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രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം

യുദ്ധമാരംഭിച്ച് ഏതാണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽൈവ�
േസ്രായി ഇൻഡ്യയുെട സമ്മതം േനാക്കാെത തെന്ന
ഇൻഡ്യബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഭാഗത്ത് യുദ്ധം െച�
യ്യുന്ന രാജ്യമാെണന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.അതിെനത്തുടർ�
ന്നുെകാണ്ട് രാജ്യരക്ഷാനിയമവും മറ്റു മർദ്ദനനിയമങ്ങ�
ളും പാസ്സാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് എതിരായ
ഏെതാരു െചറിയ നടപടിേയയും നിഷ്ഠൂരമായി അടിച്ച�
മർത്താനുള്ളആയുധങ്ങൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടി.

യുദ്ധത്തിനും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനുെമതിരായി ഒരു
ബഹുജനസമരം നയിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും െചറു�
പ്പക്കാരായ മറ്റനവധി കാൺഗ്രസ്സുകാരും കാൺഗ്രസ്സ്
േനതൃത്വേത്താട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

െസപ്റ്റംബർ 14-ാം തീയതി കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തക
കമ്മിറ്റി േയാഗം കൂടുകയും “സാമ്രാജ്യ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട
നടത്തുന്നതും ഇൻഡ്യയിലും മറ്റു പേലടത്തും സാമ്രാ�
ജ്യെത്തകൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ
ഒരു യുദ്ധവുമായിഈകമ്മിറ്റിക്ക് ബന്ധെപ്പടുകേയാ
സഹകരിക്കുകേയാ സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന്”പ്രഖ്യാപിക്കുകയും
െചയ്തു. “ജനാധിപത്യം,സാമ്രാജ്യാധിപത്യം എന്നിവ�
െയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം തങ്ങളുെട യുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങൾ
എന്താെണന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റ് അസന്നിഗ്ദ്ധമായ
ഭാഷയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കണ” െമന്ന് കാൺഗ്രസ്സ്ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടു. “സാമ്രാജ്യത്വെത്തഅവസാനിപ്പിക്കുകയും
ജനങ്ങളുെട സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നയം രൂപവൽ�
ക്കരിക്കാനവകാശമുള്ള ഒരുസ്വതന്ത്രരാജ്യമായി ഇൻ�
ഡ്യെയ കണക്കാക്കുകയുംആ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടു�
േമാ?”എന്ന് േകാൺഗ്രസ്സ് േചാദിച്ചു.ഈേചാദ്യത്തിന്
അനുകൂലമായ മറുപടി കിട്ടിയാൽ യുദ്ധത്തിൽബ്രിട്ടെന
സഹായിക്കാെമന്നുംഅവർ വ്യക്തമാക്കി.

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റ് നിേഷധരൂപത്തിലാണ് മറുപ�
ടി പറഞ്ഞത്.ഈമറുപടിയിൽ പ്രതിേഷധിച്ച് 1939
ഒേക്റ്റാബറിൽഎല്ലാ കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിമാരും രാജിവച്ചു.

1940-െന്റആരംഭത്തിൽ ഇൻഡ്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽ�
കുെമന്ന് സമ്മതിക്കുകയും േകന്ദ്രത്തിൽ ഒരു താൽക്കാ�
ലിക േദശീയ ഗവെണ്മന്റ് രൂപീകരിക്കുകയും െചയ്താൽ
യുദ്ധത്തിൽസഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാെണന്ന് കാൺ�
ഗ്രസ്സ് പ്രസ്താവിച്ചു.ഈആവശ്യെത്തയുംബ്രിട്ടീഷ് ഭര�
ണാധികാരികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.െഫബ്രുവരിയിൽൈവ�
േസ്രായിെയക്കണ്ടുമടങ്ങിവന്നതിനുേശഷം ഗാന്ധിജി
പറഞ്ഞു: “മാനവും സമാധാനപരവുമായ ഒരു ഒത്തുതീർ�
പ്പിന് യാെതാരു മാർഗ്ഗവുമില്ല”.

