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28
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക്

1944 േമയ് 6-ാം നു,ആേരാഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ
മഹാത്മാഗാന്ധി ജയിലിൽനിന്ന് വിട്ടയയ്ക്കെപ്പട്ടു. ഏെറ�
ക്കഴിയുന്നതിനു മുൻപായിട്ടുതെന്ന “1944-ൽ നിന്ന്
1942-േലയ്ക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുകസാദ്ധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ
ആഗസ്റ്റുപ്രേമയത്തിെല ക്രിയാത്മകഭാഗം സ്വയം റദ്ദാ�
ക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു”എന്ന് അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആഗസ്റ്റുസമരം അവസാനിച്ചു.എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായ
സ്തംഭനം തുടർന്നു. 1945-ൽൈവസ്രായി േവവൽപ്രഭു�
വും േകാൺഗ്രസ്സിെന്റയും മുസ്ലീംലീഗിെന്റയും േനതാ�
ക്കളും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള പരിശ്രമം നട�
ന്നു. പേക്ഷ,അത് ഫലിച്ചില്ല. സ്തംഭനം പിെന്നയും �
തുടർന്നു.

യുദ്ധമവസാനിച്ചേപ്പാേഴയ്ക്കും ഇൻഡ്യയുെട സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥവളെരയധികം തകർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.അേതാ�
െടാപ്പം തെന്ന ജനങ്ങളുെട അസംതൃപ്തിയും വളെരയധി�
കം മൂർച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

യുദ്ധകാലത്ത് സുബാഷ്േബാസിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
ജാപ്പധീനപ്രേദശങ്ങളിൽനിന്ന് െഡൽഹിയിേലയ്ക്ക് മാർ�
ച്ചുെചയ്യുകെയന്ന ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി ഒരു ഇൻഡ്യൻ േദ�
ശീയേസനസംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1945-
ൽയുദ്ധമവസാനിച്ച ഉടെന വിജേയാന്മത്തരായബ്രിട്ടീ�
ഷ് സാമ്രാജ്യവാദികൾ േദശീയേസനയിെല പട്ടാളക്കാ�
െര േകാൺെസൻേട്രഷൻ ക്യാമ്പുകളിലിട്ട് മർദ്ദിക്കാനും
അവരുെട േനതാക്കന്മാെര രാജേദ്രാഹകുറ്റത്തിന് വി�
ചാരണെചയ്യാനും തുടങ്ങി. നാട്ടുകാർ പ്രതിേഷധ പ്രക�
ടനങ്ങൾ നടത്തുകയും േദശീയേസനക്കാരായ മുഴുവൻ
തടവുകാെരയും നിരുപാധികമായി വിട്ടയക്കാനാവശ്യ�
െപ്പടുകയും െചയ്തു.

േദശീയേസനക്കാെര േമാചിപ്പിക്കാനുള്ളപ്രേക്ഷാഭണ�
ത്തിെന്റ പിന്നാെല നാവികരുേടയും ൈവമാനികരുേട�
യും ഇടയിലുള്ളഅസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ െപാന്തിവന്നു.ബ്രിട്ടീ�
ഷ് പട്ടാളക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണവും മറ്റു സൗകര്യ�
ങ്ങളും തങ്ങൾക്കുംഅനുവദിച്ചുകിട്ടണെമന്നാവശ്യെപ്പ�
ട്ടുെകാണ്ട് നാവികർ പല േകന്ദ്രങ്ങളിലും പണിമുടക്കി
നിരാഹാരം തുടങ്ങി.ആഫീസർമാർ ശുണ്ഠിെയടുത്ത്
അവരുെട പ്രേക്ഷാഭെത്ത െവടിയുണ്ടെകാണ്ട് അമർ�
ത്താൻ േനാക്കി. നാവികർ കപ്പലുകൾൈകവശെപ്പടു�
ത്തി, േതാക്കുകൾ തിരിച്ചുവച്ചു.

നാവികേരാട് അനുഭാവം കാണിക്കാൻ പേലടത്തും
ൈവമാനികർ പണിമുടക്കി. നാവികകലാപെത്തതുടർ�
ന്നു െകാണ്ട് നാട്ടിെലങ്ങും പുതിെയാരു പ്രേക്ഷാഭമുയർ�
ന്നു വന്നു.

1946 മാർച്ച് 4-ാം തീയതി ജബൽപൂരിെല 300 മിലിട്ട�
റി ശിപായിമാർ പണിമുടക്കി. ശമ്പളക്കൂടുതലിനുേവ�
ണ്ടി െഡൽഹിയിെല േപാലീസുകാർ നിരാഹാരവ്രതം
തുടങ്ങി.

