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9
രാജാറാം േമാഹൻ റായ്

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാടുവാഴിത്തത്തിനും േകാ�
ളനിവാഴ്ചയ്ക്കും എതിരായി ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നുവന്ന ജന�
കീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ പിേന്നാ�
ക്കാവസ്ഥയുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട മർദ്ദന�
നയങ്ങളും കാരണം പല പരിമിതികളുമുണ്ടായിരുന്നു.
തങ്ങളുെട വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമായഅസംസ്കൃത
വിഭവങ്ങൾസമ്പാദിക്കുന്നതിനും വ്യാവസായിേകാൽ�
പ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനും പറ്റിയ ഒരു കാർഷികരാ�
ജ്യമാക്കി ഇന്ത്യെയ നിലനിർത്തുകെയന്നതായിരുന്നു
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട ഉേദ്ദശ്യം.അതിനാലാ�
ണ് സുശക്തമായ ഒരുആധുനികവ്യാവസായിക രാ�
ജ്യമായി വളരുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യെയ തടഞ്ഞുനിർ�
ത്താൻഅവർ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചത്.ബ്രിട്ടെന്റ
താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമല്ലാത്തവയുംബ്രിട്ടീഷ് വ്യ�
വസായങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയുമായ
വ്യവസായശാഖകെള മാത്രേമ അവർ ഇന്ത്യയിൽ വള�
രാൻ സമ്മതിച്ചുള്ളൂ. മുതലാളിത്തബന്ധങ്ങൾവികസി�
പ്പിക്കാനാഗ്രഹിച്ച േദശീയബൂർഷ്വാസി വളെര ദുർബല�
മായിരുന്നു.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട നയങ്ങൾ
മാത്രമല്ല,കാലഹരണെപ്പട്ട നാടുവാഴിത്തബന്ധങ്ങളും
മത-സാമൂഹ്യമണ്ഡലങ്ങളിെല പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസങ്ങളും
വ്യാവസായികപുേരാഗതിക്കു തടസ്സമായിനിന്നു. വിേദ�
ശഭരണത്തിനും നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ�
ക്കുെമതിരായ വിപ്ലവസമരങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കാൻ
കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഇന്ത്യയിെല മുതലാളിവർഗ്ഗേമാ േദ�
ശീയപ്രസ്ഥാനേമാ ശക്തിയാർജിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഈസാഹചര്യങ്ങളിൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുമാ�
യി സഹകരിച്ചുെകാണ്ടുംഅവരുെട രക്ഷാകർത്തൃത്വം
അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടും മാത്രേമ തങ്ങളുെട അഭിലാഷ�
ങ്ങൾ േനടാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇന്ത്യയിെല ഉൽബുദ്ധ
ജനവിഭാഗങ്ങൾ കരുതിെയങ്കിൽഅതിലത്ഭുതെപ്പടാ�
െനാന്നുമില്ല. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കു േനതൃത്വം
നൽകാനുള്ളകഴിവും രാഷ്ട്രീയമായ പക്വതയും വർഗ്ഗ�
േബാധവുമുള്ള ഒരു െതാഴിലാളിവർഗ്ഗംആവിർഭവിച്ച്
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫ്യൂഡലിസവും അതിെന്റആശയങ്ങ�
ളും അേപ്പാഴും സുശക്തങ്ങളായിരുന്നു. ബൂർഷ്വാഘടക�
ങ്ങൾഫ്യൂഡൽബന്ധങ്ങളുമായി െകട്ടുപിണഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടാണ് വളരാൻ തുടങ്ങിയത്.
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1 നേവാത്ഥാനത്തിെന്റആരംഭം

