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ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ 

 ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ: ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ 

ചരിപ്രത്തിൽ, സാമൂഹിക-മര പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒരു സുപ്പധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. 

പെിഞ്ഞാറിന്ടറ ലിബറൽ ആശയങ്ങളുടെ വയാപനം പരിഷ്കരണ പ്പസ്ഥാനങ്ങളുടെ 

ആവിർഭാവത്തിന് കൂെുരൽ ഉത്തത്തജനം നൽകി. പരീക്ഷാ കാഴ്ചപ്പാെിൽ, മിക്ക മത്സര 

പരീക്ഷകളിലും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ത്തചാദ്യങ്ങൾ ത്തചാദ്ിക്കുന്നരിനാൽ ഇര് ഒരു 

പ്പധാന വിഷയമാണ.് വരാനിരിക്കുന്ന എസ്എസസ്ി, ടറയിൽത്തവ പരീക്ഷകൾക്കായി 

ഈ കുറിപ്പുകൾ രീർച്ചയായും സഹായിക്കും. 

പ്പശസ്ത സാമൂഹിക പ്പസ്ഥാനവും സംഘെനകളും അവരുടെ 

സ്ഥാപകരും  

പ്ബഹ്മ സമാജം 

 രാജാ രാംത്തമാഹൻ ത്തറായ് 1828 -ൽ ഹിന്ദുമരടത്ത ശുദ്ധീകരിക്കുന്നരിനും ഏകദദ്വ 

വിശവാസം പ്പസംഗിക്കുന്നരിനുമായി പ്ബഹ്മ സമത്ത ്കൽക്കത്ത സ്ഥാപിച്ചു. 

 ഇന്ത്യയിടല ആദ്യടത്ത ആധുനിക മനുഷയനായി അത്തേഹം കണക്കാക്കടപ്പെുന്നു. 

 1815 -ൽ അത്തേഹം ആത്മീയ സഭ സ്ഥാപിച്ചു. 

 പിന്നീെ ്ഇര ്1828 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്ബഹ്മസഭയായി വികസിപ്പിക്കടപ്പട്ടു. 

 ഒരു ദദ്വം മാപ്രത്തമയുള്ളൂ എന്ന ്അത്തേഹം പ്പസംഗിച്ചു. 

 ഉപനിഷത്തുകളുടെയും ദബബിളിനട്റയും ഖുർആനിനട്റയും പഠിപ്പിക്കലുകൾ 

അത്തേഹം സംത്തയാജിപ്പിച്ച ് വിവിധ മരങ്ങളിടല ജനങ്ങൾക്കിെയിൽ ഐകയം 

വളർത്തിടയെുത്തു. 

 ആത്മീയ സഭയുടെ പ്പവർത്തനം മഹർഷി ത്തദ്ത്തബപ്ന്ദനാഥ ൊത്തഗാർ (രവീപ്ന്ദനാഥ 

ൊത്തഗാറിന്ടറ പിരാവ്) നിർവഹിച്ചു, അത്തേഹം അരിടന പ്ബഹ്മ സമാജ ് എന്ന് 

പുനർനാമകരണം ടചയ്തു. 

 1829 -ൽ സരി ആചാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമായി പ്പഖയാപിക്കാൻ വിലയം ടബനറ്ിങ്ക ്

പ്പഭുവിടന സഹായിച്ചരിനാലാണ ് രാജാ റാംത്തമാഹൻ ത്തറായ് ഏറ്റവും കൂെുരൽ 

ഓർമ്മിക്കടപ്പെുന്നര.് 

 ദശശവ വിവാഹത്തിനും സ്പ്രീ ശിശുഹരയയ്ക്കും എരിടര അത്തേഹം 

പ്പരിത്തഷധിച്ചു. 

 ഇന്ത്യൻ ഐകയത്തിന ്ജാരിവയവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും വലിയ രെസ്സടമന്ന ്അത്തേഹത്തിന ്

ത്തരാന്നി. 

 അത്തേഹം ജാരികൾ രമ്മിലുള്ള വിവാഹങ്ങടള ഇഷ്ടടപ്പട്ടു. അത്തേഹം ഒരു മുസ്ീം 

ആൺകുട്ടിടയ ദ്ടത്തെുത്തു 

 1817 -ൽ ത്തേവിേ് ടഹയറിടനാപ്പം ഒരു മിഷനറിയുമായി ത്തചർന്ന ്അത്തേഹം ഹിന്ദു 

ത്തകാത്തളജ് (ഇത്തപ്പാൾ ടകാൽക്കത്ത പ്പസിേൻസി ത്തകാത്തളജ്) സ്ഥാപിച്ചു. 

