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സാമൂഹിക-മത പരിഷ്കരണ പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ 

1812 മുതൽ ഏതാണ്്ട നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വറര, കകരളത്തിന്റെ രാഷ്്പ്രീയ 

ജീവിതം നിഷ്്പ്കിയതവവും സമൂഹം ബാഹയമായ ശാന്തതയും 

അവതരിപ്പിറെങ്കിലും, അട്ടിമെി ശക്തികൾ രൂപറപ്പരുകയും വികസിക്കുകയും 

റെയ്തു.സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഈ പ്പവാഹം പ്കകമണ ഇരുപതാം 

നൂറ്റാണ്ടിൽ സവാതപ്ന്തയത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഗവൺറമന്െിനുമുള്ള 

രാഷ്്പ്രീയ കപാരാട്ടത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയികലക്്ക കകരളറത്ത നയിെു. ഈ 

അഴുകലിന്റെ പ്പധാന ഫലം, സാമൂഹിക അനീതിക്കും തിന്മകൾക്കുറമതിറര, 

പ്പകതയകിെ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിറല ജനങ്ങറള ഉണർത്തിയതാണ്. . പറത്താൻപതാം 

നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ ഈ ഉണർവ ്കകരളത്തിൽ പ്പകരമായി. 

കകരളത്തിറല ആദയകാല ജനാധിപതയ ബഹുജന പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ കൂരിയായ നിരവധി 

സാമൂഹയ-മത പരിഷ്കരണ പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപറപ്പട്ടു. റമാത്തത്തിൽ, ഈ 

പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ സമാധാനപരവും അഹിംസാത്മകവുമായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും 

അവയിൽ തീപ്വവാദത്തിന്റെ അന്തർധാര ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്പസ്ഥാനങ്ങൾക്്ക 

ഏറ്റവും പ്പാധാനയമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം കകരളം നൂറ്റാണ്ടുകളായി 

ജാതിവയവസ്ഥറയ അതിന്റെ ഏറ്റവും അരിെമർത്തുന്ന രൂപത്തിൽ സഹിെിരുന്നു. 

കർക്കശമായ ജാതിവയവസ്ഥയും യുക്തിരഹിതമായ ജാതി വിലക്കുകളും വളറര 

ഹീനമായ രീതിയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു, താഴ്ന്ന ഉത്തരവുകൾ 'റതാട്ടുകൂരായ്മ ' 

മാപ്തമല്ല '' സമീപിക്കാനാവാത്തതും '' ആയിരുന്നു. 

മലബാെിൽ, കനരിട്ടുള്ള പ്ബിട്ടീഷ് ്ഭരണത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും ഭരണ 

സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ജാതിവയവസ്ഥയുറര കവർതിരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, 

വയക്തിയുറര സാമൂഹിക പദവിയും സാമ്പത്തിക കശഷ്ിയും ജാതി കപ്ശണിയിറല 

അകേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താൽ നിർണ്ണയിക്കറപ്പട്ടു. നാട്ടുരാജയങ്ങളായ 

റകാെിയിലും തിരുവിതാംകൂെിലും ജാതിവയവസ്ഥയുറര പിരി കൂരുതൽ 

ശവാസംമുട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്്ട വറര സർക്കാർ പദവികൾ താഴ്ന്ന 

ജാതിക്കാർക്കും ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവർക്കും നികഷ്ധിക്കറപ്പട്ടു. 

ഏറ്റവും പ്പധാനറപ്പട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്പസ്ഥാനങ്ങൾക്്ക കനതൃതവം 

നൽകിയത് മഹാനായ ഹിന്ദു സനയാസിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായ ശ്രീ 

നാരായണ ഗുരു ആയിരുന്നു. 1856 -ൽ നമ്പൂതിരിമാറരക്കാൾ വളറര താറഴയാണ് 

ഈഴവ സമുദായത്തിൽ ഗുരു ജനിെത്. ജാതിവയവസ്ഥയുറരയും പ്ബാഹ്മണ 

കമധാവിതവത്തിനറ്െയും ഈഴവരുറരയും മറ്റ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുറരയും നിരവധി 

സാമൂഹിക വവകലയങ്ങൾറക്കതിറരയും അകേഹം നിർഭയമായി 

വിമർശിക്കുകയും പ്പൊരണം നരത്തുകയും റെയ്തു. 