ഭൂതകാലത്തിെന്റ ഭാരം ദുസ്സഹമായിരുന്നു. രാജ്യത്തി�
െന്റഅസമമായസാമ്പത്തികവളർച്ചഈസ്ഥിതിെയ
കൂടുതൽസങ്കീർണ്ണമാക്കി.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻകീഴിൽ
ബംഗാൾ, േബാംെബ, മദിരാശി എന്നീ കടൽത്തീര സം�
സ്ഥാനങ്ങളിൽ മുതലാളിത്തവ്യവസായങ്ങൾ വളർന്നു�
വരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മറ്റു പ്രേദശങ്ങളിൽ നാടുവാ�
ഴിത്തേമാ പ്രാചീന േഗാത്രസമുദായങ്ങേളാ നിലനിന്നു�
േപാന്നു.ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസവും ശാസ്ത്രീയാശയങ്ങളും
േനടിയ പട്ടണങ്ങളിൽ േപാലും പ്രാക് മുതലാളിത്ത
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെടയും പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതികളുെട�
യും അവശിഷ്ടങ്ങൾ നാമാവേശഷമാവാെത തുടർന്നു�
േപാന്നു. മതത്തിെന്റസ്വാധീനം വളെര വിപുലമായി�
രുന്നു.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെത്തയും നാടുവാഴിത്തബന്ധങ്ങ�
െളയും നിലനിർത്താൻ േവണ്ടിയുള്ളസംരംഭങ്ങളിൽ
മാത്രമല്ല,അവെയ്ക്കതിരായ സമരങ്ങളിലും മതവിശ്വാസ�
ങ്ങൾ ഗണ്യമായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുകയുണ്ടായി. േദശീയ�
നേവാത്ഥാനം മതപരമായ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ പ്രതി�
ഫലനമായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്. സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീ�
യവുമായആശയങ്ങൾ, ജനാധിപത്യപരവും േദശാഭിമാ�
നപരവുമായഅഭിലാഷങ്ങൾ, ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിനു�
േവണ്ടിയുള്ളപ്രതീക്ഷകൾ—ഇവെയല്ലാം മതപരമായ
രൂപത്തിലാണ് പ്രകടിപ്പിക്കെപ്പട്ടത്. മുതലാളിത്തത്തി�
െന്റയുംആധുനികനാഗരികതയുെടയും വികാസത്തിനു
േവണ്ടിയുള്ളസമരങ്ങൾേപാലും മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി
കൂട്ടിയിണക്കെപ്പട്ടു.എങ്കിലും,പെത്താൻപതാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെല സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച
ഹിന്ദുമതം മധ്യകാലെത്തഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യ�
സ്തമായിരുന്നു.ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു�
െകാണ്ട് സമ്പത്തും ശക്തിയും േനടാൻ െകാതിച്ച ദുർബ�
ലങ്ങളായ േദശീയ ബൂർഷ്വാവിഭാഗങ്ങളുെട അഭിലാഷ�
ങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിച്ച ഒരു പുതിയ ഹിന്ദുമതമായിരുന്നു
അത്.

േദശാഭിമാനികളായ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ മത�
പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് കീഴ്വഴങ്ങി.എന്നാൽ,പുതിയ ഉല്പാ�
ദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തടയുന്ന മുരടിച്ച മതവി�
ശ്വാസങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളാേനാ േദ്രാഹകരങ്ങളായ
മതച്ചടങ്ങുകെളഅംഗീകരിക്കാേനാ അവർ കൂട്ടാക്കി�
യില്ല. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ,അയിത്തം, വിഗ്രഹാരാ�
ധന,സതി മുതലായവെയ്ക്കതിരായി േപാരാടുകയും വി�
ധവാവിവാഹം, മിശ്രവിവാഹം മുതലായവെയ േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾഅവർ വിശ്വസിച്ചത്
ഞങ്ങൾ പഴയ മതെത്തപുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ശു�
ദ്ധീകരിക്കുകയുമാണ് െചയ്യുന്നത് എന്നേത്ര.എന്നാൽ,
യഥാർത്ഥത്തിൽഅവർ മുതലാളിേത്താല്പാദന സമ്പ്ര�
ദായത്തിെന്റ വികാസത്തിനു പറ്റിയ തരത്തിൽ പുതിയ
ആശയങ്ങൾക്കും പുതിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കുമുള്ള
കളെമാരുക്കുകയായിരുന്നു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,
മതപരവുംആദ്ധ്യാത്മികവുമായആദർശങ്ങളാണ് രാ�
ഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽ�
കിയത്.എങ്കിലും,അവയുെട ഉള്ളടക്കം നാടുവാഴിത്ത�
വിരുദ്ധവും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധവുമായിരുന്നു. കാലഹര�
ണെപ്പട്ട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾഅവസാനിപ്പിക്കുകയും
പുതിയ ബന്ധങ്ങളുംആശയങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുകയും െച�
യ്യുകഎന്നലക്ഷ്യേത്താെട പ്രവർത്തിക്കാൻഅവർ
ജനങ്ങെള ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു. യാഥാർത്ഥ്യേത്താടുള്ള
യുക്തിപൂർവവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായസമീപനത്തിന് വി�
ലങ്ങായിനിന്ന നിയന്ത്രണങ്ങെളഅവർഎതിർത്തു.
ഇങ്ങെനആത്മീയവാദപരമായഅവരുെട വീക്ഷണ�
ഗതിക്ക് ചരിത്രത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കുവ�
ഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പഴയ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജീവൻ
നൽകുക മാത്രമാണ് തങ്ങൾ െചയ്യുന്നെതന്ന് അവർ
വിശ്വസിച്ചു.എങ്കിലും,ഫലത്തിൽഅവർ ഭാവിയുെട
വക്താക്കളായിരുന്നു.

