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ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ആദ്യം മുതൽേക്ക ൈവ
രുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവി
െന കീഴടക്കുവാനും െഞക്കിെഞരുക്കി നശിപ്പിക്കുവാ
നും അത് പരിശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, സ്വന്തം നാശത്തിെന്റ വി
ത്തുകൾ വിതയ്ക്കുകയാണ് അത് െചയ്തത്. വിദ്യാഭ്യാസ
പരിഷ്ക്കാരത്തിലൂെട സ്വന്തം േമൻമെയ ഉത്േഘാഷിക്കു
വാൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചു. പേക്ഷ, ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട
േദശീയേബാധെത്ത തട്ടിയുണർത്തുകയും പാശ്ചാത്യ
ശാസ്ത്രങ്ങേളയും നവീനതയുേടതായ സംസ്കാരേത്തയും
സ്വന്തം രാജ്യത്തിെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുക
യും െചയ്ത ഒട്ടനവധി ബുദ്ധിജീവികെള സൃഷ്ടിക്കുകയാ
ണുെചയ്തത്. ജനങ്ങെള ആത്മീയമായി കീഴടക്കിെക്കാ
ണ്ട് സ്വന്തം ഭാഗത്തണിനിരത്താൻ േവണ്ടി മിഷനറി പ്ര
വർത്തനങ്ങെള അത് േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, മിഷ
നറിമാരുെട ജനേസവനവും, ഇന്ത്യൻ ഭാഷകെളപ്പറ്റി
യും സാഹിത്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള അവരുെട ഗേവഷണ
ങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുതിെയാരുണർവ്വിെന െകട്ടഴിച്ചുവി
ടുകയാണ് െചയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിേത്താൽപ്പാദ
നരീതിയുേടയും ആധുനികവ്യവസായങ്ങളുേടയും വളർച്ച
െയ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപേയാഗിച്ചു തടഞ്ഞുനിർത്താൻ
ബ്രിട്ടീഷു ഭരണം ആദ്യം മുതൽക്കുതെന്ന പരിശ്രമിച്ചു.
പേക്ഷ, ആ പരിശ്രമങ്ങൾ തെന്ന ഒരു േദശീയ മുതലാ
ളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ആവിർഭാവെത്ത സഹായിക്കുകയാ
ണ് െചയ്തത്.

















1 ആധുനിക വ്യവസായങ്ങളുെട

ആവിർഭാവം

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ബ്രി
ട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ചില െറയിൽപാതകൾ പണി
യാൻ തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളുെട ചരക്കുകൾ
ഉൾനാടുകളുെട വിദൂരതകളിേലയ്ക്കു േപാലും അതിേവഗ
െമത്തിക്കുകയും അങ്ങെന ഇന്ത്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസാ
യങ്ങളുെട േമധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക, ആവ
ശ്യമായ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ കാലവിളംബം കൂടാ
െത തുറമുഖങ്ങളിെലത്തിക്കുക, ലഹളകളും കലാപങ്ങ
ളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നിടേത്തയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ൈസന്യങ്ങെള
എളുപ്പത്തിൽ െകാണ്ടുേപാകുക — ഇെതാെക്കയായിരു
ന്നു ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ. പേക്ഷ, െറയിൽേവകളുെട ആവിർഭാ
വം ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളാണുണ്ടാക്കിയത്. മാർക്സ്
‘ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെന്റ ഭാവിഫലങ്ങൾ’
എന്ന േലഖനത്തിൽ ഇങ്ങെന ദീർഘദർശനം െചയ്യുക
യുണ്ടായി:
‘തങ്ങളുെട വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പരുത്തിയും

മറ്റ് അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് തട്ടിെയ
ടുക്കുക എന്ന ഒരു ഒരുേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീ
ഷ് മിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് റയിൽേവകൾ
നൽകാനാേലാചിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം.
എന്നാൽ, ഇരുമ്പും കൽക്കരിയുമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്
ഗതാഗതത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങളവതരി
പ്പിച്ചാൽ പിെന്ന അവയുെട പുനർനിർമ്മാണെത്ത തട
യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. റയിൽേവ ഗതാ
ഗതത്തിന് അടിയന്തിരവും അപ്പേപ്പാൾ േവണ്ടതുമായ
ആവശ്യങ്ങെള േനരിടാൻ േവണ്ട എല്ലാത്തരം വ്യാവ
സായിക സംരംഭങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാെത അതിവിപു
ലമായ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ശാേഖാപശാഖകേളാടുകൂടിയ
ഒരു റയിൽേവവ്യവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്കു
കഴിയുകയില്ല. എന്നല്ല, ഇതിൽനിന്ന് റയിൽേവകളുമാ
യി േനരിട്ടുബന്ധമില്ലാത്ത വ്യവസായശാഖകളിൽേപാ
ലും യന്ത്രങ്ങളുെട ഉപേയാഗം വളർേന്നതീരു. അതു
െകാണ്ട്, റയിൽേവ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ തീർച്ച
യായും ആധുനികവ്യവസായത്തിെന്റ മുേന്നാടിയായി
ത്തീരും. തികച്ചും പുതിയതായ െതാഴിലുമായി സ്വയം
ഇണങ്ങിേച്ചരുന്നതിനും യന്ത്രെത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള
അറിവുേനടുന്നതിനുമുള്ള സവിേശഷ വാസനകൾ
സമ്പാദിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷധികാരികൾ തെന്ന ഇന്ത്യ
ക്കാെര അനുവദിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഇത് കുേറക്കൂടി തീർ
ച്ചയായും സംഭവിക്കും. റയിൽേവ സമ്പ്രദായത്തിെന്റ
ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ആധുനിക വ്യവസായം പരമ്പരാ
ഗതമായ അദ്ധ്വാനവിഭജനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തി
ലുള്ളതും ഇന്ത്യയുെട പുേരാഗതിയുെടയും ശക്തിയുേട
യും നിർണ്ണായകമായ വിലങ്ങുതടിയായി നിലെകാള്ളു
ന്നതുമായി ജാതിവ്യവസ്ഥെയ നശിപ്പിക്കും…’

