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കേരളത്തിലെ കേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ 

കേശീയതയുലെ ആവിർഭാവം 

19-ാാാം നൂറ്റാണ്ടിനല്െ അവസാന േശേങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേശീയതയുലെ ഉേയം 

േണ്ടു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺപ്രസ് 1885-ൽ സ്ഥാരിതമായി, അത് താമസിയാലത 

ഇന്ത്യൻ കേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ലെ േുന്ത്മുനയായി. ഈ സംഭവവിോസങ്ങൾ 

കേരളത്തിൽ പ്ശദ്ധിക്കലെൊലത കരായിട്ടില്ല. 1904-ൽ കോഴികക്കാട്്ട കോൺപ്രസ്സിന്ലെ 

കനതൃതവത്തിൽ ഒരു സകേളനം നെക്കുേയും 1908-ൽ മെബാെിൽ ഒരു ജില്ലാ 

കോൺപ്രസ ്േേിറ്റി രൂരീേരിക്കുേയും ലെയ്തു. ഇതിനെുെം കരരിന് ലോള്ളാവുന്ന 

ഒരു രാഷ്പ്െീയ പ്രവർത്തനവും മെബാെിൽ ഉണ്ടായില്ല. 

ഒന്നാം കൊേമഹായുദ്ധം ലരാട്ടിെുെലെട്ടതും കഹാം െൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ലെ 

വയാരനവും ലോണ്്ട കേരളത്തിലെ രാഷ്പ്െീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്്ക രുതിയ ഉണർവ് 

െഭിച്ചു. മെബാെിലെ വിവിധ സ്ഥെങ്ങളിൽ കഹാം െൂൾ െീരുേൾ മുളലരാട്ടുേയും 

കോൺപ്രസുോരുലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്്ക ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകവശേരമായ 

കപ്രാത്സാഹനം െഭിക്കുേയും ലെയ്തു. 1916െും 1917െും മെബാർ ജില്ലാ രാഷ്പ്െീയ 

സകേളനം എന്ന കരരിൽ ജില്ലാ കോൺപ്രസ ്േേിറ്റിയുലെ വാർഷിേ സകേളനങ്ങൾ 

ലോട്ടിക ാഷിച്ചു. ഇന്ത്യക്്ക സവയം ഭരണം കവണലമന്നും രാഷ്പ്െീയ തെവുോലര 

കമാെിെിക്കണലമന്നും ആവശയലെട്ടുള്ള പ്രകമയങ്ങൾ ഈ സകേളനങ്ങളിൽ 

അംരീേരിക്കലെട്ടു. തിരുവിതാംേൂെിെും ലോച്ചിയിെും കോൺപ്രസിന്ലെ 

കനതൃതവത്തിൊണ് രാഷ്പ്െീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. തിരുവനന്ത്രുരത്തും 

എെണാേുളത്തും കോൺപ്രസ ്േേിറ്റിേൾ ആരംഭിച്ചു. 1920-ൽ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ 

കോൺപ്രസിന്ലെ നാഗ്പൂ ർ സകേളനത്തിൽ, ഭാഷാെിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവിശയാ 

കോൺപ്രസ ് േേിറ്റിേൾ സം െിെിക്കുന്നതിനുള്ള ഇനിെെയുന്ന പ്രകമയങ്ങൾ 

അംരീേരിച്ചു, കേരളത്തിലെ മൂന്ന് പ്രാകേശിേ ഡിവിഷനുേളിലെ കോൺപ്രസ ്

പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംകയാജിെിച്്ച ഒരു കേരള ലപ്രാവിൻഷയൽ കോൺപ്രസ് േേിറ്റി 

രൂരീേരിച്ചു. 1921 ഏപ്രിെിൽ ഒറ്റൊെത്ത് നെന്ന ആേയ അഖിെകേരള രാഷ്പ്െീയ 

സകേളനത്തിൽ മെബാർ, ലോച്ചി, തിരുവിതാംേൂർ എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