ഭൂതകാലത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകെയ�
ന്ന പ്രവണത േദശീയനേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഒരുസവി�
േശഷതയാണ്.ഫ്രഞ്ച് നേവാത്ഥാനത്തിലും ബ്രിട്ടീഷ്
മതപരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനത്തിലുംഈപ്രവണതകാ�
ണാം. ഇന്ത്യയിലും േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റആരംഭ�
ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ മുേന്നറ്റം
മതപരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റ രൂപത്തിലാണ് പ്രകടമായത്.
പിന്തിരിപ്പൻസാമൂഹ്യശക്തികൾക്ക് പിൻബലം നൽ�
കിയ കാലഹരണെപ്പട്ടആചാരങ്ങെളയും മതപരമായ
അന്ധവിശ്വാസങ്ങെളയും അത് നിരാകരിച്ചു.

ഇന്ത്യയിെല േദശീയനേവാത്ഥാനത്തിെന്റആദ്യെത്ത
പ്രമുഖേനതാവ് രാജാറാം േമാഹൻ റായ് ആയിരുന്നു.
ആധുനിേകന്ത്യയുെട േദശീയവാദത്തിെന്റ പിതാവാ�
യിട്ടാണ് അേദ്ദഹം വാഴ്ത്തെപ്പടുന്നത്. രവീന്ദ്രനാഥ ടാ�
േഗാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,ഇന്ത്യയിൽആധുനി�
കകാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് റാം േമാഹൻ റായ്
ആണ്.

1772-ലാണ് ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ റാം േമാ�
ഹൻ ജനിച്ചത്. കുട്ടിക്കാലത്തുതെന്നഇസ്ലാമിെന്റയും
ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റയും തത്വങ്ങൾ രാജാറാം േമാഹൻ
റായിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനം െചലുത്തിെയങ്കിലും,അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനപരമായ സമീപനം ഹിന്ദുമത�
ത്തിേന്റതായിരുന്നു.ൈബബിളിൽഅടങ്ങിയ ധാർമ്മി�
കതത്വങ്ങൾസ്വീകരിക്കാൻഅേദ്ദഹം തയ്യാറായിരുന്നു.
എന്നാൽ, മതപരിവർത്തനത്തിനുള്ള മിഷനറിമാരു�
െട ശ്രമെത്തഅേദ്ദഹം എതിർത്തു. ഹിന്ദുക്കളുെടയും
മുസ്ലീങ്ങളുെടയും മതവിശ്വാസങ്ങെള പുച്ഛിച്ചുെകാണ്ട്
പുസ്തകങ്ങൾഎഴുതാൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാെര േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിക്കുന്നബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ മതപ�
രമായ നിഷ്പക്ഷത ലംഘിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നെതന്ന്
അേദ്ദഹംആേക്ഷപിച്ചു.അേതസമയത്ത്,ഹിന്ദുക്കളുെട
േദ്രാഹകരങ്ങളായ പലആചാരങ്ങെളയും വിശ്വാസ�
ങ്ങെളയും ചടങ്ങുകെളയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാെതഎതിർക്കു�
കയും െചയ്തു. ബഹുൈദവവിശ്വാസം, േക്ഷത്രങ്ങളിെല
പൂജാവിധികൾ,അയിത്തം,പുനർജന്മവാദം,അവതാര�
ങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം, വിഗ്രഹാരാധന, മൃഗബലി,സതി
എന്നിങ്ങെനഹിന്ദുക്കളുെട ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന
അനാചാരങ്ങെളല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിശിതമായ
വിമർശനങ്ങൾക്കിരയായി. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളഹി�
ന്ദുമതം വിശാലമായ മാനുഷികവീക്ഷണത്തിൽ േവരു�
റച്ചതാെണന്നായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശ്വാസം.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നുേപാന്നഅന്ധവിശ്വാസങ്ങ�
ളുെട മാറാലകളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുമതെത്ത േമാചിപ്പിക്കു�
കയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന്
അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല പുതിയ
സാഹചര്യങ്ങൾെക്കാത്തവിധം ശരിക്കും ഒരു േദശീയ�
മതെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദുമതെത്തപുനർജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ
അേദ്ദഹംആഹ്വാനം െചയ്തു.