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യകാലമായേപ്പാേഴ
ക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ചായ, കാപ്പി, നീ
ലം എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന േതാട്ടവ്യവസായങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1850 നും 1855 നുമിട
യിൽ ഒരു പരുത്തിമില്ലും ഏതാനും ചണമില്ലുകളും ചില
കൽക്കരിഖനികളും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. 1880 ആകുേമ്പാേഴ
യ്ക്കും പരുത്തിമില്ലുകളുെട എണ്ണം 156 ആയി വർദ്ധിച്ചു.
അവയിലധികവും ഇന്ത്യാക്കാരുെട നിയന്ത്രണത്തിലും
ഉടമസ്ഥതയിലുമായിരുന്നു. മറ്റു വ്യവസായങ്ങളും െമെല്ല
െമെല്ല വളരാൻ തുടങ്ങി.
ഈ ആധുനിേകാൽപ്പാദനരീതിയുെട വളർച്ചെയ തട
ഞ്ഞുനിർത്താൻ ശ്രമിച്ച ചില സാമൂഹ്യശക്തികൾ നി
ലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അവെയ്ക്കതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും
പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. രാജാറാംേമാ
ഹൻേറായിയുെട േനതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച േദശീയനേവാ
ത്ഥാനമാണ് ഈ ആവശ്യെത്ത ആദ്യമായി േനരിട്ട
ത്. മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥടാേഗാറിെന്റ വാക്കുകളിൽ
പറഞ്ഞാൽ, ‘ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടെത്ത
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തത് രാജാറാം േമാഹൻേറായിയാണ്.’

















2 രാജാറാം േമാഹൻേറായി
ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 1772-ൽ ബർദ്വാനടുത്ത് രാധാനഗർ എന്ന
ഗ്രാമത്തിലാണ് റാംേമാഹൻേറായി ജനിച്ചത്. ബംഗാ
ളിൽ മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനരീതിയുെട പ്രാരംഭഘട
കങ്ങൾ, ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു
അത്.
ജാതിവ്യത്യാസം െകാണ്ടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾെകാ
ണ്ടും ജന്തുബലി, ബിംബാരാധന തുടങ്ങിയ അനാചാ
രങ്ങൾെകാണ്ടും മലീമസമായ ഒരു സമൂഹവ്യവസ്ഥ
യാണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ
തകർച്ചേയാെടാപ്പം ഹിന്ദുമതവും ജീർണ്ണിച്ചുവരികയാ
യിരുന്നു. അനാചാരങ്ങളും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളും നിറ
ഞ്ഞ ഹിന്ദുമതം പുതുതായി ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനരീതിയുെട വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായ
കരമായിരുന്നില്ല. മനസ്സാക്ഷിയുെട സ്വാതന്ത്ര്യം, മത
സ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാനും
െതാഴിലാളികെളെകാണ്ട് പണിെയടുപ്പിക്കാനുമുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം — ഇെതാെക്കയാണ് ബൂർഷ്വാസികളുെട
ആവിർഭാവേത്താടുകൂടി എല്ലായിടത്തും ഉയർന്നുവന്ന
ആവശ്യങ്ങൾ. ഈ ആവശ്യങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന
ചിന്താഗതികൾ ഇന്ത്യയിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവ
യായിത്തീർന്നു. റാംേമാഹൻേറായിയാണ് അവയ്ക്കാദ്യ
മായി രൂപം െകാടുത്തത്. അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണ്,
അേദ്ദഹം ഇന്ത്യൻ േദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പിതാവ്
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നത്.
പാറ്റ്നയിെല ഒരു മുസ്ലീം ൈഹസ്കൂളിലാണ് അേദ്ദഹം
തെന്റ ആദ്യകാലെത്ത വിദ്യാഭ്യാസം കഴിച്ചത്. അവി
െടവച്ച് അറബിയും േപർഷ്യനും പഠിച്ചു. അറബിഭാഷ
യിൽ അരിേസ്റ്റാട്ടിലിെന്റയും യൂക്സിെന്റയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
വായിച്ചു. ഇസ്ലാംമതവും മുസ്ലീം സംസ്കാരവും അേദ്ദഹ
ത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം െചലുത്തി. 14-ാം വയസ് മു
തൽ 16-ാം വയസ്സ് വെര അേദ്ദഹം കാശിയിൽ ആയി
രുന്നു. അവിെട െവച്ച് അേദ്ദഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ചു. സം
സ്കൃതത്തിലുള്ള പ്രാചീന മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹം വാ
യിച്ചു. 24-ാമെത്ത വയസ്സിൽ അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിബ്രു,
ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ എന്നീ ഭാഷകളും പഠിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള
ഒട്ടനവധിഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹം വായിച്ചുതീർത്തു. ഫ്ര
ഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ േനതാക്കൻമാെരഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അേദ്ദഹെത്ത കുറെച്ചാന്നുമല്ല സ്വാധീനം െചലുത്തിയ
ത്. ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം മുതലായവെയ അേദ്ദഹം നിഷ്കർ
ഷിച്ചു പഠിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലാകവീക്ഷണഗതി കൂ
ടുതൽ വിശാലമായിത്തീർന്നു. ക്രിസ്തുമതതത്വങ്ങളിൽ
അേദ്ദഹം അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം േനടി.

