താമസിയാറത പ്ശീനാരായണ ഗുരു ഈഴവർക്കും തിയ്യർക്കും ഒരുമിക്കാനും 

സംഘരിക്കാനുമുള്ള ൊലിംഗ ്
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കപായിന്ൊയി. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യയാഗം (എസ്എൻഡിപി), 

അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്ശീനാരായണ ധാർമ്മിക അധയാപന പ്പൊരണത്തിനുള്ള 

സമൂഹം 1903 കമയ് 15 -ന് നിലവിൽ വന്നു. െുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഗുരുവും 

കയാഗവും അവരികലക്ക് സമർപ്പിത റതാഴിലാളികളുറര ഒരു മികെ സംഘറത്ത 

ആകർഷ്ിെു. കവി കുമാരനാരാൻ , നൂറ്റാണ്ടുകളുറര കസവച്ഛാധിപതയത്തിന് 

കീഴരങ്ങിയ ഒരു സമൂഹത്തിന ്ഐകയത്തിലൂറരയും യാഥാർത്ഥയത്തിലൂറരയും 

ജീവജാലത്തിലൂറരയും എന്തുറെയ്യാനും കനരാനും കഴിയും എന്നതിന്റെ 

പ്പഗത്ഭമായ സാക്ഷയമാണ് അകേഹത്തിന്റെ പ്ശമങ്ങൾ. 

എന്നിരുന്നാലും, നാരായണൻ വിഭാഗീയ തത്തവെിന്തകനും കനതാവുമായിരുന്നില്ല. 

അത്തരം ഉദാത്തമായ മാനവികതയും സാമൂഹിക ലക്ഷയവും 

അരിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്പവർത്തന പരിപാരി ഒരു ജാതിയിൽ മാപ്തം 

ഒതുങ്ങാൻ വിധിക്കറപ്പട്ടതല്ല; അത് താമസിയാറത പ്ബാഹ്മണൻ ഉൾറപ്പറര എല്ലാ 

ജാതികറളയും ഉൾറക്കാള്ളുന്ന ഹിന്ദു പരിഷ്കരണത്തിന്റെ തതവശാസ്പ്തമായി മാെി. 

നവീകരണത്തിന്റെ ആവശയകതയും നായന്മാർക്്ക കതാന്നി. 

മധയകാലഘട്ടത്തിലുരനീളം, പറത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്്ട വറര, നായന്മാർക്്ക 

കകരളത്തിൽ മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നിരുന്നാലും, 19 -ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ 

മദ്ധ്യകത്താറര ഈ ആധിപതയം ക്ഷയിെുതുരങ്ങി. കനരകത്ത നായർ 

സമുദായത്തിന്റെ കരുത്ത് ഉെപ്പുവരുത്തിയിരുന്ന ബന്ധവും (നിയമപരമല്ലാത്ത 

വിവാഹം) മാതൃകാ കൂട്ടുകുരുംബ വയവസ്ഥയും കപാലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇകപ്പാൾ 

പല തിന്മകളുറരയും ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ളതായി മാെി. കകമ്പാള സമ്പദ്

വയവസ്ഥയുറര ആഘാതം, പരമ്പരാഗത വസനിക പരിശീലനത്തിന്റെ 

തികരാധാനം, പുതിയ വിദയാഭയാസ സപ്മ്പദായത്തിലൂറര പുതിയ മൂലയങ്ങൾ 

ആഗിരണം റെയ്യൽ, താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കിരയിൽ സവയം അവകബാധം 

സൃഷ്ടിക്കറപ്പരുന്നു, സമതവത്തിനും പദവികൾക്കുമുള്ള അവരുറര നിലവിളി - ഈ 

ഘരകങ്ങറളല്ലാം റകാണ്ടുവന്നു നായർ ആധിപതയത്തിന്റെ ഇരിവ്. 