       

2 ഏകതത്വവാദം

റാം േമാഹൻബഹുൈദവവിശ്വാസത്തിൽഅധിഷ്ഠി�
തമായആചാരങ്ങെളഎതിർക്കുകയും ഏകൈദവവി�
ശ്വാസം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും െചയ്തു.അേദ്ദഹത്തി�
െന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ “ഒരു ശാശ്വതശക്തിയുെട േനെര
തിരിയുകഎന്നത് മനുഷ്യമനസ്സിെന്റസ്വാഭാവികമായ
പ്രവണതയാണ്”. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിെനതിരായി
നാനാമുഖങ്ങളായസമരങ്ങൾ നടത്താനും ജനങ്ങെള
ഉന്നതവും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിേല�
ക്ക് ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുവാനുമുള്ള ഒരു ഉപാധി�
യായിരുന്നുഏകതത്വവാദം. ഏകൈദവവിശ്വാസത്തി�
െന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരുസാർവലൗകികമതമാ�
യിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. വിഗ്രഹാരാധനയും
ബഹുൈദവവിശ്വാസവും ഉേപക്ഷിക്കാൻഅേദ്ദഹം ജന�
ങ്ങേളാട് ആഹ്വാനം െചയ്തു. വിശുദ്ധവും നിർഗുണവും
രൂപരഹിതവുമായബ്രഹ്മെമന്നസങ്കല്പം മനുഷ്യരാശിയു�
െടഐക്യത്തിെന്റ പ്രതീകമായിരുന്നു.എെന്തന്നാൽ,
ഓേരാ മനുഷ്യജീവിയിലും ബ്രഹ്മമാണ് പ്രകാശിക്കുന്ന�
ത്. ഹിന്ദുവായാലും മുസ്ലീമായാലും,എല്ലാ മനുഷ്യരിലും
ഒേര ൈചതന്യമാണ് കുടിെകാള്ളുന്നത്.ഈഅർത്ഥ�
ത്തിൽ റാം േമാഹെന്റബ്രഹ്മവാദം കബീർ,ൈചത�
ന്യൻ മുതലായവരുെട േനതൃത്വത്തിലുയർന്നുവന്ന ഭക്തി�
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ തുടർച്ചയാെണന്നുപറയാം. പേക്ഷ,
ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് രാമൻ,കൃഷ്ണൻഎന്നിങ്ങെന മനു�
ഷ്യേസ്നഹത്തിെന്റ മൂർത്തീകരണമായഏെതങ്കിലും ഒരു
ൈദവെത്തആരാധിക്കുകയുംആൈദവെത്തക്കുറിച്ചു�
ള്ള ഭക്തിമയങ്ങളായസങ്കീർത്തനങ്ങൾപാടിെക്കാണ്ട്
ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാന�
ക്കാർക്ക് വലിയ നിഷ്കർഷയായിരുന്നു. റാം േമാഹെന്റ
മതത്തിൽ രാമൻ,കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയൈദവങ്ങൾേക്കാ
സങ്കീർത്തനങ്ങൾേക്കാസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റൈദവം ഉപനിഷത്തുക്കളിെലഅമൂർത്തവും
നിർഗുണവുമായബ്രഹ്മമായിരുന്നു. ഉപനിഷത്തുക്കളില�
ടങ്ങിയ േവദാന്തതത്വങ്ങളിലാണ് അേദ്ദഹംഊന്നിയ�
ത്. േവദാന്തസൂത്രവും ഇേശാപനിഷത്ത്, േകേനാപനി�
ഷത്ത് മുതലായവയും അേദ്ദഹം ബംഗാളിയിേലക്കും ഇം�
ഗ്ലീഷിേലക്കും സ്വയം പരിഭാഷെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.



