
www.byjusexamprep.com 
 

 
 

തിരുവിത ാംകൂർ ര ജവാംശാം  

തതക്കൻ കകരളാം ഭരിച്ചിരുന്ന എട്ട വുാം വലിയതുാം പ്രമുഖവുമ യ ര ജവാംശമ ണ് 

തിരുവിത ാംകൂർ ര ജവാംശാം (1729-1947). 

തിരുവുത ാംകൂറിന്തറ ഔക്യ ഗിക രത ക ചുവപ്പ യിരുന്നു, അതിന്തറ 

മധ്യഭ ഗത്ത ്ഡെക്സ്ട്രലി-കക യിൽെട സിൽവർ ശാംഖട ഡെൽ (രർബിഡെല്ല 

പൈറാം) ഉണ്ട യിരുന്നു. ന ട്ടുര ജയങ്ങളുതെ തലവന്മ തര ബഹുമ നിക്ക ൻ 

പ്ബിട്ടീഷ് സ പ്മ ജയാം നൽകിയ ബഹുമ നതെട്ട ഗൺ സലയൂട്ടുകളിൽ രണ്ട മതത്ത 

ഉയർന്ന സാംസ്ഥ നതത്ത ര ജ വിന് 19-ഗൺ സലയൂട്ട് നൽകി.  

സ മൂഹിക സ മ്പത്തിക മുന്നണിയിൽ സാംസ്ഥ െ സർക്ക ർ ൈല 

ൈുകര ഗമെൈരമ യ െരൈരികളുാം സവീകരിച്ചു, വിദ്യ ഭ്യ സാം, ര െട്രീയ 

ഭ്രണാം, ഡൈ തു കജ ലി, സ മൂഹിക ൈരിഷ്ക രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ്ൈശസ്തമ യ 

കെട്ടങ്ങളുമ യി സാംസ്ഥ ൊം മികച്ച െ ട്ടുര ജയങ്ങളിൽ ഒന്ന ണട. 

ര ജ വട മ ർത്ത ണ്ഡവർമ്മ (1729-1758) കവണ െ് ര ജയാം സസനികമ യി 

വികസിെിച്ചുതക ണ്്ട ആധുെിക തിരുവിത ാംകൂർ ര ജയാം സ്ഥ ൈിച്ചു. കവണ െ ്

ര ജകുെുാംബത്തിന്തറ ശ ഖകളിതല ന്ന യ തൃെെൂർ ര ജയത്തിൽ നിന്ന ണ് 

അകേഹാം വന്നത്. 

1741 -ൽ, െച്ചട ഈസ്റ്റട ഇന്ത്യ  കമ്പനിതക്കതിര യ ഡക ള ച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ 

തിരുവിത ാംകൂർ വിജയിച്ചു, അതിന്തറ ഫലമ യി ഈ പ്രക്ശത്ത് ഡച്്ച ശക്തി 

രൂർണമ യി പ്ഗഹണാം തെയ്തു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ, ഡച്ചുക രുതെ അഡ്മിറൽ 

യൂസ്റ്റ ച്ചിയസ് ഡി ല കന യ് രിെിക്കതെട്ടു; രിന്നീെ് മികച്ച കത ക്കുകളുാം 

രീരങ്കികളുാം അവതരിെിച്്ച തിരുവിത ാംകൂർ സസനയതത്ത 

ആധ്ുനികവത്കരിക്ക ൻ അകേഹാം ഉരകയ ഗിച്ചു. 

തിരുവിത ാംകൂർ-െച്ചട യുദ്ധാം (1739-1753) ഒരു ഏഷയൻ ര ഷ്പ്ൊം യുദ്ധത്തിൽ 

യൂകറ രയൻ ശക്തിതയ മറികെന്നതിന്തറ ആ്യക ല ഉ് ഹരണമ ണ്. 

ക ലിക്കറ്റിതല സ മൂതിരിതയ രുറക്ക െ് നെന്ന യുദ്ധത്തിൽ കത ൽെിച്്ച കകരള 

കമഖലയിതല ഏറ്റവുാം ശക്തമ യ സാംസ്ഥ നമ യി തിരുവിത ാംകൂർ മ റി. 

മ ർത്ത ണ്ഡവർമ്മയുതെ പ്രധ് നമപ്രി (1737-1756) ര മ യൺ ്ളവയുാം ഈ 

ഏകീകരണത്തിലുാം വിരുലീകരണത്തിലുാം ഒരു പ്രധ് ന രങ്ക ്വഹിച്ചു. സസനിക 

സാംഘർഷങ്ങളിൽ തിരുവിത ാംകൂർ രലകെ ഴുാം ഇാംഗ്ലീഷ ്ഈസ്റ്റ ്ഇരയ  

കമ്പനിയുമ യി സഖയമുണ്ട ക്കി. 
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മ ർത്ത ണ്ഡവർമ്മയുതെ രിൻഗ മിയ യ ധർമ്മര ജയുഡര ഭ്രണക ലത്തട, 

സമസൂർ ര ജയത്തിന്തറ യഥ ർത്ഥ ഭരണ ധ്ിക രിയുാം സഹ്രലിയുതെ മകനുമ യ 

െിെു സുൽത്ത ൻ, സമസൂർ അധ്ിനികവശത്തിന്തറ ഭ ഗമ യി തിരുവിത ാംകൂറിതന 

ആപ്കമിച്ചു; ഇത ്പ്രസിദ്ധമ യ മൂന്ന ാം ആാംകഗ്ല -സമസൂർ യുദ്ധത്തികലക്ക് നയിച്ചു, 

ക രണാം െിെുവിനത്റ ശക്തമ യ ആപ്കമണത്തിൽ നിന്ന ്സാംരക്ഷണാം കതെ ൻ 

തിരുവിത ാംകൂർ ഇതിനകാം പ്ബിട്ടീഷുക രുമ യി സഖയമുണ്ട ക്കിയിരുന്നു. 1808 -ൽ 

തിരുവിത ാംകൂർ പ്രധ് നമപ്രിയ യിരുന്ന കവലു തമ്പി ദ്ളവയുതെ കനതൃതവത്തിൽ 

പ്ബിട്ടീഷുക ർതക്കതിതര ഒരു സ യുധ് കല രത്തിന ്സ ക്ഷയാം വഹിതച്ചങ്കിലുാം 

പ്ബിട്ടീഷുക രുതെ സഹ യകത്ത തെ വിജയകരമ യി അെിച്ചമർത്തതെട്ടു. 