3 മതപരിഷ്കരണ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ
ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാംമതവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയ
െത്ത വളരെയധികം അകർഷിച്ചുെവന്നത് ശരിയാണ്.
പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ വീക്ഷ
ണഗതി ഹിന്ദുവിേന്റതായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലു
ള്ള ഹിന്ദുമതവിശ്വാസങ്ങേളയും അവേയാെടാട്ടിപ്പിടി
ച്ചുനിന്ന ബഹുൈദവവിശ്വാസം, പുനർജൻമവും, അവ
താരങ്ങളും, ബിംബാരാധന, ജന്തുബലി മുതലായവേയ
യും അംഗീകരിക്കാൻ അേദ്ദഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹിന്ദുമതം സാർവ്വത്രികമായ മനുഷ്യ
സേഹാദര്യത്തിലടിയുറച്ചതായിരുന്നു. അന്ധവിശ്വാസ
ങ്ങേളയും ദുരാചാരങ്ങേളയും തുടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട് ഹി
ന്ദുമതെത്ത ശുദ്ധീകരിക്കാനും അങ്ങെന പുതിയ പരിതഃ
സ്ഥിതികൾക്കനുേയാജ്യമായ വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട
േദശീയ മതമാക്കി മാറ്റുവാനുമാണ് അേദ്ദഹം പരിശ്രമി
ച്ചത്.
അേദ്ദഹം ഏകൈദവവിശ്വാസിയായിരുന്നു. ഏകൈദ
വവിശ്വാസം ഇന്ത്യയ്ക്കപരിചിതമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
റാംേമാഹെന്റ ഏകൈദവവിശ്വാസം ഉപനിഷത്തുകളി
േലയും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിേലയും ഏകൈദവവിശ്വാ
സത്തിൽ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അേദ്ദഹ
െത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, ഏകൈദവവിശ്വാസം
ഇന്ത്യയുെട ഐക്യത്തിെന്റ ചിഹ്നമായിരുന്നു.
ബിംബാരാധനെയ്ക്കതിരായ റാംേമാഹെന്റ ഒന്നാമെത്ത
ബംഗാളി േലഖനം 1790-ൽ പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടു. അന്ന
േദ്ദഹത്തിന് 18 വയസ്സുമാത്രേമ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
‘എെന്റ അച്ഛെന്റ മരണത്തിനുേശഷം ഞാൻ ബിംബാ

രാധനെയ ന്യായീകരിക്കുന്നവെരെയല്ലാം ശക്തിയാ
യി എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രസിദ്ധീകരണകലയുപ
േയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ഞാൻ മാതൃഭാഷയിലും വിേദശഭാ
ഷകളിലും ബിംബാരാധകൻമാർക്കും അവരുെട െതറ്റു
കൾക്കുെമതിരായി അേനകം േലഖനങ്ങളും ലഘുേല
ഖകളും പ്രസിദ്ധം െചയ്തു. ബ്രാഹ്മണരുെട ബിംബാരാ
ധന യഥാർഥത്തിൽ അവരുെടതെന്ന പ്രാചീന ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളിെല തത്വങ്ങൾെക്കതിരാെണന്ന് െതളിയിക്കാൻ
ഞാൻ ശ്രമിച്ചു.’

