       

3 അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾെക്കതിരായ
നിലപാട്

എന്നാൽ, റാം േമാഹെന്റഏകതത്വവാദം േവദാന്തസൂ�
ത്രത്തിെലേയാ ഉപനിഷത്തുകളിെലേയാബ്രഹ്മസങ്ക�
ല്പത്തിെന്റ െവറുംആവർത്തനമാെണന്നുകരുതുന്നത്
ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. ഇസ്ലാമിെന്റയും ക്രിസ്തുമതത്തി�
െന്റയും ഏകൈദവവിശ്വാസം അേദ്ദഹത്തിൽസ്വാധീ�
നം െചലുത്തുകയുണ്ടായി. ഹിന്ദുക്കളുെട അടിസ്ഥാന�
ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങെളന്നേപാെല തെന്ന മുസ്ലീങ്ങളു�
െട ഖുർആനും ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ൈബബിളും അേദ്ദഹം
ശ്രദ്ധിച്ചുപഠിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിെന്റ ഉപേദശങ്ങെളക്കുറി�
ച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധം െചയ്യുകയും െചയ്തു.എല്ലാ
മതങ്ങളിലുമടങ്ങിയ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളാ�
നാണ് അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്. മാക്സ്മുള്ളർഅഭിനന്ദിച്ചു
പറഞ്ഞതുേപാെല, “പാശ്ചാത്യ–പൗരസ്ത്യ ചിന്തകെള
സംേയാജിപ്പിച്ചആദ്യെത്ത മനുഷ്യൻ”ആയിരുന്നു
അേദ്ദഹം. പേക്ഷ, റാംേമാഹെന്റസംേയാജനം െവ�
റുെമാരു കൂട്ടിേച്ചർക്കലായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യപുേരാ�
ഗതിക്കുഹാനികരങ്ങളായഅന്ധവിശ്വാസങ്ങെളയും
അനാചാരങ്ങെളയും എതിർത്തു േതാല്പിക്കാനും പുതിയ
കാലഘട്ടത്തിെന്റ െവല്ലുവിളികെള േനരിടാനും പറ്റിയത�
രത്തിൽ പ്രാചീനമത ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലടങ്ങിയ
മാനുഷികമൂല്യങ്ങെള ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് അേദ്ദ�
ഹം െചയ്തത്. 1828-ൽഅേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം എഴുതി:
“ഹിന്ദുക്കളുെട ഇന്നെത്ത മതാചാരങ്ങൾഅവരുെട രാ�
ഷ്ട്രീയതാല്പര്യത്തിന് അനുേയാജ്യമെല്ലന്നു പറയുന്നതിൽ
എനിക്ക് വ്യസനമുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ഒേട്ടെറ
വിഭാഗങ്ങളും ഉപവിഭാഗങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ജാതിവ്യവ�
സ്ഥഅവരിലുള്ള േദശീയവികാരെത്തനശിപ്പിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. കണക്കില്ലാത്ത മതചടങ്ങുകളും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങ�
ളും ശുദ്ധീകരണ നിയമങ്ങളും അവർക്ക് വിഷമംപിടിച്ച
എെന്തങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പടാനുള്ളകഴിവു�
കൾ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ േനട്ടങ്ങൾക്കും
സാമൂഹ്യസുഖങ്ങൾക്കും േവണ്ടിെയങ്കിലും അവരുെട
മതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടാേവണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന്
എനിക്ക് േതാന്നുന്നു”.