1940-ൽആദ്യം പൂനയിൽവച്ചും പിന്നീട് െസപ്റ്റംബർ
മാസത്തിൽ േബാംെബയിൽവച്ചും കൂടിയഅഖിേലൻ�
ന്ത്യാ േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുെട േയാഗങ്ങളിൽവച്ച്
ഉടൻതെന്നസാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും യുദ്ധത്തിനും
എതിരായ ഒരുബഹുജനസമരംആരംഭിക്കണെമന്ന്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾആവശ്യെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,അവ�
രുെട പ്രേമയങ്ങൾ തള്ളിേപ്പാകുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
െസപ്റ്റംബർ േയാഗത്തിൽവച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട
േനതൃത്വത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിസത്യാഗ്രഹംആരംഭിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽനിന്ന് സമ്മതം ലഭി�
ക്കുന്നവർ മാത്രേമ സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ പാടുള്ളുെവ�
ന്നും തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപി�
ക്കുക മാത്രേമ അവർ െചയ്യാൻ പാടുള്ളുെവന്നും തീരു�
മാനിക്കെപ്പട്ടു.

പേക്ഷ,അേപ്പാേഴയ്ക്കും നാട്ടിെലങ്ങും സാമ്രാജ്യവിേരാ�
ധവും യുദ്ധവിേരാധവും മൂർച്ചയിെലത്താൻ തുടങ്ങിയിരു�
ന്നു. 1939 ഒേക്ടാബർ 2-ാം തീയതി തെന്ന േബാംെബ�
യിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ 90,000
െതാഴിലാളികൾ യുദ്ധത്തിെനതിരായി ഒരുദിവസെത്ത
പണിമുടക്കം നടത്തി. 1940-െല 40 ദിവസം നീണ്ടു�
നിന്ന പണിമുടക്കത്തിൽ 1,50,000 െതാഴിലാളികൾ
പെങ്കടുത്തു. കൃഷിക്കാരുെടയിടയിലും പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ
ആരംഭിച്ചു.

ഗവൺെമന്റ് മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടി.ആയിരക്കണ�
ക്കിനുള്ളകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരയും ഇടതുപക്ഷക്കാരായ
േകാൺഗ്രസ്സുകാെരയും അറസ്റ്റു െചയ്യുകയും വിചാരണ
കൂടാെത തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

ഇൻഡ്യാെസക്രട്ടറി ആമറിപ്രഭുവിെന്റ നയത്തിൽപ്രതി�
േഷധിക്കാൻേവണ്ടി 1940 െസപ്റ്റംബർ 15-ാം നു ഒരു
മർദ്ദനപ്രതിേഷധദിനമായി െകാണ്ടാടണെമന്ന് ഇടതു�
പക്ഷ േനതൃത്വത്തിലുള്ള േകരള േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി
ആഹ്വാനം െചയ്തു.അതനുസരിച്ച് മലബാറിെല പല പ്ര�
േദശങ്ങളിലും പ്രതിേഷധേയാഗങ്ങൾ നടന്നു. പേക്ഷ,
സമാധാനപരമായി നടന്നഈെപാതുേയാഗങ്ങളുെട
േനർക്ക് മൃഗീയമായആക്രമണങ്ങൾഅഴിച്ചുവിടെപ്പ�
ട്ടു. പേലടത്തും ലാത്തിച്ചാർജ്ജും െവടിവയ്പുമുണ്ടായി.
തലേശ്ശരിയിൽഅബു, ചാത്തുക്കുട്ടി എന്നീ രണ്ടു യുവാ�
ക്കന്മാർ െവടിെകാണ്ട് മരിച്ചു. െമാറാഴയിൽക്ഷുഭിത�
രായ ജനക്കൂട്ടവും െപാലീസും തമ്മിൽഏറ്റുമുട്ടുകയും
ഒരുസബ്ഇൻെസ്പക്ടർ മരണമടയുകയും െചയ്തു.അതു�
സംബന്ധിച്ചാണ് ശ്രീ. െക.പി.ആർ. േഗാപാലൻ വധ�
ശിക്ഷ്യ്ക്ക് വിധിക്കെപ്പട്ടത്. ബഹുജനപ്രേക്ഷാഭണങ്ങളു�
േടയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുൾെപ്പെടയുള്ളപല േനതാക്ക�
ന്മാരുേടയും പരിശ്രമത്തിെന്റയും ഫലമായിട്ടാണ് അേദ്ദ�
ഹം തൂക്കുമരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷെപ്പട്ടത്.എന്നാൽ പി�
ന്നീട് കയ്യൂരിലുണ്ടായഏറ്റുമുട്ടൽസംബന്ധിച്ച േകസ്സിൽ
വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കെപ്പട്ട നാലു െചറുപ്പക്കാരായ കൃ�
ഷിക്കാർ തൂക്കിെക്കാല്ലെപ്പടുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