4 േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ

പ്രവാചകൻ

1803 മുതൽ 1814 വെര േറായി ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയു
െട കീഴിൽ ഒരു റവന്യൂ ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നു. 1814ൽ കമ്പനി വക േജാലിയിൽ നിെന്നാഴിഞ്ഞേശഷം
അേദ്ദഹം കൽക്കത്തയിൽ താമസിച്ചുെകാണ്ട് തെന്റ
ആശയങ്ങേളയും ആദർശങ്ങേളയും കൂടുതൽ സജീവമാ
യി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പല ഭാഷകളും അേദ്ദഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ
തെന്റ ആശയപ്രചാരണത്തിന് പ്രധാനമായും ബംഗാ
ളി ഭാഷെയയാണ് അേദ്ദഹം ഉപേയാഗിച്ചത്. ഭംഗിയും
മൂർച്ചയുമുള്ള ൈശലിയിൽ അേദ്ദഹം േലഖനങ്ങളും ലഘു
േലഖകളുെമഴുതി. ബംഗാളിഭാഷയുെട വളർച്ചെയ അത്
ത്വരിതെപ്പടുത്തി. അതുെകാണ്ടാണേദ്ദഹം ‘ബംഗാളി
ഗദ്യസാഹിത്യത്തിെന്റ പിതാവ്’ എന്ന് വിളിക്കെപ്പടു
ന്നത്. ‘റാം േമാഹൻേറായി ബംഗാളി സാഹിത്യെത്ത
ഉറേപ്പറിയ ഒരു അസ്തിവാരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു’ എന്ന്
മഹാകവി ടാേഗാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിെല േദശീയ പത്രപ്രവർത്തനത്തിെന്റ സ്ഥാപ
കനും േറായിയാണ്. 1821-ൽ ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ‘സം
ബദ് കൗമുദി’ എന്ന പത്രവും 1822-ൽ േപർസ്യൻ ഭാഷ
യിൽ ‘ഉൽ അക്ബർ’ എന്ന പത്രവും അേദ്ദഹം സ്ഥാ
പിച്ചു. േദശീയ ജനാധിപത്യ വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടിയ
ആദ്യെത്ത ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളായിരുന്നു അവ. േദശീയ
പത്രങ്ങെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല
ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്റ നയം. അവർ ചില പത്രമർദ്ദന നടപ
ടികൾ ൈകെക്കാണ്ടു. അവെയ്ക്കതിരായി റാംേമാഹൻ
ശക്തിയായ പ്രേക്ഷാഭം സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവസാ
നം അവെയ പരാജയെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ചിറകുകളായിരുന്നു പത്ര
ങ്ങൾ. അവയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് അേദ്ദഹം
ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിെന്റ സേന്ദശെത്ത എല്ലായിട
ത്തുെമത്തിച്ചത്. മദ്ധ്യകാലത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളായ
ജാതിവ്യവസ്ഥ, ബിംബാരാധന, ജന്തുബലി മുതലായ
അനാചാരങ്ങേളയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങെളയും അേദ്ദ
ഹം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാെത എതിർത്തു. മനുഷ്യസാേഹാദര്യ
ത്തിെന്റ സാർവ്വലൗകിക പതാകെയ അേദ്ദഹം ഉയർ
ത്തിപിടിച്ചു.
സതി അെല്ലങ്കിൽ ഉടന്തടിച്ചാട്ടം എന്ന ക്രൂരമായ ഒരു
അനാചാരം അക്കാലത്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭർ
ത്താവ് മരിച്ചാൽ കൂെട ഭാര്യയും ചിതയിൽചാടി മരി
ക്കണെമന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഈ ൈപശാചികാ
ചാരത്തിെനതിരായി 1818 മുതൽക്കുതെന്ന അേദ്ദഹം
പ്രേക്ഷാഭം സംഘടിപ്പിച്ചു. മനുസ്മൃതി തുടങ്ങിയ പ്രാചീന
നിയമങ്ങൾ സതിെയ അംഗീകരിക്കുന്നിെല്ലന്ന് അേന
കം െതളിവുകേളാെട അേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ചു. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഇടവിടാത്ത പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാ
ണ് ഒടുവിൽ, 1829-ൽ, െബൻറിക് പ്രഭുവിെന്റ ഭരണകാ
ലത്ത് ഉടന്തടിച്ചാട്ടം നിയമവിരുദ്ധമാക്കെപ്പട്ടത്.
സ്ത്രീകളുെട ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
അേദ്ദഹം പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. സ്വത്തവകാ
ശങ്ങളിലും മറ്റും സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും തുല്യ അവകാശ
ങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണെമന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഭിപ്രായം. വിധവാവിവാഹം, ൈശശവവിവാഹ നി
േരാധനം മുതലായവയ്ക്കുേവണ്ടി അേദ്ദഹം ഉറച്ചുനിന്നു
വാദിച്ചു.
സംസ്കൃതേത്തയും അറബിേയയും അദ്ധ്യയനഭാഷക
ളാക്കി നിലനിർത്തുകയും പ്രാചീന വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രാ
ദയം തുടരുകയും െചയ്യണെമന്നുവാദിച്ച ചില പണ്ഡി
തൻമാർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. വാറൻേഹസ്റ്റിം
ഗ്സ്, മിൻേറാ പ്രഭു തുടങ്ങിയ ചില ഭരണാധികാരി
കൾ അവെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ,
പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പുതിയ പരിതഃസ്ഥി
തികൾക്ക് േയാജിച്ചതെല്ലന്ന് റാംേമാഹൻേറായി ഉറ
പ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ആധുനികമായ ശാസ്ത്രീയ ജനാധിപത്യ
ചിന്തകളുെട ഭണ്ഡാഗാരം തുറക്കാനുള്ള താേക്കാൽ
ഇംഗ്ലീഷു വിദ്യാഭ്യാസമാെണന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചു. ചില ബ്രിട്ടീഷു ഭരണാധികാരികൾ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അഭിപ്രായേത്താടു േയാജിക്കുന്നവരായിരു
ന്നു. ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാ
സസ്ഥാപനങ്ങേളർെപ്പടുത്തണെമന്നഭ്യർത്ഥിച്ചുെകാ
ണ്ട് 1823-ൽ അേദ്ദഹം ഗവൺെമൻറിന് ഒരു െമേമ്മാ
റാണ്ടം നൽകി. ഒരു പന്തീരാണ്ടിനുേശഷം െമക്കാ
ളപ്രഭുവിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാപനങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.

