ക്രിസ്തുമതേത്താടുള്ള റാം േമാഹെന്റസമീപനവും ഏതാ�
ണ്ടിതു തെന്നയായിരുന്നു. സാേഹാദര്യം, മനുഷ്യേസ്ന�
ഹം തുടങ്ങിയൈക്രസ്തവാദർശങ്ങെളഅേദ്ദഹംഅനു�
കൂലിച്ചു.അേതസമയത്തുതെന്നകാലത്തിന് പറ്റാത്ത
മതച്ചടങ്ങുകെളയും േയശുക്രിസ്തുൈദവേമാ ൈദവപുത്ര�
േനാആെണന്നും മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങെളയും അേദ്ദഹം
എതിർത്തു. പുേരാഗമനപരങ്ങളായ ഇത്തരംആശയ�
ങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പന്മാെര വിറളിപിടിപ്പിച്ചു.ബ്രാഹ്മണപു�
േരാഹിതന്മാരും ചില ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരും അേദ്ദ�
ഹെത്തസർവശക്തിയുമുപേയാഗിച്ച് എതിർക്കാെനാ�
രുെമ്പട്ടു. െറാേമൻ െറാളാങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയേപാെല,
“റാം േമാഹൻ യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുമതത്തിെന്റേയാ
യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റേയാ ബന്ധനത്തിൽ
കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയുണ്ടായില്ല. മറിച്ച് രണ്ടു മതങ്ങളു�
െടയും ശരിയായഅർത്ഥം താൻ കെണ്ടത്തിെയന്ന്
അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.അേദ്ദഹം ഒരുസ്വതന്ത്രനായ
ൈദവവിശ്വാസിയായിരുന്നു.എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി യു�
ക്തിചിന്തയും ധാർമ്മികേബാധവുമുള്ളവനായിരുന്നു.
ക്രിസ്തുമതദർശനത്തിെല സാന്മാർഗിക വ്യവസ്ഥെയ
അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചു.എന്നാൽഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവ�
താരങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസെത്തഎന്നേപാെല തെന്ന
ക്രിസ്തുൈദവാംശമാെണന്നധാരണെയയും അേദ്ദഹം
നിേഷധിച്ചു. ഉൽക്കടമായഏകതത്വവാദത്തിെന്റ നി�
ലപാടിൽനിന്നുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ഹിന്ദുക്കളുെട ബഹു�
ൈദവവിശ്വാസെത്തയും ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ത്രിമൂർത്തി�
ഭാവെത്തയും ശക്തിയായി എതിർത്തു. തൽഫലമായി
ബ്രാഹ്മണരും മിഷനറിമാരും അേദ്ദഹത്തിെനതിരായി
ഒറ്റെക്കട്ടായി തിരിഞ്ഞു”. തെന്റആശയങ്ങളും പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളും സമൂഹത്തിെല യാഥാസ്ഥിതികെര എത്ര�
മാത്രം േരാഷം െകാള്ളിച്ചുെവന്ന് റാം േമാഹൻ തെന്ന
ഇങ്ങെനഅനുസ്മരിക്കുന്നു: “വിഗ്രഹാരാധന,അന്ധവി�
ശ്വാസങ്ങൾ മുതലായ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി ഞാൻബ്രാ�
ഹ്മണരുമായി നടത്തിയ തുടർച്ചയായ വാദപ്രതിവാദ�
ങ്ങളും സതി തുടങ്ങിയഅവരുെട േദ്രാഹകരങ്ങളായ
അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുള്ളഎെന്റ ഇടെപടലും എേന്നാടു�
ള്ളഅവരുെടഈർഷ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.അവർക്ക് എെന്റ
കുടുംബത്തിെന്റ േമലുണ്ടായിരുന്നസ്വാധീനം കാരണം
എെന്റ പിതാവ് എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നആനൂകൂല്യ�
ങ്ങൾ പരസ്യമായി പിൻവലിക്കാൻ നിർബദ്ധനായി.
എന്നാൽ,സ്വകാര്യമായി എനിക്ക് നൽകിയ ചുരുങ്ങിയ
േതാതിലുള്ളസാമ്പത്തികസഹായം അേദ്ദഹം തുടർന്നു�
േപാന്നു.എെന്റഅഭിപ്രായങ്ങേളാടുള്ളഎതിർപ്പും വി�
േരാധവുമുണ്ടായിട്ടും എെന്റബന്ധുക്കളും ബന്ധുത്വത്തിനു
പുറെമയുള്ളവരുമായ ഒേട്ടെറ മാന്യവ്യക്തികൾ ഇേത
മേനാഭാവമാണ് ൈകെക്കാണ്ടത്”. [1]