പ്രതിനിധിേൾ രലെെുത്തു. ഒരർ ത്ഥത്തിൽ, ഐേയകേരളത്തിനുകവണ്ടിയുള്ള 

പ്രസ്ഥാനത്തിന്ലെ നാഴിേക്കല്ലായിരുന്നു ഇത് - 35 വർഷങ്ങൾക്്ക കശഷം 

യാഥാർത്ഥയമായി. 
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മെബാർ േൊരം 

ഈ ോെ ട്ടത്തിൽ നിസ്സഹേരണ പ്രസ്ഥാനം സജീവമായിരുന്നു. ഖിൊഫത്ത ്

വിഷയത്തിൽ കമാെിളമാർ പ്രകഷാഭം നെത്തിയ മെബാെിൽ ഇത് ശക്തമായിരുന്നു. 

രാന്ധിയൻ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വെിയ സവാധീനം ലെെുത്തി, സതയപ്രാഫ 

ോലെയ്നിൽ ധാരാളം ആളുേൾ കെർന്നു. 1921-ൽ രാന്ധിജി മെബാർ സന്ദർശിച്ചു, 

ഇത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് േൂെുതൽ ഉകത്തജനം നൽേി. ഖിൊഫത്ത് േേിറ്റിേൾ 

ധാരാളമായി ഉയർന്നുവന്നു, കോൺപ്രസ-്ഖിൊഫത്ത ് േേിറ്റിേളിലെ 

പ്രവർത്തനത്തിെൂലെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തേിെുള്ള സാകഹാേരയം, 

കേരളത്തിലെ നിസ്സഹേരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ലെ പ്രാരംഭ  ട്ടത്തിലെ പ്ശകദ്ധയമായ 

സവികശഷതയായിരുന്നു. 

പ്രകതയേിച്്ച ഏെനാെ്, വള്ളുവനാെ് താെൂക്കുേളിൽ ഖിൊഫത്ത് സമരം വയാരിച്ച 

കവരത ഔകേയാരിേ വൃത്തങ്ങളിൽ ആശെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആശയക്കുഴെത്തിൊയ 

ഉകേയാരസ്ഥർ രണ്്ട താെൂക്കുേളിലെ നികരാധന ഉത്തരവുേൾ തെഞ്ഞു. 

പ്േമസമാധാനത്തിന്ലെ കരരിൽ കയാരങ്ങൾ നികരാധിക്കുേയും നിരവധി കരലര 

അെസ്റ്റ് ലെയ്യുേയും ലെയ്തു. 1921-ലെ കമാെിെ േൊരം അലല്ലെിൽ മെബാർ േൊരം 

എന്ന ോരുണമായ സംഭവമാണ ് രിന്നീെുണ്ടായത്. കരാകക്കാട്ടൂരിലെ ഖിൊഫത്ത ്

േേിറ്റി ലസപ്േട്ടെിലയ ഏെനാട്ടിലെ രിസ്റ്റൾ കമാഷ്ടിച്ച േുറ്റം െുമത്തി അെസ്റ്റ ്ലെയ്യാൻ 

കരാെീസ ് പ്ശമിച്ചു. അയൽരക്കലത്ത 2000 കമാെിെേളെങ്ങിയ ജനക്കൂട്ടം പ്ശമം 

രരാജയലെെുത്തി. രികറ്റന്ന ് ഖിൊഫത്ത ് വിമതലര കതെി ഒരു കരാെീസ ് സം ം 

തിരൂരങ്ങാെിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ മെെം രള്ളിയിൽ പ്രകവശിച്ചു. അവർ െിെ 

കരഖേൾ രിെിലച്ചെുത്തു, ഏതാനും ഖിൊഫത്ത ്സന്നദ്ധപ്രവർത്തേലര അെസ്റ്റ ്ലെയ്തു. 