 രാംത്തമാഹൻ ത്തറായ് സംവാദ് ്കൗമുദ്ി എന്ന ആദ്യ ബംഗാളി വാരിക ആരംഭിച്ചു 

 ത്തപർഷയൻ വാരികയായ മിറാത്ത-്ഉൾ-അക്ബർ എേിറ്റ ്ടചയ്തു. 
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 പപ്ര സവാരപ്ന്ത്യത്തിനായി അത്തേഹം നിലടകാണ്ടു 21. 1833 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിടല 

പ്ബിത്തസ്റ്റാളിൽ റാംത്തമാഹൻ മരിച്ചു. 

യുവ ബംഗാൾ പ്പസ്ഥാനം 

 യുവ ബംഗാൾ പ്പസ്ഥാനത്തിനട്റ സ്ഥാപകനായിരുന്നു ടഹൻറി വിവിയൻ 

ടേത്തറാസിത്തയാ. 

 1809 -ൽ കൽക്കത്തയിൽ ജനിച്ച അത്തേഹം ടകാൽക്കത്തയിടല ഹിന്ദു ത്തകാത്തളജിൽ 

പഠിപ്പിച്ചു. 

 അത്തേഹത്തിന്ടറ അനുയായികൾ ടേത്തറാസിയൻസ ് എന്നും അവരുടെ പ്പസ്ഥാനം 

യംഗ ്ബംഗാൾ പ്പസ്ഥാനം എന്നും അറിയടപ്പട്ടു. 

 അവർ പഴയ പാരമ്പരയങ്ങടളയും ജീർണിച്ച ആചാരങ്ങടളയും ആപ്കമിച്ചു. 

 അവർ സ്പ്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും വിദ്യാഭയാസവും വാദ്ിച്ചു. 

 വിപ്ഗഹാരാധന, ജാരീയര, അന്ധവിശവാസങ്ങൾ എന്നിവയ്ടക്കരിടര അവർ 

അത്തസാസിത്തയഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സംവാദ്ങ്ങൾ സംഘെിപ്പിക്കുകയും ടചയ്തു 

ആരയ സമാജം 

 സവാമി ദ്യാനന്്ദ സരസവരി 1875 ൽ ത്തബാംടബയിൽ സ്ഥാപിച്ചരാണ ്ആരയസമാജം. 

 ഗുജറാത്തിടല കത്തിയവാറിൽ ജനിച്ച സവാമി ദ്യാനന്്ദ (1824-83) ഒരു പണ്ഡിരനും 

ത്തദ്ശസ്ത്തനഹിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും നത്തവാത്ഥാനവാദ്ിയുമായിരുന്നു. 

 ത്തവദ്ങ്ങളാണ ്യഥാർത്ഥ അറിവിനട്റ ഉറവിെടമന്ന ്അത്തേഹം വിശവസിച്ചു. 

 "ത്തവദ്ങ്ങളിത്തലക്ക ്മെങ്ങുക" എന്നരായിരുന്നു അത്തേഹത്തിന്ടറ മുപ്ദ്ാവാകയം. 

 വിപ്ഗഹാരാധനയ്ക്കും ദശശവ വിവാഹത്തിനും ജനനടത്ത അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 

ജാരിവയവസ്ഥയ്ക്കും അത്തേഹം എരിരായിരുന്നു. 

 അത്തേഹം ജാരിവിവാഹങ്ങടളയും വിധവാ പുനർവിവാഹങ്ങടളയും 

ത്തപ്പാത്സാഹിപ്പിച്ചു 

 മറ്റ ് മരങ്ങളിത്തലക്ക ് പരിവർത്തനം ടചയ്ത ഹിന്ദുക്കടള രിരിടക ടകാണ്ടുവരാൻ 

അത്തേഹം സുധി പ്പസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. 

 അത്തേഹത്തിന്ടറ ആശയങ്ങൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്ന സരയാർത്ഥ പ്പകാശ് എന്ന പുസ്തകം 

അത്തേഹം എഴുരി. 