1. Raja Rao and Iqbal Singh (ed): Changing India, PP. 18–19.



       

4 പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം

േമാഹൻ റായ് ആണ് ഇന്ത്യയിെല േദശീയപത്രപ്രവർ�
ത്തനത്തിെന്റഅസ്തിവാരമിട്ടത്. 1821-ൽഅേദ്ദഹം ബം�
ഗാളിയിൽ ‘സംബാദ് കൗമുദി’എന്നപത്രവും 1822-ൽ
േപർസ്യൻ ഭാഷയിൽ ‘ഉൽഅക്ബർ’എന്നപത്രവും
തുടങ്ങി.അവയ്ക്ക് ബുദ്ധിജീവികളുെട ഇടയിൽ ധാരാളം
പ്രചാരം ലഭിച്ചു.ഈപത്രപ്രവർത്തനസംരംഭങ്ങെള
ആശങ്കേയാെടയാണ് ഭരണാധികാരികൾ വീക്ഷിച്ചത്.
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിലും പെത്താ�
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിലും പത്രങ്ങളുെട േമൽ
കർശനങ്ങളായ െസൻസർഷിപ്പു നിയമങ്ങൾ നിലവി�
ലുണ്ടായിരുന്നു. േഹസ്റ്റിങ്ങ്സ് പ്രഭു 1817-ൽ െപാതുജന�
പ്രേക്ഷാഭത്തിന് വഴങ്ങിെക്കാണ്ട് െസൻസർഷിപ്പു നി�
യമങ്ങളിൽഅല്പംഅയവുവരുത്തി.എന്നാൽ,അേദ്ദഹ�
ത്തിനുേശഷം വന്നആഡംപ്രഭുവിെന്റ ഗവെണ്മന്റ് ൈല�
സൻസ് കൂടാെതആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും
പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നിേരാധിച്ചുെകാണ്ട്
ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറെപ്പടുവിച്ചു. റാം േമാഹൻ റായ്
ഈനടപടികൾെക്കതിരായി ശക്തിയായസമരം സം�
ഘടിപ്പിക്കുകയുംഅവസാനം അതിൽ വിജയിക്കുകയും
െചയ്തു.

േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റയും സാർവലൗകിക സാ�
േഹാദര്യത്തിെന്റയും സേന്ദശം രാജ്യത്തിെന്റ വിവിധ
ഭാഗങ്ങളിൽഎത്തിക്കാനാണ് റാം േമാഹൻ പത്രപ്ര�
വർത്തനത്തിേലർെപ്പട്ടത്. ജാതിവ്യവസ്ഥ, വിഗ്രഹാരാ�
ധന, മൃഗബലി,സതി,ൈശശവവിവാഹം തുടങ്ങിയവ�
െയ്ക്കതിരായി അേദ്ദഹം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തസമരങ്ങൾ
നടത്തി. സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം സ്വത്തവ�
കാശം അനുവദിക്കണെമന്നും സതി നിേരാധിക്കണെമ�
ന്നും വിധവകൾക്ക് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻസ്വാത�
ന്ത്ര്യം നൽകണെമന്നുംഅേദ്ദഹം വാദിച്ചു.