െട്ടമ്പി സവാമികറളകപ്പാറലയുള്ള മതപുരുഷ്ന്മാരുറര പ്പവർത്തനങ്ങളിലും 

സാഹിതയത്തിലും പപ്തങ്ങളിലും പിന്നീര ്വിവാഹം, അനന്തരാവകാശം, 

സവത്തവകാശം മുതലായ നിയമനിർമ്മാണ നിയമങ്ങളിലും ആതയന്തികമായി 

പ്പകരിപ്പിെ പരിഷ്കരണ മകനാഭാവത്തിന് വീഴ്ചയുറര കബാധം ഒരു പ്പകൊദനം നൽകി. 

1914 -ൽ നായർ സർവീസ് റസാവസറ്റിയുറര അരിത്തെയിൽ പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ 

സ്ഫരികവൽക്കരിക്കറപ്പട്ടു. മാറ്റത്തിനുള്ള കപ്പരണ ഈഴവർക്കും മറ്റ് 

അയിത്തജാതിക്കാർക്കും നായർമാർക്കും മാപ്തമായിരുന്നില്ല. വയതയസ്ത അളവിലുള്ള 

വസ്തു ത എന്ന നിലയിൽ, ഹിന്ദു സമൂഹത്തിറല എല്ലാ ജാതികറളയും 

പ്കിസ്തയാനികറളയും മുസ്ലീങ്ങറളയും ബാധിെു. 
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വവക്കം സതയാപ്ഗഹം 

വവക്കറത്ത പ്പസിദ്ധ്മായ കക്ഷപ്തകത്താര് കെർന്നുള്ള റപാതു കൊഡുകളിൽ 

പ്പതയക്ഷറപ്പരാൻ പാരില്ലാത്ത 'അൺകപ്പാെബിൾസ'് എന്ന് വിളിക്കറപ്പരുന്ന െില 

വിഭാഗങ്ങറള പ്പകവശിപ്പിക്കണറമന്ന് ആവശയറപ്പട്്ട ഒരു പ്പസ്ഥാനം കാൽനരയായി. 

ദൃഢനിശ്ചയകത്താറര യാഥാസ്ഥിതിക എതിർപ്പ് നീക്കം റെയ്തു. കക്ഷപ്തത്തിനുള്ളിൽ 

പ്ബാഹ്മണർക്്ക ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് വദവത്തിന് ഒരു പ്പധാന വഴിപാരായി 

കണക്കാക്കറപ്പട്ടു, കൂരാറത പ്പസ്ഥാനറത്ത എതിർക്കുന്നവർ തരസ്സമില്ലാത്ത 

ആൊരം അഭയർത്ഥിെു. 'അവർണറര' സമീപന കൊഡുകളികലക്്ക വരാൻ 

അനുവദിൊൽ കക്ഷപ്ത പൂജാരികൾ മലിനീകരിക്കറപ്പരുകയും കക്ഷപ്തം 

അശുദ്ധ്മാവുകയും റെയ്യുറമന്ന് വാദിക്കറപ്പട്ടു. സതയാപ്ഗഹത്തിന്റെ രീതികൾ 

പരീക്ഷിക്കാൻ കഫാർകവഡ് വിഭാഗം തീരുമാനിെു, കൂരാറത നിരവധി വയക്തികൾ, 

അവരിൽ വലിറയാരു വിഭാഗം നായന്മാരും മറ്റ് ജാതി ഹിന്ദുക്കളും ആയതിനാൽ, 

തിരുവിതാംകൂർ െീജന്ൊയ മഹാൊണി കസതു ലക്ഷ്മി ബായിയുറര മുമ്പാറക 

തങ്ങളുറര പരാതി സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു "ജാഥ" സംഘരിപ്പിെു. 'അവർണ' 

ഹിന്ദുക്കൾക്്ക കക്ഷപ്ത കൊഡുകൾ തുെക്കണറമന്ന് ആവശയറപ്പട്്ട റലജികസ്ലറ്റീവ ്

കൗൺസിലിൽ ഒരു പ്പകമയം അവതരിപ്പിെു. പകക്ഷ, ഇരുപത്തിറയാന്ന് 

കവാട്ടിറനതിറര ഇരുപത്തിരണ്്ട ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അത ്പുെന്തള്ളറപ്പട്ടു. 