വലതുപക്ഷക്കാർ പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റി മുമ്പാെക േബാ�
ധിപ്പിച്ചആേക്ഷപങ്ങെളത്തുടർന്ന് 1940 ഒേക്ടാബറിൽ
ഇടതുപക്ഷക്കാരുെട േനതൃത്വത്തിലായിരുന്ന േകരള�
സംസ്ഥാന േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടെപ്പടുകയും
നന്ദേകാളിയരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരുഅഡ്േഹാക്
കമ്മിറ്റി നിയമിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

1940 ഒേക്ടാബറിൽത്തെന്നയാണ് ഗാന്ധിജിയുെട േന�
തൃതത്തിൽ വ്യക്തിസത്യാഗ്രഹംആരംഭിച്ചത്. യുദ്ധവി�
േരാധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുകഎന്നതായിരു�
ന്നു പരിപാടി.ഈസത്യാഗ്രഹത്തിൽ പെങ്കടുത്തപല�
രും അറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പട്ടു.

1941ജൂൺമാസത്തിൽഹിറ്റ്ലർ േസാവിയറ്റ് യൂണി�
യെനആക്രമിച്ചു.അതിെന്റ ഫലമായി യുദ്ധത്തിെന്റ
സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നുെവന്നുംഅേത�
വെര നടന്നുവന്നസാമ്രാജ്യയുദ്ധം പുതിയ സംഭവവി�
കാസങ്ങളുെട ഫലമായി ഒരു ജനകീയയുദ്ധമായി മാ�
റിയിരിക്കുന്നുെവന്നും ഇൻഡ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രമല്ല, ദീർഘദൃഷ്ടിയു�
ള്ള ചില േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരും യുദ്ധത്തിെന്റ
സ്വഭാവത്തിൽ വന്നഈമാറ്റം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടാ�
യി. ഉദാഹരണത്തിന്, 1941ഡിസംബർ 8-ാം തീയതി
പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരിലാൽ െനഹ്റു പറഞ്ഞു:

“ഏതായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല: ഇന്നുള്ള
േചരിതിരിച്ചിലിൽ േലാകത്തിെല പുേരാഗമനശക്തിക�
െളല്ലാം റഷ്യയും,ൈചനയും,അേമരിക്കയും പ്രതിനിധീ�
കരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് അടുയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്”.

1942ഏപ്രിൽമാസത്തിൽഅേദ്ദഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു:
“എന്നാൽ നമ്മുെട നിലെയ പരമമായി നിയന്ത്രിക്കു�
ന്നത് ചില ചില കാര്യങ്ങേളാട് നമുക്കുള്ളആദർശപര�
മായ മമതയാണ്.അഞ്ചുെകാല്ലെത്തയുദ്ധത്തിനുേശ�
ഷം ൈചനയ്ക്ക് േതാൽവി പിണയുകെയന്നകാര്യം ചി�
ന്തിക്കാൻസുഖമുള്ളതല്ല. മനുഷ്യത്വപരമായ ചില ചില
മൂല്യങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന റഷ്യയ്ക്ക്, േതാൽവി പി�
ണയുകെയന്നകാര്യം ചിന്തിക്കാൻസുഖമുള്ളതല്ല”.

ബർേദാളിയിൽവച്ച് 1941ഡിസംബർ 30-ാം നു േചർന്ന
േകാൺഗ്രസ്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചു:

“ബ്രിട്ടെന്റ ഇൻഡ്യാനയത്തിൽ മാറ്റെമാന്നും വന്നി�
ട്ടിെല്ലങ്കിലും ഇന്നെത്തപുതിയ േലാകനിലെയ —യു�
ദ്ധം ഒരു േലാകവ്യാപിയായ േപാരാട്ടമായിത്തീരുക�
യും അത് ഇൻഡ്യെയസമീപിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുള്ള�
തിെന്റ ഫലമായി ഉളവായിട്ടുള്ളഈപരിതഃസ്ഥി�
തിെയ — വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ല”.