 ആരയസമാജം, ത്തബാംടബയിൽ സ്ഥാപിരമായരാടണങ്കിലും, പഞ്ചാബിൽ വളടര 

ശക്തമായിത്തീരുകയും അരിന്ടറ സവാധീനം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ ് ഭാഗങ്ങളിത്തലക്ക ്

വയാപിപ്പിക്കുകയും ടചയ്തു. 

 ആദ്യടത്ത ദ്യാനന്്ദ ആംത്തഗ്ലാ-ത്തവദ്ിക് (DAV) സ്കൂ ൾ 1886 ൽ ലാത്തഹാറിൽ സ്ഥാപിരമായി. 
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പ്പാർത്ഥന സമാജം 

 പ്പാർഥന സമാജം 1867 ൽ ത്തബാംടബയിൽ ത്തോ. ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗ ്സ്ഥാപിച്ചു 

 പ്ബത്തഹ്മാ സമാജത്തിനട്റ ഓഫ ്ഷൂട്ട ്ആയിരുന്നു അര് 

 ഹിന്ദുമരത്തിനുള്ളിടല ഒരു പരിഷ്കരണ പ്പസ്ഥാനമായിരുന്നു അര്. 

 ജസ്റ്റിസ ്എം.ജി. റാനടേയും ആർ.ജി. 1870 ൽ ഭണ്ഡാർക്കർ അരിൽ ത്തചർന്നു, അരിന ്

പുരിയ ശക്തി പകർന്നു. 

 ജസ്റ്റിസ ്റാനടേ ടേക്കാൻ എേയൂത്തക്കഷൻ ടസാദസറ്റിടയ ത്തപ്പാത്സാഹിപ്പിച്ചു. 

സവാമി വിത്തവകാനന്ദനും രാമകൃഷ്ണ മിഷനും 

 സവാമി വിത്തവകാനന്ദനട്റ യഥാർത്ഥ ത്തപര ്നത്തരപ്ന്ദനാഥ ്ദ്ത്ത (1863-1902) 

 അത്തേഹം പ്ശീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനട്റ ഏറ്റവും പ്പശസ്തനായ ശിഷയനായി 

 1886 -ൽ നത്തരപ്ന്ദനാഥ ് സനയാസ പ്പരിജ്ഞടയെുത്തു, അത്തേഹത്തിന ് വിത്തവകാനന്ദൻ 

എന്ന ത്തപര ്നൽകി. 

 അത്തേഹം ത്തവദ്ാന്ത് രരവശാസ്പ്രം പ്പസംഗിച്ചു 

 സവാമി വിത്തവകാനന്ദൻ 1893 ടസപ്റ്റംബറിൽ ചിക്കാത്തഗായിൽ (യുഎസഎ്) നെന്ന 

മരങ്ങളുടെ പാർലടമനറ്ിൽ പടങ്കെുക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെയും ഹിന്ദുമരത്തിന്ടറയും 

അന്ത്സ്സ ്ഉയർത്തുകയും ടചയ്തു. 

 ശക്തിയുടെയും സവാപ്ശയത്തിനട്റയും സത്തന്ദശം വിത്തവകാനന്ദൻ പ്പസംഗിച്ചു. 

 ദ്രിപ്ദ്രുടെയും വിഷാദ്ത്തരാഗികളുടെയും ജീവിരം ടമച്ചടപ്പെുത്താൻ അത്തേഹം 

ജനങ്ങത്തളാെ ്ആവശയടപ്പട്ടു. 

 അത്തേഹം 1897 ൽ ഹൗറയിടല ത്തബലൂരിൽ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു. 

 ഇര ്ഒരു സാമൂഹിക ത്തസവനവും ജീവകാരുണയ സമൂഹവുമാണ്. 