മസ്ജിേ് അശുദ്ധമാക്കി എലന്നാരു േിംവേന്ത്ി രരന്നു. നൂെുേണക്കിന് നാെൻ 

കമാെിളമാർ തിരൂരങ്ങാെിയിൽ ഒത്തുേൂെി കൊക്കൽ കരാെീസ ് കസ്റ്റഷൻ 

ഉരകരാധിച്ചു. കരാെീസ ് ലവെിയുതിർത്തു. ജനക്കൂട്ടം പ്ഭാന്ത്മായ കരാഷകത്താലെ 

പ്രതിേരിച്ചു. രണ്്ട മാസത്തികെലെയായി ഏെനാെ്, വള്ളുവനാെ് താെൂക്കുേളിെും 

സമീര പ്രകേശങ്ങളിെും അപ്േമം വയാരിക്കുേയും വിഴുങ്ങുേയും ലെയ്തു. അപ്േമം 

തെയാൻ കോൺപ്രസ ് കനതാക്കൾ പ്ശമിച്ചത് വൃഥാവിൊയി. േൊരത്തിന്ലെ 

രിന്നീെുള്ള  ട്ടങ്ങളിൽ, ഹിന്ദുക്കൾ കരാെീസിലന സഹായിലച്ചകന്നാ 

കരാെീസിന്ലെ സഹായം കതെിലയകന്നാ ഉള്ള അെിസ്ഥാനരഹിതമായ 

േിംവേന്ത്ിേൾ ോരണം, ഹിന്ദുക്കൾക്്ക കനലരയുള്ള അതിപ്േമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട. 

ഇത് രണ്്ട സമുോയങ്ങൾ തേിെുള്ള ബന്ധലത്ത തേർത്തു. ഇതിനിെയിൽ പ്ബിട്ടീഷ,് 

രൂർഖ ലെജിലമന്െുേൾ പ്രകേശകത്തക്്ക േുതിച്ചു. രട്ടാള നിയമം േർശനമാക്കി. 

അെിച്ചമർത്തൽ നെരെിേളുലെ ഒരു രരെര നവംബകൊലെ, േൊരം 

പ്രാകയാരിേമായി തേർത്തു. 

രാന്ധിജിയിൽ നിന്ന ് സഹായവും 
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ധനസഹായവും സവീേരിച്ച സന്നദ്ധ ഏജൻസിേളാണ് തേർന്ന പ്രകേശങ്ങളിലെ 

േുരിതാശവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആെുമാസത്തികെലെ നീണ്ടുനിന്നത്. 

വാരൺ പ്ൊജഡി 

അെച്ചിട്ട ലെയിൽകവ രുഡ്സ് വാരണിൽ േയറ്റി കോയെത്തൂർ ജയിെുേളികെക്്ക 

േയറ്റിയ 70 കമാെിെ തെവുോരിൽ 61 കരരും 1921 നവംബർ 10-ന് ശവാസംമുട്ടി മരിച്ചു. 

മെബാർ േൊരം അെിച്ചമർത്തലെട്ടതിന്ലെ രശ്ചാത്തെത്തിെും േശാബ്ദത്തിന്ലെ 

അവസാനം വലര രൂർണ്ണമായി സമരം ലെയ്തു. രാഷ്പ്െീയ സവാതപ്ന്ത്യം താഴ്ന്ന 

നിെയിൊയിരുന്നു. 

നിസ്സഹേരണ പ്രസ്ഥാനം 

1930 മാർച്ചിൽ രാന്ധിജി തന്ലെ പ്രസിദ്ധമായ ഉെ് മാർച്ചിെൂലെ ആരംഭിച്ച 

നിസ്സഹേരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ലെ രണ്ടാം  ട്ടത്തിന് കേരളത്തിന്ലെ എല്ലാ 

ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നും ആകവശേരമായ പ്രതിേരണം െഭിച്ചു. രെ സ്ഥെങ്ങളിെും, 

പ്രകതയേിച്്ച രയ്യന്നൂരിെും കോഴികക്കാട്ടും, ഉെ് നിയമം െം ിക്കുേയും 

നൂെുേണക്കിന ്സമരക്കാലര അെസ്റ്റ ് ലെയ്യുേയും ലെയ്തു. തിരുവിതാംേൂെിൽ ഒരു 

യൂത്ത് െീര് രൂരീേരിച്ചു, അത് രിന്നീെ ് തിരുവിതാംേൂർ കസ്റ്ററ്റ് കോൺപ്രസിന്ലെ 

രിന്ത്ുണയായി മാെിയ ആത്മീയവും തീപ്വ െിന്ത്ാരതിയുമുള്ള ധാരാളം 

യുവാക്കളുലെ സമർെണ കസവനങ്ങൾ ഉൾലെെുത്താൻ േഴിഞ്ഞു. 