1941ഡിസംബർ 15-ാം നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുെട
െപാളിറ്റ് ബ്യൂേറാ ആംഗീകരിച്ച പ്രേമയത്തിൽസാമ്രാ�
ജ്യയുദ്ധം ജനകീയയുദ്ധമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നുഎന്ന്
പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഈമാറ്റത്തിെന്റഅർത്ഥം വ്യക്തമാക്കി�
െക്കാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടി പ്രസിദ്ധം െചയ്ത ‘സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക് മുേന്നാട്ട്’എന്നലഘുേലഖയിൽ ഇങ്ങ�
െന പറയുന്നു:

“നമ്മുെട േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളഏറ്റവും
േശാഭനമായ ഒരുഅവസരമാണിത് — േലാകസ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ഒരു േപാരാട്ടത്തിൽ നമ്മുെട േദ�
ശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് േവണ്ടി നമുക്ക് േപാരാടാം…
നമ്മുെട രാഷ്ട്രത്തിെന്റ ഭാവിഭാഗേധയങ്ങെളസാമ്രാജ്യ�
ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിെയടുേക്കണ്ടത് എങ്ങെനയാ�
ണ്? ഇന്നെത്തഗൗരവേമറിയആപൽഘട്ടെത്ത േന�
രിേടണ്ടത് എങ്ങിെനയാണ്? നമ്മുെട നാടിെന്റഅഭി�
മാനാർഹമായ ലക്ഷ്യം സാധിേക്കണ്ടത് എങ്ങിെനയാ�
ണ്? —ഇതാണ് നമ്മുെട എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികേള�
യും എല്ലാരാജ്യേസ്നഹികേളയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
പാവനമായ െപാതുകർത്തവ്യം. സാമ്രാജ്യേസ്വച്ഛാപ്ര�
ഭുത്വത്തിെന്റ േനർക്ക് ഇൻഡ്യയുെടഐക്യെത്തെയടു�
ത്ത് ആെഞ്ഞറിയുക മാത്രമാണ് ഇൻഡ്യാക്കാർക്കുള്ള
ഏക േപാംവഴിെയന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി പ്രഖ്യാപി�
ക്കുേമ്പാൾഅതിെന്റഅർത്ഥം െപാതുഉൽക്കണ്ഠയിൽ
പാർട്ടിയും പങ്കാളിയാെണന്നാണ്: െപാതുേദശീയസം�
രംഭെത്തതാങ്ങാൻ പാർട്ടിയും അതിെന്റ േതാൾകാ�
ണിക്കുന്നുെവന്നാണ്”.…….

1941ഡിസംബർ മാസത്തിൽപ്രധാനെപ്പട്ട േകാൺഗ്ര�
സ്സ് േനതാക്കന്മാെരല്ലാം ജയിലിൽനിന്നു വിട്ടയയ്ക്കെപ്പട്ടു.
വീണ്ടും ഒെരാത്തുതീർപ്പിന് േവണ്ടിയുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾ
തുടർന്നു.

ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് യുദ്ധത്തിൽഅടിക്കടി പരാജയം േന�
രിട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരുസന്ദർഭമായിരുന്നുഅത്. 1941
മാർച്ച് 8-ാം തീയതി റംഗൂൺ ജപ്പാെന്റൈകയിലാ�
യി. മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷം മാർച്ച് 11-ാം തീയതി
േകാൺഗ്രസ്സുമായി കൂടിയാേലാചനകൾ നടത്താൻ േവ�
ണ്ടി സ്റ്റാേഫാർഡ് ക്രിപ്സ് നിയമിക്കെപ്പട്ടു.

കൂടിയാേലാചനകൾ നടന്നു.എന്നാൽ,യുദ്ധകാലത്ത്
ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു താൽക്കാലിക േദശീയഗവൺെമന്റ്
രൂപവൽക്കരിക്കണെമന്നആവശ്യമംഗീകരിക്കാൻ ക്രി�
പ്സ് തയ്യാറായില്ല.അതിെന്റ ഫലമായി കൂടിയാേലാചന�
കൾ െപാളിഞ്ഞു.

സംഭവഗതികൾ വീണ്ടുംഅനിശ്ചിതത്വത്തിേലയ്ക്ക് നീ�
ങ്ങി:ആഗസ്റ്റുമാസം പുലർന്നു.
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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
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