 ഈ മിഷന്ടറ ലക്ഷയങ്ങൾ സ്കൂ ളുകൾ, ത്തകാത്തളജുകൾ, ആശുപപ്രികൾ, 

അനാഥാലയങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നരിലൂടെ മാനുഷികമായ ആശവാസവും 

സാമൂഹിക പ്പവർത്തനവുമാണ.് 

രിത്തയാസഫിക്കൽ ടസാദസറ്റി 

 രിത്തയാസഫിക്കൽ ടസാദസറ്റി 1875 ൽ നയൂത്തയാർക്കിൽ (യുഎസ്എ) സ്ഥാപിച്ചര ്

മാേം എച്ച്പി ആണ്. ബ്ലാവറ്്റസ്കി, ഒരു റഷയൻ വനിര, ടഹൻറി സ്റ്റീൽ ഓൾത്തകാട്ട,് ഒരു 

അത്തമരിക്കൻ ത്തകണൽ 

 വംശ, വർണ്ണ, മര വയരയാസമില്ലാടര മനുഷയനട്റ സാർവപ്രിക സാത്തഹാദ്രയം 

രൂപടപ്പെുത്തുകയും പുരാരന മരങ്ങളുടെയും രത്തവചിന്ത്കളുടെയും പഠനം 

ത്തപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ടചയ്യുക എന്നരായിരുന്നു അവരുടെ പ്പധാന ലക്ഷയങ്ങൾ. 
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 അവർ ഇന്ത്യയിടലത്തി 1882 -ൽ മപ്ദ്ാസിടല അേയാറിൽ അവരുടെ ആസ്ഥാനം 

സ്ഥാപിച്ചു. 

 പിന്നീെ ് 1893 -ൽ ഓൾത്തകാട്ടിനട്റ മരണത്തശഷം പ്ശീമരി ആനി ടബസന്റ ്

ഇന്ത്യയിടലത്തി ടസാദസറ്റിയുടെ ത്തനരൃരവം ഏടറ്റെുത്തു. 

 പ്ശീമരി ആനി ടബസന്റ ്ബനാറസിൽ മദ്ൻ ത്തമാഹൻ മാളവയത്തയാടൊപ്പം ടസൻപ്െൽ 

ഹിന്ദു സ്കൂ ൾ സ്ഥാപിച്ചു, അര് പിന്നീെ ് ബനാറസ ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയായി 

വികസിച്ചു. 

 

 

പണ്ഡിറ്റ ്ഈശവർ ചപ്ന്ദ വിദ്യാസാഗർ 

 പണ്ഡിറ്റ ് ഈശവർ ചപ്ന്ദ ഒരു മികച്ച അധയാപകനും മാനവികവാദ്ിയും സാമൂഹിക 

പരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്നു 

 ത്തഫാർട്ട ്വിലയം ത്തകാത്തളജിടല ബംഗാളി വകുപ്പിനട്റ ടഹേ് പണ്ഡിറ്റായി അത്തേഹം 

ഉയർന്നു. 

 ടപൺകുട്ടികൾക്കായി വിദ്യാസാഗർ നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു 

 ടബഥയൂൺ സ്കൂ ൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അത്തേഹം ടജേി ടബഥൂണിടന സഹായിച്ചു. 

 അത്തേഹം ടകാൽക്കത്തയിൽ ടമത്തപ്ൊടപാളിറ്റൻ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു 

 അത്തേഹം ദശശവ വിവാഹത്തിൽ പ്പരിത്തഷധിക്കുകയും വിധവടയ 

അനുകൂലിക്കുകയും ടചയ്തു 

 വിധവാ പുനർവിവാഹ നിയമം (1856) നിയമവിത്തധയമാക്കിയ പുനർവിവാഹം. 

 വിദ്യാഭയാസ വയാപനത്തിന ്അത്തേഹം നൽകിയ വലിയ പിന്ത്ുണയാണ ്അത്തേഹത്തിന ്

വിദ്യാസാഗർ എന്ന പദ്വി നൽകിയര.് 

ത്തജയാരിബ ഫുടല 

 ത്തജയാരിബ ഫുടല മഹാരാഷ്പ്െയിടല രാഴ്ന്ന ജാരി കുെുംബത്തിൽ ടപട്ടയാളായിരുന്നു 

 സവർണ ത്തമധാവിരവത്തിനും പ്ബാഹ്മണ ത്തമധാവിരവത്തിനും എരിടര അത്തേഹം 

ജീവിരകാലം മുഴുവൻ ത്തപാരാട്ടം നെത്തി. 

 1873 -ൽ ജാരിവയവസ്ഥയ്ടക്കരിടര ത്തപാരാൊൻ അത്തേഹം സരയത്തശാദ്ക് സമാജ ്

സ്ഥാപിച്ചു. 