നിസ്സഹേരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ലെ രശ്ചാത്തെത്തിൽ, തിരുവിതാംേൂെിെും 

ലോച്ചിയിെും ഉത്തരവാേലെട്ട സർക്കാരിനായുള്ള സമാന്ത്ര പ്രസ്ഥാനം 

ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തിരുവിതാംേൂെിൽ, 1932-ലെ ഭരണ െനാ രരിഷ്കാരങ്ങളുലെ 

അരരയാപ്തതയ്ലക്കതിരായ പ്രതികഷധമായാണ് നിവർത്തന (വർജ്ജന) പ്രസ്ഥാനം 

ആരംഭിച്ചത്. ഈഴവരും പ്േിസ്തയാനിേളും മുസ്ലീങ്ങളും രുതിയ രരിഷ്കാരങ്ങൾ 

രിെിമുെുക്കിയത്, കേവശാവോശത്തിന്ലെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിയപ്ന്ത്ിത 

പ്ഫാകൈസി വയവസ്ഥേൾ മൂെമാണ്. സവത്തും മറ്റ് കയാരയതേളും, അവർക്്ക 

വിരുെീേരിച്ച നിയമസഭയിൽ നായർമാകരക്കാൾ വളലര േുെച്്ച സീറ്റുേൾ 

ഉെൊക്കും. 

അതിനാൽ ജനസംഖയയുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ സീറ്റുേൾ വിഭജിക്കണലമന്ന് അവർ 

ആവശയലെട്ടു. എന്നാൽ, അവരുലെ ആവശയങ്ങൾ സർക്കാർ അനുേൂെമായി േണ്ടില്ല. 

കവാലട്ടെുെിൽ നിന്ന ് വിട്ടുനിൽക്കാൻ കവാട്ടർമാലര കപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനായി 

കവാലട്ടെുെിൽ നിന്ന ് വിട്ടുനിൽക്കുന്നവർ സംയുക്ത രാഷ്പ്െീയ കോൺപ്രസ ്

സം െിെിച്ചു. മൂന്ന് സമുോയങ്ങളും കെർന്ന് ജനസംഖയയുലെ 70 ശതമാനകത്താളം 

വരുന്നതിനാൽ, അവരുലെ പ്രകഷാഭത്തിന് ഒരു ബഹുജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്ലെ 

സവികശഷതേളുണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാർ ആേയം അെിച്ചമർത്തൽ നയം 

സവീേരിലച്ചെിെും രിന്നീെ് വിട്ടുനിന്നവരുലെ ആവശയങ്ങൾക്്ക ഒരു രരിധി വലര 

വഴങ്ങി. 1937-ൽ നെന്ന തിരലഞ്ഞെുെിൽ, 
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സംയുക്ത രാഷ്പ്െീയ കോൺപ്രസ ് രംരത്തിെക്കിയ മിക്ക സ്ഥാനാർത്ഥിേളും 

തിരലഞ്ഞെുക്കലെട്ടു. 

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺപ്രസിന്ലെ ഹരിരുര സകേളനം (1938) നാട്ടുരാജയങ്ങളുലെ 

ോരയങ്ങളിൽ ഇെലരെുന്നതിൽ നിന്ന ് കോൺപ്രസ് അേന്നുനിൽക്കുലമന്ന് 

തീരുമാനിച്ചു. അതിനാൽ, സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉത്തരവാേിത്തമുള്ള 

രവൺലമന്െിനായുള്ള കരാരാട്ടം അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുലെ തലന്ന 

ഉത്തരവാേിത്തമായിരിക്കും. ഈ സാഹെരയത്തിൊണ് സംയുക്ത രാഷ്പ്െീയ 

കോൺപ്രസ ് എന്ന വയക്തിതവം െയിെിച്്ച രുതിയ സം െന രൂരീേരിക്കാൻ 

സംയുക്ത രാഷ്പ്െീയ കോൺപ്രസ ്കനതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചത്.  