മാർച്ച് 19-ാം നു േറഷൻ കുറച്ചതിെന പ്രതിേഷധിക്കാൻ
അലഹബാദിെല േപാലീസുകാർ നിരാഹാരവ്രതം നട�
ത്തി. ഏപ്രിൽ 3-ാം തീയതി ബീഹാറിെല 10,000 േപാ�
ലീസുകാർ പണിമുടക്കി.

നാെടാട്ടുക്കും നടന്നസമരങ്ങളിൽ േകരളവും പങ്കുെകാ�
ണ്ടു. പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരങ്ങെളപ്പറ്റി മെറ്റാരദ്ധ്യാ�
യത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മലബാറിൽഎൻ.ജി.ഒ.
മാരും േപാസ്റ്റൽപ്രവൃത്തിക്കാരും െറയിൽെവ െതാ�
ഴിലാളികളും പണിമുടക്കി. പേലടത്തും മറ്റു െതാഴിലാ�
ളികളും സമരങ്ങൾആരംഭിച്ചു. വടേക്കമലബാറിെല
കൃഷിക്കാർ സമരത്തിലിറങ്ങി. തരിശുഭൂമികൾ കൃഷി�
െചയ്യാനും െനെല്ലടുപ്പുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട അക്രമങ്ങൾ
അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ
ധാന്യങ്ങൾൈകവശം വയ്ക്കാനുമുള്ളഅവകാശങ്ങൾക്കു�
േവണ്ടി അവർ ഒരു പ്രേക്ഷാഭണം തുടങ്ങി.

ഒത്തുതീർപ്പ് അനിവാര്യമായിത്തീർന്നു.

1946 െഫബ്രുവരി 18-ാം തീയതിയാണ് േബാംെബയിൽ
നാവികരുെട ലഹളയാരംഭിച്ചത്. െഫബ്രുവരി 19-ാം നു
കൂടിയാേലാചനകൾക്കുേവണ്ടി ഇൻഡ്യയിേലയ്ക്ക് ഒരു
“ക്യാബിനറ്റു”മിഷെനഅയയ്ക്കാനുള്ളബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�
െമന്റിെന്റ തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രിആറ്റ്ലി കാമൺസ്
സഭെയഅറിയിച്ചു.

മാർച്ചുമാസത്തിൽസർസ്റ്റാേഫാർഡ് ക്രിപ്സും ഏ.വി.
അലക്സാണ്ടരും ഇൻഡ്യാെസക്രട്ടറി െപത്തിക്ക്ലാറൻ�
സുപ്രഭുവും അടങ്ങിയ ക്യാബിനറ്റ്മിഷൻ ഇൻഡ്യയിെല�
ത്തി. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റയും മുസ്ലീം ലീഗിേന്റയും അധഃകൃ�
തെഫഡേറഷേന്റയും പ്രതിനിധികളുമായും നാട്ടുരാജാ�
ക്കന്മാരുമായും കൂടിയാേലാചനകൾ നടത്തി. േമയ് 16-
ാം നുഅവർ തങ്ങളുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾസമർപ്പിച്ചു.

ഇൻഡ്യയുെട ഭാവി ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു
ജനപ്രതിനിധിസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടുക, ഉടൻതെന്ന വിവിധഭാ�
ഗക്കാരുെട പ്രതിനിധികളടങ്ങിയ ഒരു താൽക്കാലിക
ഗവൺെമന്റ് േകന്ദ്രത്തിേലർെപ്പടുത്തുക,ഇവയായിരു�
ന്നു മിഷെന്റ പ്രധാന നിർേദ്ദശങ്ങൾ.

ഈനിർേദ്ദശങ്ങൾസ്വീകരിക്കെപ്പട്ടു.അങ്ങെന 1946
െസപ്റ്റംബർ 2-ാം നു േകാൺഗ്രസ്സിെന്റആറു പ്രതനി�
ധികളും മുസ്ലീം ലീഗിെന്റഅഞ്ചുപ്രതിനിധികളും അധഃ�
കൃത വർഗ്ഗക്കാർ,ഇൻഡ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ,സിക്കു�
കാർ എന്നിവരുെട ഓേരാ പ്രതിനിധിയുമടങ്ങിയ ഒരു
താൽക്കാലിക ഗവൺെമന്റ് നിലവിൽ വന്നു.ൈവസ്രാ�
യി അതിെന്റ പ്രസിഡന്റും പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റു ൈവസ്
പ്രസിഡന്റുമായി.അതിെന തുടർന്ന് പുതിയ തിരെഞ്ഞ�
ടുപ്പുകൾ നടന്നു. മിക്കസംസ്ഥാനങ്ങളിലും േകാൺഗ്ര�
സ്സ് മന്ത്രിസഭകൾ വീണ്ടുംഅധികാരത്തിൽ വന്നു.