       

5 സതിെക്കതിരായപ്രേക്ഷാഭം

ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചാൽഅവരുെട ചിതയിൽ ചാടി
വിധവകൾആത്മഹത്യ െചയ്യണെമന്നക്രൂരനിയമമാ�
ണ് സതിെയന്ന േപരിലറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്. മധ്യകാല�
െത്തഈനിഷ്ക്കരുണമായ മതച്ചടങ്ങ് പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ േപാലും വടെക്ക ഇന്ത്യയി�
െല ചില ഭാഗങ്ങളിൽ,പ്രേത്യകിച്ചും ബംഗാളിൽ, വള�
െര പ്രബലമായിരുന്നു. റാം േമാഹനന്നുതെന്നഈ
നിഷ്ഠൂരത േനരിൽ കാേണണ്ടിവന്ന ഒരു ദുരന്താനുഭവ�
മുണ്ടായി. തെന്റസേഹാദരെന്റ ചിതയിൽസേഹാദര�
ഭാര്യ ചാടി മരിക്കുന്നതു തടയാൻഅേദ്ദഹം ഒരു വിഫ�
ലശ്രമം നടത്തിേനാക്കി. പേക്ഷ,ബ്രാഹ്മണരുെടയും
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും വാശിേയറിയ നിർബന്ധം കാ�
രണം അേദ്ദഹത്തിന് ഒന്നും െചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു
ജീവനുള്ളസ്ത്രീ തീയിൽ ചുട്ടുകരിക്കെപ്പടുന്നത് നിസ്സഹാ�
യനായി േനാക്കി നിൽക്കാേന കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.ഈസം�
ഭവം അേദ്ദഹത്തിെന്റഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കലുമുണങ്ങാ�
ത്ത ഒരു വ്രണമുണ്ടാക്കി.അേദ്ദഹം സതിയുെട ഏറ്റവും
വലിയ എതിരാളിയായി മാറി. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ�
ക്ക് മതപരമായഅംഗീകാരം േവണെമന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ
ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്. സതിയു�
െട നിേരാധനം ശ്രുതികൾക്കും സ്മൃതികൾക്കുംഎതിര�
െല്ലന്ന് െതളിയിേക്കണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. പഴയ േവ�
േദാപനിഷത്തുകളും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട്ഈനിഷ്ഠൂര
നടപടിക്ക് ധാർമ്മികേമാ മതപരേമാആയഅംഗീകാ�
രമിെല്ലന്ന് െതളിയിക്കാൻ റാം േമാഹൻ തയ്യാറായി.
ഈമഹത്തായ പരിശ്രമങ്ങളിൽ വില്യംകാരിയും െസ�
രാംപൂരിെല മറ്റു ചില പ്രമുഖ ക്രിസ്ത്യൻമിഷനറിമാരും
അേദ്ദഹെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുക�
യും െചയ്തുെവന്ന് ഇവിെട എടുത്തുപറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ,ഇംഗ്ലണ്ടിെല ജനങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ
ഒേര അഭിപ്രായമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭരണാധികാ�
രി വർഗ്ഗത്തിെല ഏറ്റവും പ്രബലമായ വിഭാഗം യാഥാ�
സ്ഥിതികരായ ഹിന്ദുപുേരാഹിതന്മാെര െവറുപ്പിക്കാൻ
ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. “വിധവകൾ തങ്ങളുെട ഭർത്താക്കന്മാ�
േരാെടാപ്പം ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുെട
മതപരമായ സങ്കൽപ്പങ്ങെളഅടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
ആചാരമാെണന്നുംഅത് അംഗീകൃതനിയമങ്ങളിൽ പ്ര�
േത്യകം പ്രേത്യകം വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നും” [2]
ആയിരുന്നുഈപണ്ഡിതന്മാരുെട വാദം. ഇന്ത്യയിെല
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റ് യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുപുേരാഹിത�
ന്മാർ നൽകിയ ശാസ്ത്രവ്യാഖ്യാനങ്ങൾസ്വീകരിക്കുകയും
മതം അനുവദിക്കുേന്നടേത്താളം സതി അനുവദിക്കണ�
െമന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും െചയ്തു.

എന്നാൽ ഉൽബുദ്ധരായ ജനങ്ങെളസംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം—അവരിൽ ഇന്ത്യാക്കാരും യൂേറാപ്യന്മാരും
ഉൾെപ്പടും—സതി നീചവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ
ഒരുആചാരമായിരുന്നു. െപാതുജനാഭിപ്രായത്തിെന്റ
സമ്മർദ്ദം കാരണംഔേദ്യാഗികാനുമതി കൂടാെത സതി
നടത്തരുെതന്നും ