േബാർഡിേലയ്ക്കുള്ളതിരെഞ്ഞ�
ടുപ്പിലും േകാൺഗ്രസ്സിന് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു. പ്ര�
സിഡന്റ് ആരായിരിക്കണെമന്നതിെന സംബന്ധിച്ച്
േകാൺഗ്രസ്സുകാർക്കിടയിൽ ചിലഅഭിപ്രായ വ്യത്യാ�
സങ്ങളുണ്ടായി. ഇടതുപക്ഷക്കാർശ്രീ. േകളപ്പെനയാ�
ണ് അനുകൂലിച്ചത്.അങ്ങെനശ്രീ. േകളപ്പൻഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
േബാർഡ് പ്രസിഡന്റായിത്തീർന്നു.

ഈതിരെഞ്ഞടുപ്പ് വിജയങ്ങളും േകാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസ�
ഭാ രൂപീകരണവും ജനങ്ങളുെട ഉത്സാഹെത്തപതിന്മ�
ടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം,കർഷകപ്ര�
സ്ഥാനം, വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം,അദ്ധ്യാപകപ്രസ്ഥാ�
നം തുടങ്ങിയബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾപൂർവ്വാധികം
ശക്തിെപ്പട്ടു.

ഈപരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് േകരളത്തിൽ രഹസ്യ�
മായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപെമടുത്തത്.അവർ
കാൺഗ്രസ്സുകാർക്കിടയിലും േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കിടയി�
ലും മറ്റു ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയ�
ങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

1938ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ േകാഴിേക്കാട്ടുവച്ച് ജയപ്ര�
കാശ് നാരായണെന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽക്കൂടിയ ഒൻ�
പതാമെത്ത േകരള രാഷ്ട്രീയസേമ്മളനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
പാർട്ടിയുെട േമലുള്ള നിേരാധനം എടുത്തുകളയണെമ�
ന്നാവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടുള്ള ഒരുപ്രേമയം പാസ്സാക്കുക�
യുണ്ടായി.അത് അവതരിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ശ്രീ. േകാഴിപ്പു�
റത്ത് മാധവേമേനാൻ െചയ്തപ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങെന
പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു:

“അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും െകാടുേക്കണ്ട�
താണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിേയാട് അഭിപ്രായൈവരു�
ദ്ധ്യമുെണ്ടങ്കിൽഅതിെന നിേരാധിക്കുകയല്ലഅതിനു�
ള്ള പ്രതിവിധി. ഏതുകക്ഷിയുേടയും അഭിപ്രായങ്ങേളാ�
ട് സഹിഷ്ണുതപ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.ആശയം പ്രച�
രിപ്പിക്കാൻഅനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് ന്യായമല്ല”.

1939-െന്റഅവസാനമായേപ്പാേഴക്കും ഇൻഡ്യൻ കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുെട േകരളാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു
ശാഖസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു.അേതവെര േസാഷ്യലിസ്റ്റു പാർ�
ട്ടി െമമ്പർമാെരന്ന നിലയ്ക്കു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിക്കപ്ര�
വർത്തകന്മാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയിൽഅംഗങ്ങളാ�
യി േചർന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട േനതൃത്വത്തിലാണ്.
േകരളാ േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി യുദ്ധത്തിെനതിരായും
െഫഡേറഷന് എതിരായും പ്രേക്ഷാഭണങ്ങൾസംഘ�
ടിപ്പിക്കുകയും െതാഴിലാളി—കർഷകബഹുജനങ്ങളുെട
സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും 1938-ൽതിരുവിതാംകൂറിൽ
നടന്ന ഉത്തരവാദപ്രേക്ഷാഭണെത്തസഹായിക്കുകയും
െചയ്തത്.

ഇങ്ങെന,സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയ ഒരുഘട്ടത്തിേലയ്ക്ക്
നീങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ 1939 െസപ്റ്റംബറിൽ, രണ്ടാം
േലാകമഹായുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു.
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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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