ഡിസംബർ 9-ാം നു െഡൽഹിയിൽ ജനപ്രതിനിധിസഭ
വിളിച്ചുകൂട്ടെപ്പട്ടു. 11-ാം നു േഡാക്ടർ രാേജന്ദ്രപ്രസാദ്
അതിെന്റ െചയർമാനായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു.

എന്നാൽഅതിനിടയിൽ േകാൺഗ്രസ്സും മുസ്ലീം ലീഗും
തമ്മിൽ വീണ്ടുംഅഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ െപാന്തിവ�
ന്നു. മുസ്ലീംലീഗ് താൽക്കാലിക ഗവൺെമന്റിൽനിന്ന്
പിന്മാറി. ജനപ്രതിനിധിസഭെയബഹിഷ്ക്കരിച്ചു. പാക്കി�
സ്ഥാൻസ്ഥാപിക്കുകയാണ് തങ്ങളുെട അടിയന്തിരല�
ക്ഷ്യെമന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൂടിയാേലാചനകൾ തുടർന്നു.

1947 െഫബ്രുവരിയിൽ ഇൻഡ്യാക്കാരുെട ൈകയ്കളിേല�
യ്ക്ക് അധികാരം ൈകയ്മാറുകയാണ് തങ്ങളുെട ഉേദ്ദശെമ�
ന്ന് ആറ്റ്ലി പ്രഖ്യാപിച്ചു. േവവൽപ്രഭു മടക്കി വിളിക്കെപ്പ�
ടുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്ര�
ഭു ൈവസ്രായിയായി നിയമിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

വീണ്ടും കൂടിയാേലാചനകൾ നടന്നു. 1947ജൂൺ 3-ാം
നു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ തെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങൾസമർപ്പിച്ചു.

ഇൻഡ്യെയ പാക്കിസ്ഥാൻ,ഇൻഡ്യ എന്നിങ്ങെന
രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാക്കി ഭാഗിക്കണെമന്നുള്ളതായിരുന്നു
പ്രധാനമായ നിർേദ്ദശം. ബംഗാൾ,പഞ്ചാബ് എന്നീ
സംസ്ഥാനങ്ങേളയും ഭാഗിക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടു.

ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീമിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് മൂർ�
ച്ചകൂട്ടാൻ സഹായിച്ച നിർേദ്ദശങ്ങളായിരുന്നു ഇവ.ഈ
നിർേദ്ദശങ്ങെള ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന
ഒരുപ്രേക്ഷാഭം െപാന്തിവന്നു. ഒടുവിൽഅവസ്വീകരി�
ക്കെപ്പടുക തെന്ന െചയ്തു.

1947ജൂലായ് 4-ാം തീയതി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലെമന്റ് ഇൻ�
ഡ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ നിയമം പാസ്സാക്കി.

1947ആഗസ്റ്റ് 15-ാം നു പുലർച്ചയ്ക്ക് അധികാര ൈകയ്മാ�
റ്റം നടന്നു. ഇൻഡ്യയും പാക്കിസ്ഥാനുംബ്രിട്ടീഷ് േകാ�
മൺെവൽത്തിനകത്തുള്ളസ്വതന്ത്ര െഡാമിനിയനുക�
ളായിത്തീർന്നു.

രണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുകാലെത്തഅടിമത്തംഅവസാനിച്ചു.

സ്വതന്ത്രഇൻഡ്യയുെട പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റു ജവഹർ�
ലാൽ െനഹ്റു പ്രഖ്യാപിച്ചു:

“നാം ഇെന്നാരുസ്വതന്ത്രജനതയാണ്;സ്വതന്ത്രരായ
പുരുഷന്മാരായി,സ്വതന്ത്രരായസ്ത്രീകളായി, നമുക്ക് പ്ര�
വർത്തിക്കാം”.

1946ഡിസംബർ മുതൽക്ക് തുടർന്നുവന്ന ജനപ്രതിനി�
ധി സഭയുെട പ്രവൃത്തി 1949 നവംബറിൽ പൂർത്തിയാ�
യി. സ്വതന്ത്രഇൻഡ്യയുെട ഭരണഘടന തയ്യാറായി.
1950 ജനുവരി 26-ാം തീയതി ഇൻഡ്യ ഒരുസ്വതന്ത്ര റി�
പ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു.

ഇൻഡ്യയുെട ചരിത്രത്തിൽ പുതിെയാരുഅദ്ധ്യായം
ആരംഭിക്കുകയായി.
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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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