 

അങ്ങലന, 1938 ലഫപ്ബുവരിയിൽ തിരുവിതാംേൂർ കസ്റ്ററ്റ ്കോൺപ്രസ ്നിെവിൽ വന്നു. 

തിരുവിതാംേൂെിലെ ജനങ്ങൾക്്ക സെൂർണ്ണ ഉത്തരവാേിത്തമുള്ള സർക്കാർ 

കേവരിക്കുേ എന്ന െഷയത്തികെക്ക് അത് പ്രതിജ്ഞലയെുത്തു. അയൽരാജയമായ 

ലോച്ചിയിൽ ലോച്ചി സംസ്ഥാന കോൺപ്രസ ്രൂരീേരിച്ചു. 

മെയാളി ലമകോെിയൽ 

തിരുവിതാംേൂെിൽ, തങ്ങളുലെ ആധിരതയം തേർച്ചയിൽ േലണ്ടത്തുേയും 

രുെത്തുനിന്നുള്ള തമിഴ് പ്ബാഹ്മണർ ഉന്നത ഉകേയാരസ്ഥരുലെ 

േുത്തേവൽക്കരണത്തിൽ നീരസലെെുേയും ലെയ്ത  നായന്മാരിൽ രാഷ്പ്െീയ 

പ്രകഷാഭം ആരംഭിച്ചു. 1888-ൽ തിരുവിതാംേൂർ ലെജികസ്ലറ്റീവ് േൗൺസിൽ 

രൂരീേരിച്ചകതാലെ രാഷ്പ്െീയ രൊളിത്തത്തിനായുള്ള അവരുലെ ആപ്രഹം ഉണർന്നു 

- ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച ആേയലത്ത നിയമസഭ. ഈഴവരും 

പ്േിസ്തയാനിേളും മുസ്ലീങ്ങളും ഉൾലെലെ രതിനായിരത്തിെധിേം ആളുേളുലെ 

ഒെുേളുള്ള ഒരു ലമകോൊണ്ടമായ മെയാളി ലമകോെിയൽ 1891-ൽ മഹാരാജാവിന ്

സമർെിച്ചു. ഇത ്ശരിക്കും രേവിേൾക്കും സ്ഥാനങ്ങൾക്കും കവണ്ടിയുള്ള ഒരു നായർ 

അകരഷയായിരുന്നു. താമസിയാലത, ഈഴവ ലമകോെിയൽ (1896) 13,000-െധിേം 

ഒെുേകളാലെ സമർെിച്ചു, രൗരാവോശങ്ങൾ, സർക്കാർ കജാെിേൾ മുതൊയവ 

താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കായി വിരുെീേരിക്കാൻ അകരഷിച്ചു. രണ്്ട ലമകോൊണ്ടേളും 

നിഷ്ഫെമായി. എന്നാൽ െരിപ്തരരമായ വീഷണത്തിൽ, തിരുവിതാംേൂെിലെ 

രാഷ്പ്െീയ പ്രകഷാഭത്തിന്ലെ ഭരണ െനാ കശെിക്്ക അെിത്തെ രാേിയതിന്ലെ 

സവാധീനം രണയമായി. 
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ഈഴവ ലമകോെിയൽ (1896) 

ഈഴവർക്കും മറ്റ് രികന്നാക്ക സമുോയങ്ങൾക്കും സർക്കാർ സ്കൂ ളുേളികൊ 

ലരാതുകസവനങ്ങളികൊ പ്രകവശനം നികഷധിക്കലെട്ടു. പ്േിസ്തു മതം സവീേരിച്ച 

ഈഴവർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന അകത രേവിേൾ ഈഴവർക്കും െഭിക്കുന്നതിനായി 1896-ൽ 

കഡാ.രൽെുവിന്ലെ കനതൃതവത്തിൽ ഈഴവ സമൂഹം മഹാരാജാവിന ്ഒരു സ്മാരേം 

സമർെിച്ചു. നികഷധാത്മേമായ പ്രതിേരണം െഭിച്ചതിലനത്തുെർന്ന്, 1900-ൽ 

ഇന്ത്യയുലെ കവകപ്സായിയായിരുന്ന േഴ്സൺ പ്രഭുവിന്ലെ തിരുവനന്ത്രുരം 

സന്ദർശനകവളയിൽ അവർ രണ്ടാമലത്ത "ഈഴവ ലമകോെിയൽ" സമർെിച്ചു. ഈ 

സ്മാരേവും രരാജയലെട്ടു. 