മഹാത്മാഗാന്ധി മീനത്തിൽ 1100-ൽ (െ. യുഗം -1924) വവക്കം സന്ദർശിെു, നിരവധി 

യാഥാസ്ഥിതിക പ്ബാഹ്മണറരയും മറ്റുള്ളവറരയും അഭിമുഖ്ം നരത്തി, സാമൂഹിക 

അനീതി നീക്കം റെയ്യാനും മാനവികതയുറര ഉകേശയം മുകന്നാട്്ട റകാണ്ടുകപാകാനും 

കണക്കാക്കിയ പ്പസ്ഥാനം വിശദീകരിെു. സംസ്ഥാനറത്ത റപാതുജനാഭിപ്പായം 

വളറര അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ സർക്കാർ അവർണകളികലക്കുള്ള 

സമീപനപാതകൾ തുെന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി പെഞ്ഞു, "ഞാൻ അതിറന 

സവാതപ്ന്തയത്തിന്റെ ഒരു കിരക്ക-പാെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു," കാരണം ജനങ്ങളും 

ഭരണകൂരവും തമ്മിലുള്ള സവാതപ്ന്തയത്തിന്റെ ദിശയികലക്കുള്ള ഒരു വലിയ 

െുവരുറവപ്പാണ് ഒത്തുതീർപ്പ.് വവക്കറത്ത സംഭവവികാസങ്ങൾ ശുെീപ്ന്ദത്തിലും 

തിരുവാർപ്പിലും സമാനമായ പ്ശമങ്ങൾക്്ക കാരണമായി. 

ഗുരുവായൂർ സതയാപ്ഗഹം 

കദശീയ പ്പസ്ഥാനത്തിന്റെ െരിപ്തത്തിറല അവിസ്മരണീയമായ ഒരു സംഭവമാണ് 

പ്പസിദ്ധ്മായ ഗുരുവായൂർ സതയാപ്ഗഹം. മഹാത്മാഗാന്ധിയുറര അനുപ്ഗഹത്താൽ 

കകരള പ്പവിശയാ കകാൺപ്ഗസ ്കമ്മിറ്റി 1931 നവംബർ 1 മുതൽ പ്പാബലയത്തിൽ 

ഗുരുവായൂരിറല പ്പസിദ്ധ്മായ കക്ഷപ്തത്തിന് മുന്നിൽ സതയാപ്ഗഹം ആരംഭിക്കാൻ 

തീരുമാനിെു. കക്ഷപ്തപ്പകവശനത്തിനും അയിത്തം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമുള്ള 

പ്പസ്ഥാനമായിരുന്നു അത.് പ്ശീയുറര 

കനതൃതവത്തിൽ സതയപ്ഗഹം ആരംഭിെു. 
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റക കകളപ്പൻ. കകളപ്പൻ ഒഴിറകയുള്ള കകരള കനതാക്കളിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ, 

എ.റക. കഗാപാലനും എൻ.പി. ദാകമാദരൻ. ഗുരുവായൂർ അഖ്ികലന്തയാ പ്ശദ്ധ് 

ആകർഷ്ിക്കാൻ തുരങ്ങി. സതയാപ്ഗഹത്തിന്റെ ആദയകാലത്ത് െില അനിഷ്ട 

സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പ്പസ്ഥാനകത്താര് അനുഭാവം പുലർത്തുന്ന ആളുകളുറര മനസ്സിറല പിരിമുെുക്കം 