 മഹാരാഷ്പ്െയിടല വിധവ പുനർവിവാഹ പ്പസ്ഥാനത്തിന ്അത്തേഹം രുെക്കമിെുകയും 

സ്പ്രീകളുടെ വിദ്യാഭയാസത്തിനായി പ്പവർത്തിക്കുകയും ടചയ്തു. 

 1848 ൽ ത്തജയാരിബ ഫൂടലയും ഭാരയ സാവിപ്രി ബായ് ഫൂടലയും പൂനയിൽ ആദ്യടത്ത 

ത്തഗൾസ ്സ്കൂ ൾ സ്ഥാപിച്ചു. 
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മുസ്ീം പരിഷ്കരണ പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ 

രുെക്കത്തിൽ പാശ്ചാരയ വിദ്യാഭയാസം ഒഴിവാക്കിയരിനാൽ മുസ്ീം പരിഷ്കരണ 

പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ അല്പം കഴിഞ്ഞ് ആരംഭിച്ചു. 

അലിഗേ ്പ്പസ്ഥാനം 

 ഇന്ത്യയിടല മുസ്ീങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭയാസപരവുമായ പുത്തരാഗരിക്കായി 

സർ സയ്യിദ് ്അഹ്മദ് ്ഖാൻ (1817-98) ആണ ്അലിഗേ് പ്പസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചര.് 

 മുസ്ീങ്ങൾക്കിെയിൽ ഉദ്ാരമായ ആശയങ്ങൾ പ്പചരിപ്പിക്കുന്നരിനുള്ള ഒരു 

ടപാരുത്തവദ്ിയായി അത്തേഹം 1866 -ൽ മുഹമ്മദ്ൻ വിദ്യാഭയാസ സത്തമ്മളനം ആരംഭിച്ചു. 

 1875 -ൽ അത്തേഹം മുസ്ീങ്ങൾക്കിെയിൽ ഇംഗ്ലീഷ ് വിദ്യാഭയാസം 

ത്തപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നരിനായി അലിഗേിൽ ഒരു ആധുനിക സ്കൂ ൾ സ്ഥാപിച്ചു. 

 ഇര ്പിന്നീെ ്മുഹമ്മദ്ൻ ആംത്തഗ്ലാ-ഓറിയന്റൽ ത്തകാത്തളജായും പിന്നീെ ്അലിഗേ് മുസ്ീം 

സർവകലാശാലയായും വളർന്നു. 

 

ദ്ിത്തയാബന്ദ ്സ്കൂ ൾ 

 മുസ്ീം ഉലമകൾക്കിെയിടല ഓർത്തത്തോക്സ ് വിഭാഗം ദ്ിത്തയാബന്്ദ പ്പസ്ഥാനം 

സംഘെിപ്പിച്ചു. 

 ഇരട്ട ലക്ഷയങ്ങളുള്ള ഒരു നത്തവാത്ഥാന പ്പസ്ഥാനമായിരുന്നു അര് 

 ഖുർആനിനട്റയും ഹാദ്ിയുടെയും ശുദ്ധമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മുസ്ീങ്ങൾക്കിെയിൽ 

പ്പചരിപ്പിക്കുക 

 വിത്തദ്ശ ഭരണാധികാരികൾടക്കരിടര ജിഹാദ്ിനട്റ ആത്മാവ ്നിലനിർത്താൻ. 

 പുരിയ ദ്ിയബന്്ദ ത്തനരാവ് മഹമൂദ്-്ഉൾ-ഹസൻ (1851-1920) സ്കൂ ളിന്ടറ മരപരമായ 

ആശയങ്ങൾക്ക ്രാഷ്പ്െീയവും ബൗദ്ധികവുമായ ഉള്ളെക്കം നൽകാൻ പ്ശമിച്ചു. 

സിഖ ്പരിഷ്കരണ പ്പസ്ഥാനം 

 ബാബ ദ്യാൽ ദ്ാസ ്നിരങ്കാരി പ്പസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു 

 ദദ്വടത്ത നിരങ്കരനായി (രൂപരഹിരമായി) ആരാധിക്കണടമന്ന ് അത്തേഹം 

നിർബന്ധിച്ചു. 