നിവർത്തന പ്രകഷാഭം  

1932ലെ ഭരണ െനാ രരിഷ്കരണം ജനസംഖയയിലെ രെ വിഭാരങ്ങലളയും 

തൃപ്തിലെെുത്തിയില്ല. അത് തിരുവിതാംേൂെിന്ലെ സാമൂഹിേ രാഷ്പ്െീയ 

അവസ്ഥലയ സെീർണ്ണമാക്കി. വിവിധ മതപ്രൂെുേളും േേയൂണിറ്റിേളും ഈ 

രരിഷ്കാരങ്ങലള അവരുലെ േേയൂണിറ്റിേൾക്്ക അതത് കനട്ടങ്ങളുലെ 

വീഷണകോണിൽ നിന്ന് വീഷിച്ചു. 1922-ലെയും 1932-ലെയും രരിഷ്കരണം സവത്ത് 

കയാരയതലയ അെിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു തിരലഞ്ഞെുെ ് രദ്ധതി നൽേി. 

തിരുവിതാംേൂെിലെ പ്രധാന ഭൂവുെമ വർരം രൂരീേരിച്ചതിനാൽ നായർ 

സമുോയങ്ങൾക്്ക ഇത് പ്രകയാജനേരമായിരുന്നു. ജനസംഖയാെിസ്ഥാനത്തിൽ 

നായന്മാർക്്ക അർഹതലെട്ടതിെും േൂെുതൽ സീറ്റുേൾ േൗൺസിെിൽ െഭിക്കുലമന്ന 

ആശെ ജനമനസ്സുേളിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ഭൂമിയിൽ ഈഴവരും മുസ്ലീങ്ങളും െിെ 

പ്േിസ്തയാനിേളും എതിർത്തു. വർരീയ കവാട്ടർമാരുലെ സ്ഥാരനം അലല്ലെിൽ 

വിവിധ സമുോയങ്ങൾക്്ക അവരുലെ ജനസംഖയാനുരാതിേമായി സീറ്റുേൾ 

സംവരണം ലെയ്യണലമന്ന് അവർ ആവശയലെട്ടു.  

സംസ്ഥാനത്ത് വിേയാഭയാസത്തിന്ലെ വയാരനം, ഒരു തകേശീയ രപ്തത്തിന്ലെ 

ഊർജ്ജസവെമായ വളർച്ച, പ്ശീമുെം കരാെുെർ അസംബ്ലിയുലെ വാർഷിേ സകേളനം 

എന്നിവ ഒരു വെിയ ജനവിഭാരത്തിൽ രൗരകബാധത്തിന്ലെ വളർച്ചലയ 

കപ്രാത്സാഹിെിച്ചു. മെയാളി ലമകോെിയൽ മുതൽ വിേയാസെന്നരായ നായർ 

ലരാതുകസവനങ്ങളിൽ േൂെുതൊയി പ്രകവശിെിക്കലെട്ടു. സംസ്ഥാനലത്ത 

ലെജികസ്ലറ്റീവ് േൗൺസിെിൽ നായന്മാർക്കാണ് ഭൂരിരഷം. പ്േിസ്തയൻ, ഈഴവ, 

മുസ്ലീം വിഭാരങ്ങളിലെ രുതിയ വിഭാരങ്ങൾ സർക്കാർ കസവനങ്ങളുലെയും 

നിയമസഭയുലെയും നായർ േുത്തേലക്കതിലര രരാതിലെൊൻ തുെങ്ങി.  
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പ്േിസ്തയൻ, ഈഴവ, മുസ്ലീം പ്രൂെുേളുലെ കനതാക്കൾ പ്രകതയേ സ്മാരേങ്ങൾ 

സമർെിച്ചു, സവത്ത് കയാരയത ഒരിക്കൽ നിർത്തൊക്കണലമന്നും സാർവപ്തിേ 

പ്രായരൂർത്തിയായ പ്ഫാകൈസി ഏർലെെുത്തണലമന്നും നിയമസഭയിൽ സമുോയ 

സപ്െോയം ഏർലെെുത്തണലമന്നും സർക്കാരികനാെ് ആവശയലെട്ടു. 