വർദ്ധ്ിപ്പിക്കാൻ അവർ കസവിെു. പ്പസ്ഥാനം ഏകകദശം പത്തുമാസകത്താളം 

പ്പവർത്തിെതിനുകശഷ്ം, കകളപ്പൻ 1932 റസപ്റ്റംബർ 21 ന് കക്ഷപ്തത്തിന ്മുന്നിൽ 

ഉപവാസത്തിൽ പ്പകവശിെു. ഉപവാസം അന്തരീക്ഷറത്ത വവദയുതീകരിെു. 1932 

ഒക്കരാബർ 2 ന് കകളപ്പൻ ഗാന്ധിജിയുറര ആപ്ഗഹത്തിന് മെുപരിയായി ഉപവാസം 

അവസാനിപ്പിെു. അവിറര ഹിന്ദുക്കൾക്കിരയിൽ ഒരു െഫെണ്ടം നരത്തി, 

കക്ഷപ്തപ്പകവശനറത്തക്കുെിെുള്ള അവരുറര അഭിപ്പായങ്ങൾ അെിയാൻ. 77 

ശതമാനത്തിലധികം ഹിന്ദുക്കളും കക്ഷപ്തപ്പകവശനറത്ത അനുകൂലിെു. 1946 -ൽ 

മാപ്തമാണ ്ഗുരുവായൂർ കക്ഷപ്തം ഹരിജനങ്ങൾക്കായി തുെന്നുറകാരുത്തത.് 

സതയാപ്ഗഹം ഉരനരി എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഗുരുവായൂർ കക്ഷപ്തം 

തുെന്നുറകാരുത്തിറല്ലങ്കിലും, കക്ഷപ്തപ്പകവശനത്തിനും അയിത്തം 

നിർത്തലാക്കലിനും അനുകൂലമായി രാജയത്ത് ശക്തമായ ഒരു റപാതു അഭിപ്പായം 

സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പ്പസ്ഥാനം സഹായിെു. 

കക്ഷപ്തപ്പകവശന വിളംബരം 

തിരുവിതാംകൂെിൽ ജാതിയുറര തീപ്വത ലഘൂകരിക്കാനുള്ള പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ, 

അല്ലാത്തപക്ഷം അത് പൂർണമായി നിർത്തലാക്കുക, ജനകീയമാണ.് 

ജനങ്ങൾക്കിരയിൽ പാശ്ചാതയ വിദയാഭയാസം വയാപിപ്പിക്കുകയും പിന്നാക്ക 

സമുദായങ്ങളുറര നയായമായ അവകാശവാദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാനം 

പിന്തുരരുന്ന സഹിഷ്ണു ത നയത്തിലൂറര പ്ശീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ 

ശക്തി പ്പാപിക്കുകയും റെയ്തു. കക്ഷപ്തപ്പകവശന വിളംബരത്തിന്റെ പ്പഖ്യാപനം 

ദൂരവയാപകമായ പ്പാധാനയമുള്ള ഒരു പരിഷ്കരണമായിരുന്നു, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് 

തിരുവിതാംകൂെിന് മാപ്തമല്ല, മുഴു ഭാരത വികമാെനത്തിന്റെയും പ്പതയാശയുറരയും 

ഒരു പ്പവർത്തനം. 

വിളംബരം ഇപ്പകാരമാണ്: "നമ്മുറര മതത്തിന്റെ സതയവും സാധുതയും ആഴത്തിൽ 

കബാധയറപ്പട്ടു, ഇത ്വദവിക മാർഗനിർകദശത്തിലും എല്ലാ മനസ്സിലാക്കുന്ന 

സഹിഷ്ണു തയിലും അധിഷ്ഠ ിതമാറണന്ന് വിശവസിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്പകയാഗത്തിൽ 

അത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആവശയങ്ങൾക്കനുസരിെ് സവയം റപാരുത്തറപ്പട്ടുറവന്ന് 

അെിഞ്ഞു. മാെിറക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ, നമ്മുറര ഹിന്ദു പ്പജകറളാന്നും 

ജനനം റകാകണ്ടാ സമുദായത്തിന്റെ ജാതി റകാകണ്ടാ ഹിന്ദു വിശവാസത്തിന്റെ 

ആശവാസവും ആശവാസവും നികഷ്ധിക്കരുറതന്ന് അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. 

പരിഷ്കരണങ്ങളുറര ആവശയകതയുറര വയാപ്തി കറണ്ടത്തുന്നതിനും സവർണ്ണ 

ജാതികളുറര മകനാഭാവം കറണ്ടത്തുന്നതിനും ഹിന്ദു പ്ഗന്ഥങ്ങളുറര റവളിെത്തിൽ 

കൊദയം പരികശാധിക്കുന്നതിനും 
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വരികൾക്കുള്ള നിർകേശങ്ങൾ രൂപറപ്പരുത്തുന്നതിനും 'അവർണ'കൾക്കുള്ള 