 നാമധാരി പ്പസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചര ്ബാബ രാം സിംഗാണ.് 

 അത്തേഹത്തിന്ടറ അനുയായികൾ ടവളുത്ത വസ്പ്രം ധരിക്കുകയും മാംസം 

കഴിക്കുന്നര ്ഉത്തപക്ഷിക്കുകയും ടചയ്തു. 

 1870 -ൽ ലാത്തഹാറിലും അമൃത്സറിലും ആരംഭിച്ച സിംഗ ്സഭകൾ സിഖ ്സമൂഹടത്ത 

നവീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷയത്തത്താടെയായിരുന്നു. 

 1892 ൽ അമൃത്സറിൽ ഖൽസ ത്തകാത്തളജ ്സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ സഹായിച്ചു. 

 ഗുർമുഖിയും പഞ്ചാബി സാഹിരയവും അവർ ത്തപ്പാത്സാഹിപ്പിച്ചു. 
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 1920 -ൽ സിഖ ്ഗുരുദ്വാരകളിൽ നിന്ന ്അഴിമരിക്കാരായ മഹാന്മാടര (പുത്തരാഹിരടര) 

നീക്കം ടചയ്യാൻ അകാലികൾ ഒരു പ്പസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. 

 പിന്നീെ,് അകാലികൾ രങ്ങടള ഒരു രാഷ്പ്െീയ പാർട്ടിയിത്തലക്ക ്സംഘെിപ്പിച്ചു. 

ത്തലാകഹിരവാെി: 

 ത്തഗാപാൽ ഹരി ത്തദ്ശ്മു ഖ് ആരംഭിച്ചു. പാശ്ചാരയ വിദ്യാഭയാസവും യുക്തിസഹമായ 

കാഴ്ചപ്പാെും വാദ്ിച്ചു. സ്പ്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്പ്രീ വിദ്യാഭയാസടത്ത അത്തേഹം 

വാദ്ിച്ചു. 

ഇന്ത്യൻ (ത്തദ്ശീയ) സാമൂഹിക സത്തമ്മളനം: 

 സ്ഥാപിച്ചര ് എം.ജി. രണടേയും രഘുനാഥ ് റാവുവും. 1887 ൽ അരിന്ടറ ആദ്യ 

ടസഷൻ നെന്നു. 

 ബഹുഭാരയരവവും കുൽഹിനിസവും നിർത്തലാക്കുന്നരിലായിരുന്നു അരിനട്റ 

പ്പധാന പ്ശദ്ധ, ഇര് ജാരി-ജാരി വിവാഹങ്ങടള ത്തപ്പാത്സാഹിപ്പിച്ചു. ദശശവ 

വിവാഹങ്ങടള ടചറുക്കുടമന്നും പ്പരിജ്ഞ ടചയ്തു. 

 ത്തകാൺഫറൻസിടന ചിലത്തപ്പാൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ത്തകാൺപ്ഗസിന്ടറ സാമൂഹിക 

പരിഷ്കരണ ടസൽ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

 

ടസർവന്റസ് ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ ടസാദസറ്റി: 

 1905 ൽ ത്തഗാപാൽ കൃഷ്ണ ത്തഗാഖടല രൂപീകരിച്ചു. 

 പട്ടിണി ആശവാസം നൽകുന്നരിലും ആദ്ിവാസികളുടെ അവസഥ് 

ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നരിലും ഇര ്പ്ശത്തദ്ധയമായ പ്പവർത്തനം നെത്തി. 

ജസ്റ്റിസ ്പാർട്ടി പ്പസ്ഥാനം: 

 െി.എം. നായർ, സർ പിറ്റി രയാഗരാജ ടചട്ടിയാർ, പനഗലിടല രാജ എന്നിവർ 1916 -ൽ 

ദ്ക്ഷിത്തണന്ത്യൻ ലിബറൽ ടഫേത്തറഷൻ (SILF) രൂപീകരിച്ചു. 

 കാഴ്ചപ്പാെുകളും അഭിപ്പായങ്ങളും പ്പകെിപ്പിക്കുന്നരിനുള്ള അവരുടെ പ്പധാന 

അവയവമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ ്എന്ന പപ്രം. 

 എസഐ്എൽഎഫിടന പിന്നീെ ്ജസ്റ്റിസ ്പാർട്ടി എന്ന ്വിളിക്കാൻ രുെങ്ങി. 
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