1932 ഒേ്കൊബർ 28-നാണ് രരിഷ്ോരങ്ങൾ ഔകേയാരിേമായി പ്രഖയാരിച്ചത്. ഈ 

സമുോയങ്ങളുലെ വാേങ്ങലള രൂർണ്ണമായും നിരാേരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിൽ 

അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തുെർന്ന് പ്േിസ്തയൻ, ഈഴവ, മുസ്ലീം വിഭാരങ്ങൾ 

നവീേരണത്തിന് തണുത്തു. ഈ സം െനേൾ സംസ്ഥാന വയാരേമായി പ്രകഷാഭം 

നെത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അവർ സംയുക്ത രാഷ്പ്െീയ കോൺപ്രസ ്എന്ന കരരിൽ ഒരു 

ഐേയമുന്നണി ഉണ്ടാക്കി. മൂന്ന് സമുോയങ്ങളിലെയും ബഹുഭൂരിരഷം കരരുലെയും 

രിന്ത്ുണ മാർഷൽ ലെയ്യുന്നതിൽ സംയുക്ത രാഷ്പ്െീയ കോൺപ്രസ ് വിജയിച്ചു. 

രുതിയ െട്ടപ്രോരം നിയമസഭയികെക്കുള്ള തിരലഞ്ഞെുെ് ബഹിഷ്

േരിക്കുന്നതിന്ലെ രൂരമാണ് പ്രകഷാഭം സവീേരിച്ചത്. 1933 ജനുവരി 25-ന് 

തിരുവനന്ത്രുരലത്ത എൽ.എം.എസ് ഹാളിൽ കെർന്ന സംയുക്ത രാഷ്പ്െീയ 

കോൺപ്രസിന്ലെ കയാരത്തിൊണ് പ്രകഷാഭം ആരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനം 

തിരുവിതാംേൂർ െരിപ്തത്തിൽ അെിയലെെുന്നത്. 

സർക്കാരിലനതിരായ മൂന്ന് സമുോയങ്ങളുലെ േൂട്ടുലേട്്ട രണ്ടാമകത്തതിൽ 

ആഴത്തിെുള്ള സവാധീനം ലെെുത്തി. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, അവരുലെ 

ആവശയങ്ങൾ, പ്രകതയേിച്്ച രികന്നാക്ക സമുോയങ്ങളുലെ ആവശയങ്ങൾ നിെകവറ്റാൻ 

സർക്കാർ നെരെിേൾ സവീേരിച്ചു. ഈഴവരും മുസ്ലീങ്ങളും ഉൾലെലെ. 

ലരാതുകസവനരംരത്ത് രിന്നാക്ക സമുോയങ്ങൾക്്ക സീറ്റ ്സംവരണത്തിന് വയവസ്ഥ 

ലെയ്തു.  

1936 ഒേ്കൊബെിൽ െരിപ്തപ്രസിദ്ധമായ കഷപ്തപ്രകവശന വിളംബരം 

രുെലെെുവിച്ചു. 1938-ൽ "തിരുവിതാംേൂർ കസ്റ്ററ്റ് കോൺപ്രസ"് എന്ന രാഷ്പ്െീയ 

രാർട്ടിയുലെ കവഷത്തിൊണ് സംയുക്ത രാഷ്പ്െീയ കോൺപ്രസ ് പ്രതയഷലെട്ടത്. 

സംസ്ഥാനത്ത് ഉത്തരവാേിത്തമുള്ള സർക്കാർ അധിോരം കനെുേ എന്നതായിരുന്നു 

അതിന്ലെ െഷയം. 

 

http://www.byjusexamprep.com/