കക്ഷപ്തപ്പകവശന കൊദയം പരികശാധിക്കാൻ പരിഷ്കരണം നരപ്പിലാക്കാൻ 

സാധയതയുള്ളത.് 

 

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സിദ്ധ്ാന്തത്തിലും പ്പകയാഗത്തിലും നല്ല അെിവുള്ള 

പണ്ഡിതരായ ഒരു പരിഷ്ത്തിറന വിളിക്കണറമന്നും അവരുറര അംഗീകാരകത്താറര 

ഭരണാധികാരി പരിഷ്കരണം നരപ്പിലാക്കാറമന്നും കമ്മിറ്റി അവരുറര 

പരിഗണനയിലുള്ള അഭിപ്പായം പ്പകരിപ്പിെു. അവർണറര കക്ഷപ്തത്തിൽ നിന്ന ്

ഒഴിവാക്കുന്ന ആൊരത്തിന്റെ കാഠിനയം മയറപ്പരുത്തുന്ന െില രീതികളും അവർ 

നിർകേശിെു. എന്നാൽ മഹാരാജാവ ്പകുതി അളവുകളിൽ വിശവസിെില്ല. 

ആയിരക്കണക്കിന് യാഥാസ്ഥിതിക വർഷ്ങ്ങളിൽ ഒരു ഇന്തയൻ രാജാവിനും 

വികനാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വീക്ഷണകത്താറര, മഹാനായ മഹാരാജ ശ്രീചിശ്ര 

രിരുനാൾ സുപ്പധാന പ്പഖ്യാപനത്തികലക്ക് വസൻ മാനുവൽ ഒട്ടിെു. 1112 -ൽ 

(എ.ഡി. 1936) മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ തകലദിവസമാണ് ഈ ഉത്തരവ് 

പുെറപ്പരുവിെത്. ഈ പ്പഖ്യാപനം ഇന്തയയിലുരനീളം സകന്താഷ്കത്താരും 

പ്പശംസകയാരും കൂരി സവീകരിെു. പരിഷ്കൃ ത കലാകം മുഴുവൻ അതിറന സവാഗതം 

റെയ്തു. 

ഹിന്ദുക്കറള സംബന്ധിെിരകത്താളം അത് അഭിമാനത്തിന്റെയും പുതിയ 

പ്പതീക്ഷയുറരയും വിഷ്യമായിരുന്നു. വിളംബരത്തിന്റെ പ്പതയാഘാതങ്ങൾ വളറര 

വലുതാണ,് പ്കിസ്തയാനികളും മുസ്ലീങ്ങളും വളറര വലുതായിരുന്നു, 

പ്കിസ്തയാനികളും മുസ്ലീങ്ങളും ഒരുകപാറല ഹൃദയമായ സവീകരണം നൽകി. കഡാ. 

സി പി രാമസവാമി അയ്യർ വിളംബര ദിനറത്ത ഇന്തയയുറര െരിപ്തത്തിലും 

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പ്പകതയകതകളിലുമുള്ള ഒരു സവികശഷ് അവസരമായി 

പരാമർശിെു. "മറ്റെല്ലാ ഹിന്ദു രാജകുമാരന്മാരും ഈ വിദൂര ശ്പാചീന ഹിന്ദു 

രാഷ്്ശ്രം റ്റവച്ച ഉത്തമ മാരൃക പിന്തുരരുറ്റമന്ന്" ഗാന്ധിജി പ്പതയാശ പ്പകരിപ്പിെു. 

"അയരാകന്റ്റെ കാലത്തിനു യരഷ്ം ഇന്തയയിറ്റല ഏെവും വലിയ മര 

പരിഷ്കരണം" എന്നാണ് മപ്ദാസ ്പ്പധാനമപ്ന്തി വിളംബരറത്ത വികശഷ്ിപ്പിെത്. 

ഓകരാ ക്ലാസിനും വിശവാസത്തിനും വാതിൽ തുെക്കുന്നതിൽ ഏറതാരു 

ഭരണാധികാരിക്കും തന്റെ പ്പജകൾക്്ക നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ 

ദാനധർമ്മമാണ് മഹാരാജാവ ്നൽകിയത്. 

 

http://www.byjusexamprep.com/