5 ബ്രഹ്മസമാജം
മതപരമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്ക് േകന്ദ്രീകൃതമായ രൂപം
െകാടുക്കാൻ േവണ്ടി 1828-ൽ അേദ്ദഹം ബ്രഹ്മസമാജം
എന്ന േപരിൽ ഒരു സംഘം സ്ഥാപിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതി
കൻമാരതിെന എതിർക്കാതിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ബം
ഗാളിെല പ്രഗത്ഭമതികളായ മിക്ക ബുദ്ധിജീവികെളയും
അതാകർഷിച്ചു.
ഏെറക്കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്, 1830-ൽ ഡൽഹി ചക്രവർ
ത്തിയുെട ആവശ്യാർത്ഥം അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കു
േപായി. 1833-ൽ ബ്രസ്റ്റളിൽ വച്ച് അേദ്ദഹം അന്തരിച്ചു.
റാംേമാഹൻേറായിയുെട മരണത്തിനുേശഷം േദേവന്ദ്ര
നാഥ ടാേഗാൾ (1817-1905), േകശവചന്ദ്രെസൻ (18341884) തുടങ്ങിയ ചിന്തകൻമാർ ബ്രഹ്മസമാജത്തിെന്റ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകി.
ബ്രഹ്മസമാജം െവറുെമാരു മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനമാ
യിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങ
ളും അതിെന്റ പരിപാടികളിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. എന്ന
ല്ല, മതപരിഷ്ക്കരണം തെന്നയും ഭൗതികവും സാംസ്കാരി
കവുമായ േദശീയ മുേന്നറ്റത്തിന് വഴിതുറന്നുെകാടുക്കുക
യാണ് െചയ്തത്. ഭാവിയുെട ആഹ്വാനെത്ത വകവയ്ക്കാ
െത ഭൂതകാലെത്ത അയവിറക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന മതാധി
കാരത്തിെന്റ െഞരുക്കലിൽനിന്ന് മനുഷ്യെന്റ മനസാ
ക്ഷിെയ േമാചിപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടിയാണ് അത് പരിശ്ര
മിച്ചത്. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, േദശീൈയക്യം, സാമൂഹ്യ
സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെടയും ജനാ
ധിപത്യവൽക്കരണം മുതലായ തത്വങ്ങളുെട പ്രചരണ
ത്തിലൂെട ഇന്ത്യയുെട േദശീയേബാധത്തിന് സംഘടി
തമായ രൂപം െകാടുത്ത ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് 1885-ൽ
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന്റ ആവിർഭാവത്തി
ന് വഴിെതളിച്ചത്. പേക്ഷ, അേപ്പാേഴയ്ക്കും പുതിയ സാമൂ
ഹ്യ സാമ്പത്തിക ശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫലമായി
ബ്രഹ്മസമാജം അപര്യാപ്തായിത്തീർന്നു. സംഘടനയി
ലുണ്ടായ പിളർപ്പുകൾ അതിെന കൂടുതൽ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു.
കാലക്രമത്തിൽ അതിെന്റ സ്വാധീനശക്തി വളെരയധി
കം കുറഞ്ഞുേപായി.
കൽക്കത്തെയ േകന്ദ്രമാക്കിെക്കാണ്ടു പ്രവർത്തിച്ച ബ്ര
ഹ്മസമാജംേപാെലതെന്ന 1867-ൽ മതപരവും സാമൂ
ഹ്യപരവുമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥ
നാ സമാജം എന്ന മെറ്റാരു സംഘടന േബാംെബയി
ലും സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി. മഹാേഗാവിന്ദറാന
േഡയായിരുന്നു അതിെന്റ േനതാവ്. േബാംെബ ആധു
നിക വ്യവസായങ്ങളുെട േനർക്ക് േനാക്കാൻ തുടങ്ങിയ
ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. അതുെകാണ്ട് റാനേഡയു
െട പരിപാടികൾക്ക് ബുദ്ധിജീവികളുെട വലിെയാരു വി
ഭാഗത്തിെന്റ പിന്തുണ ലഭിച്ചു.
ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുക, വിധവാവിവാഹം
നടപ്പിൽവരുത്തുക, സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം േപ്രാത്സാഹിപ്പി
ക്കുക, ൈശശവ വിവാഹം തടയുക — ഇവയായിരുന്നു
പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിെന്റ പ്രധാന പരിപാടികൾ.
ഇവിേടയും മതപരിഷ്ക്കരണമാണ് സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ
പരിപാടികളുെട അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നത്.
റാനേഡ ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താവു മാത്രമായിരുന്നി
ല്ല. േദശീയ ജനാധിപത്യ വീക്ഷണഗതികേളാടുകൂടിയ
ഒരു സുപ്രസിദ്ധ ധനശാസ്ത്രജ്ഞനും ചിത്രകാരനുമായി
രുന്നു അേദ്ദഹം. പിന്നീടേദ്ദഹം േബാംെബ ൈഹേക്കാട
തിയിൽ ജഡ്ജിയായിത്തീർന്നു.
1885-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ് സ്ഥാപിത

മായേപ്പാൾ അതിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ റാനേഡയുമുണ്ടാ
യിരുന്നു.
പിന്നീട് വലിെയാരു രാഷ്ട്രീയേനതാവായുയർന്ന േഗാ
പാലകൃഷ്ണ േഗാഖെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു.

