തിരുവിത ാംകൂറിതല അവസ നതത്ത ര ജ വ യ ചിത്തിര തിരുെ ൾ 1936 ൽ 

ത ഴ്നടന്ന ജ തിക്ക ർക്കട ഹിന്ദു കേ്തങ്ങളിൽ ്ൈകവശിക്കുന്നതിെുള്ള 

വിലക്കട െീക്കി കേ്ത്ൈകവശെ വിളാംബരാം െരത്തി.  

അകത സമയാം, ൈുന്ന്ൈ-വയല ർ ്ൈകേ ഭ്ാം എന്നറിയതെെുന്ന കമ്മയൂണിസ്റ്റുകൾ 

സാംഘെിെിച്ച ഒരു പ്ര ക്ശിക സമരതത്ത നിഷ്കരുണാം അെിച്ചമർത്തുന്നതിന യി 

െിത്തിര തിരുന ളിന്തറ പ്രധ് നമപ്രിയ യിരുന്ന സി.രി.ര മസവ മി അയ്യർ 

ഓർമ്മിക്കതെെുന്നു. 

യുസണറ്റഡ് കിാംഗ്ഡാം ഒരു വിഭജനത്തിനുള്ള ആവശയങ്ങൾ അാംഗീകരിക്കുകയുാം 

ഇരയ വിെ നുള്ള ആപ്ഗഹാം പ്രഖയ രിക്കുകയുാം തെയ്തകെ ൾ, തിരുവിത ാംകൂർ 

ര ജ വ് െിത്തിര തിരുന ൾ 1947 ജൂൺ 18 െട സവ തപ്രയ പ്രഖയ രനാം രുറതെെുവിച്ചു. 

ഈ പ്രഖയ രനാം ഇരയൻ സർക്ക രിന് അസവീക രയമ യിരുന്നു; ്ിവ ൻ, സി രി 

ര മസവ മി അയ്യർ, ഇരയൻ പ്രതിനിധ്ികൾ എന്നിവർ തമ്മിൽ നിരവധ്ി െർച്ചകൾ 

നെന്നു. 

1947 ജൂപല 23 -െട അവർ ഇരയൻ യൂണിയനിൽ കെരുന്നതിന് അനുകൂലമ യി 

തീരുമ നിച്ചു, ര ജ വിന്തറ അാംഗീക രത്തിന യി. 1947 ജൂപല 25 -െട 

കമയൂണിസ്റ്റുക ർ ്ിവ തനതിര യ വധ്പ്ശമാം തിരുവിത ാംകൂർ ഭരണകൂൊം ഇരയൻ 

യൂണിയനിൽ കെരുന്നതിന ്ക രണമ യി. 1949 ജൂപല 1-െട തിരുവിത ാംകൂറുാം 

തക ച്ചിയിതല ന ട്ടുര ജയവുാം ലയിച്്ച ഇരയൻ സാംസ്ഥ നമ യ തിരുവിത ാംകൂർ-

തക ച്ചി രൂരീകരിച്ചു. രിന്നീെ് തിരുവിത ാംകൂർ-ഡക ച്ചി 1956 െവാംബർ 1-െട 

മ്ദ് സട സാംസ്ഥ െഡത്ത മലബ ർ ജില്ലയിൽ (ഇന്നഡത്ത തമിഴ്ന രട) കചർന്നട 

ഇന്ത്യൻ സാംസ്ഥ ൊം രൂൈീകരിച്ചു. 
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തിരുവിത ാംകൂർ ര ജയത്തിതല ര ജ ക്കന്മ ർ 

1. അനിഴാം തിരുന ൾ മ ർത്ത ണ്ഡവർമ്മ 1729-1758 

2. ക ർത്തിക തിരുന ൾ ര മവർമ്മ (ധ്ർമ്മ ര ജ) 1758–1798 

3. ബലര മവർമ്മ 1798-1810 

4. ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബ യി 1810–1815 (1810-1813 മുതൽ ര ജ്ഞിയുാം റജനറ് ്ര ജ്ഞിയുാം1813-

1815) 

5. ഗൗരി ര ർവതി ബ യി (റീജനറ്)് 1815-1829 

6. സവ തി തിരുന ൾ ര മവർമ്മ 1829-1846 

7. ഉപ്ത ൊം തിരുന ൾ മ ർത്ത ണ്ഡവർമ്മ 1846-1860 

8. ആയിലയാം തിരുന ൾ ര മവർമ്മ 1860-1880 

9. വിശ ഖാം തിരുന ൾ ര മവർമ്മ 1880–1885 

10. പ്ശീമൂലാം തിരുന ൾ ര മവർമ്മ 1885-1924 

11. കസതു ലക്ഷ്മി ബ യി (റീജന്റ)് 1924-1931 

12. െിത്തിര തിരുന ൾ ബലര മവർമ്മ 1931-1991 
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