6 ദയാനന്ദസരസ്വതിയും

ആര്യസമാജവും

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 1875 — ൽ ദയാനന്ദ സരസ്വതി േബാംെബ
യിൽ സ്ഥാപിച്ച ആര്യസമാജം മറ്റു മതപരിഷ്ക്കരണ പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തുേലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. േവ
ദങ്ങളുെട പ്രാമാണികതയിലടിയുറച്ച ഒരു പരിഷ്ക്കരണ
പ്രസ്ഥാനെത്തയാണ് ദയാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത
ത്. ൈവദികകാലെത്ത േഹാമം, യജ്ഞം, മുതലായ
മതചടങ്ങുകെള അേദ്ദഹം പുനരുദ്ധരിച്ചു. േവദങ്ങൾ
ൈദവത്തിൽനിന്നുണ്ടായതാണ്, അതുെകാണ്ടവയ്ക്കു െത
റ്റുപറ്റുക വയ്യ എന്നതായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ നില
പാട്. ഇേതവെരയുണ്ടായതും ഇനിയുണ്ടാവാനിടയുള്ള
തുമായ എല്ലാ ജ്ഞാനവും േവദങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നു എന്നും അേദ്ദഹം വാദിച്ചു. യുക്തിയും േവദങ്ങളിെല
നിഗമനങ്ങളും തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടുണ്ടാകുേമ്പാ
െഴല്ലാം യുക്തിെയയാണ് ആശ്രയിേക്കണ്ടത് എന്നാ
യിരുന്നു രാജാറാം േമാഹൻേറായിയുെട അഭിപ്രായം.
ദയാനന്ദസരസ്വതിയാകെട്ട േവദങ്ങളിൽ അന്ധമായ
വിശ്വാസമാണർപ്പിച്ചത്.
‘േവദങ്ങളിേലയ്ക്ക് മടങ്ങുക!’ എന്ന ഈ മുദ്രാവാക്യ
ത്തിെന്റ സഹായേത്താെടയാണ് അേദ്ദഹവും അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച ആര്യസമാജവും
ജനങ്ങളുെട േദശാഭിമാനെത്ത തട്ടിയുണർത്താൻ
ശ്രമിച്ചത്.

ദയാനന്ദന് പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ ൈവദിക േമധാവിത്വ
േത്തയും സമുദായത്തിൽ നിലനിന്നുേപാരുന്ന ജാതി
വ്യത്യാസങ്ങെളയും അയിത്തം മുതലായ അനാചാരങ്ങ
െളയും അേദ്ദഹം എതിർത്തു. ‘അയിത്തക്കാരായ’ താ
ണജാതിക്കാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തുല്യമായ സ്ഥാനം
ആര്യസമാജത്തിൽ അനുവദിക്കെപ്പട്ടു.
സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും ഒേരതരത്തിലുള്ള വിദ്യാ
ഭ്യാസം നൽേകണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന് അേദ്ദഹം വാദി
ച്ചു. സംസ്കൃതവും േവേദാപനിഷത്തുകളും പഠിേക്കണ്ടതി
െന്റ ആവശ്യകതെയ അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ആര്യ
സമാജത്തിെന്റ കീഴിൽ പലയിടത്തും ൈഹസ്കൂളുകളും,
േകാേളജുകളും തുറക്കെപ്പട്ടു.
ദയാനന്ദസരസ്വതിയും േദശീൈയക്യത്തിനുേവണ്ടി
യാണ് നില െകാണ്ടത്. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദ
ശീൈയക്യത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾക്കും, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും
സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയുെട ശത്രുക്കളായിട്ടാ
ണ് അവർ കരുതെപ്പടുന്നത്.’സത്യാർത്ഥപ്രകാശം’
എന്ന തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്ലാം മതെത്തയും ക്രിസ്തു
മതെത്തയും കഠിനമായി ആേക്ഷപിച്ചു. അേതാെടാപ്പം
തെന്ന മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഹിന്ദുമതത്തിേലക്കുള്ള
മതപരിവർത്തനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധിപ്രസ്ഥാനവും
ആരംഭിച്ചു.
ഇങ്ങെന േദശീയേബാധത്തിെന്റ സങ്കുചിതമായ ഒരു
രൂപെത്തയാണ് ആദ്യം മുതൽക്ക് തെന്ന ആര്യ സമാ
ജം പ്രതിനിധാനം െചയ്തത്. എങ്കിലും ധാരാളം േദശാഭി
മാനികൾ അതിേലക്ക് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
ആരംഭത്തിൽ അത് പുേരാഗമനപരമായ ചില പങ്കു
കൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പേക്ഷ,
േദശീയ േബാധം പരന്നുപിടിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാ
നങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്യുേന്താറും അത് കൂടുതൽ
പിന്തിരിപ്പനായി. യഥാർത്ഥമായ േദശീൈയക്യെത്ത
തുരങ്കം വയ്ക്കുകയും ഹിന്ദു സാമുദായികവാദവും മുസ്ലിം
സാമുദായികവാദവും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങെള ആളിക്ക
ത്തിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് അത് സാമൂഹ്യ പുേരാഗതി
െയ തടയാൻ തുടങ്ങി.
മഹാത്മാഗാന്ധി 1924-ൽ തെന്റ ‘യങ്ങ് ഇന്ത്യ’ യിൽ
ഇങ്ങെന എഴുതി:
‘ദയാനന്ദസരസ്വതിെയപ്പറ്റി എനിക്ക് അളവറ്റ ബഹു
മാനമുണ്ട്. അേദ്ദഹം ഹിന്ദുമതത്തിന് വലിയ ഗുണം
െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ധീരതെയപ്പറ്റി രണ്ടു പക്ഷമില്ല. പേക്ഷ, അേദ്ദ
ഹം തെന്റ ഹിന്ദുമതെത്ത സങ്കുചിതമാക്കി തീർത്തു.
ആര്യ സമാജക്കാരുെട േവദപുസ്തകമായ ‘സത്യാർ
ത്ഥ പ്രകാശം’ ്യുഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ യർവാദ

ജയിലിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അതിെന്റ മൂന്ന്
പ്രതികൾ എെന്റ േസ്നഹിതൻമാർ എനിക്ക് അയ
ച്ചു തരികയുണ്ടായി.ഇത്ര മഹാനായ ഒരാൾ ഇതിൽ
അധികം ഇച്ഛാഭംഗമുണ്ടാക്കത്തക്കതായ ഒരു പുസ്തകം
എഴുതിയതായി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതാദർശനം സത്യം മാത്രമാെണന്നാണ് അഭി
മാനം. എന്നാൽ, അേദ്ദഹം ജയിൻമതം, ഇസ്ലാംമ
തം, ക്രിസ്തുമതം, എന്നുേവണ്ട ഹിന്ദുമതം തെന്നയും
അറിയാെത വളെര അസംബന്ധമായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാ
നിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മതങ്ങെളപ്പറ്റി അൽപ്പെമങ്കിലും
വിവരമുള്ള ഒരാൾ ഈ മഹാനായ മതപരിഷ്കാരിക്ക്
വലിയ അബദ്ധം പിണഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നാണ് എളുപ്പ
ത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും. േലാകത്തിൽ
സർവ്വ മതങ്ങളിലും െവച്ച് േലശവും പരമത വിേദ്വഷമി
ല്ലാത്തതും ഏറ്റവും വിശാലവുമായ ഒരുമതെത്ത കുടില
മാക്കിത്തീർക്കുവാൻ അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അേദ്ദഹം
വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് വിേരാധിയാെണങ്കിലും, അഗ്രാഹ്യ
മായ വിധത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനെയ സ്ഥാപിക്കുവാൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം, അേദ്ദഹം േവദവാക്യെത്ത
വിഗ്രഹീകരിക്കുകയും േവദത്തിൽ ശാസ്ത്രത്താൽ അറി
യെപ്പടുന്നെതല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്ന് െതളിയി
ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എെന്റ താഴ്മയായ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ ആര്യസമാജം േപാഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്
‘സത്യാർത്ഥപ്രകാശ’ ത്തിെന്റ സഹജമായ േയാഗ്യത
െകാണ്ടല്ല, അതിെന്റ സ്ഥാപകെന്റ മഹത്തും േശ്രഷ്ഠവു
മായ സ്വഭാവഗുണം െകാണ്ടാണ്. ആര്യ സമാജക്കാ
െര നിങ്ങൾ എവിെടക്കാണുന്നുേവാ, അവിെട ജീവസ്സും
ഉത്സാഹവും വിളയാടുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ,
അതിെന്റ സ്ഥിതി ഇടുങ്ങിയതും അവരുെട സ്വഭാവം
െവറുപ്പിക്കത്തക്കതും ആകയാൽ അവർ പലേപ്പാഴും
മറ്റു മതക്കാരുമായി കലഹിക്കുകേയാ അതിന് സാധി
ക്കാെത വരുേമ്പാൾ തങ്ങൾ തെന്ന കലഹിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്നതാണ്.

















7 സർ സയിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ
ഹിന്ദുക്കളുെട ഇടയിൽ മാത്രമല്ല, മുസ്ലീങ്ങളുെട ഇടയി
ലും ചില മതപരിഷ്കാര പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായി. അവയിൽ
പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ സയിദ് അഹമ്മദ്ഖാെന്റ േനതൃത്വ
ത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ്.
1857-െല േദശീയ കലാപം നടന്നുെകാണ്ടിരുന്ന കാ
ലത്ത് സയിദ് അഹമ്മദ്ഖാന് 40 വയസ്സ് പ്രായമായി
രുന്നു. വിപ്ലവകാരിയുെട ഭാഗത്തല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട
ഭാഗത്താണ് അേദ്ദഹം നിലയുറപ്പിച്ചത്. കലാപത്തിനു

േശഷമുള്ള മർദ്ദനങ്ങെളയും പകവീട്ടലിെനയും േനരി
ടാനാവാെത മുസ്ലീങ്ങൾ ആത്മീയതയുെട പുറംേതാടുക
ളിേലക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉൾവലിയാൻ തുടങ്ങി. യാ
ഥാസ്ഥിതികമായ ഈ ഉൾവലിയിൽ നിന്നും അവെര
പുറത്തുെകാണ്ടുവരാനും അങ്ങെന അവെര ഉദ്ധരിക്കാ
നുമാണ് സയിദ്അഹമ്മദ്ഖാൻ പരിശ്രമിച്ചത്.

മതത്തിെന്റ പഴയ ചട്ടക്കൂട് പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾ
ക്ക് േയാജിച്ചതല്ല എന്ന് അേദ്ദഹം വ്യക്തമായി മനസ്സി
ലാക്കിയിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് മുസ്ലീങ്ങളുെട ഇടയിൽ നി
ലനിന്നിരുന്ന പർദ മുതലായ അനാചാരങ്ങെള അേദ്ദ
ഹം എതിർത്തു. പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിൽ
വരുത്താനും യൂേറാപ്യൻ പരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങെള
മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചുെകാടുക്കുവാനും അേദ്ദഹം പരി
ശ്രമിച്ചു. ആധുനിക പരിഷ്ക്കാരത്തിേലക്ക് മുസ്ലീങ്ങെള
നയിക്കണെമങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട സഹായവും സഹ
കരണവും കൂടിേയ കഴിയൂ എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.
അതുെകാണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണേത്താട് കൂറുകാണി
ക്കാൻ അേദ്ദഹം പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരു
െട സഹായേത്താെടയാണ് അേദ്ദഹം അലിഗറിൽ ഒരു
മുസ്ലീം േകാേളജ് സ്ഥാപിച്ചത്.
എന്നാൽ സങ്കുചിതമായ അർത്ഥത്തിൽ അേദ്ദഹവും
ഒരു േദശീയവാദിയായിരുന്നു. മുസ്ലീങ്ങെള ഉയർത്തി
െക്കാണ്ടുവരണം എന്നല്ലാെത ഹിന്ദുക്കെള എതിർ
ക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് ഉേദ്ദശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
െപാതുവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് േവറിട്ട്
നിൽക്കുന്ന ഒരു വർഗ്ഗീയവാദിയായിരുന്നില്ല അേദ്ദഹം.
ഒരിടത്ത് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.
‘ഹിന്ദു എന്നും മുഹമ്മദീയൻ എന്നുമുള്ള വാക്കുകൾ

മതപരമായ േവർതിരിവിന് മാത്രം ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതാ
െണന്ന് ഓർക്കുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ, ഹിന്ദുവായാ
ലും മുഹമ്മദീയനായാലും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ േപാലും, ഈ
നാട്ടിൽ നിവസിക്കുന്നവെരല്ലാം ഈ ഒരു ദൃഷ്ടിയിൽ
ഒെരാറ്റ രാഷ്ട്രത്തിൽ േചർന്നവരാകുന്നു.’

പേക്ഷ, പ്രവൃത്തിയിൽ െപാതു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നി
ന്ന് മുസ്ലീമ്മുകെള േവറിട്ടു നിർത്തുന്നതിനുേവണ്ടിയാ
ണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസ്ഥാനം ഉപേയാഗിക്കെപ്പ
ട്ടത്. 1885-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സ് രൂ
പെമടുത്തേപ്പാൾ അതിൽ നിന്ന് േവറിട്ടു നിൽക്കാൻ
അേദ്ദഹം തെന്ന മുസ്ലീങ്ങെള ഉപേദശിക്കുകയുണ്ടായി.
ഈ േവറിട്ടു നിൽക്കലാണ് പിന്നീട് വർഗ്ഗീയവാദമായി
വളർന്നത്.
ഇത്തരം ദൗർബല്യങ്ങെളല്ലാം ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ
കൂടി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസ്ഥാനം ആധുനിക കാലഘ
ട്ടത്തിന് േയാജിച്ച ഭൗതികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു വീ
ക്ഷണഗതി സമ്പാദിക്കാൻ മുസ്ലീങ്ങെള ഏെറക്കുെറ
സഹായിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
സ്വാമി ദയാനന്ദസരസ്വതിയുെടയും സയിദ്അഹമ്മ
ദ്ഖാെന്റയും പരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിെപ്പ
ടാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്തുതെന്ന കൂടുതൽ വിശാലവും
ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവിെന്റ അഗാധതയിേലാളം ഇറങ്ങി
െച്ചന്നതുമായ മെറ്റാരു പ്രസ്ഥാനം ഉടെലടുക്കുകയുണ്ടാ
യി. സ്വാമി വിേവകാനന്ദനാണ് അതിന് േനതൃത്വം നൽ
കിയത്.
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െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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 അവസാനകാ
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല
3-നു് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മണ്ണിനടിയിെല അത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെട ആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം
10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്ത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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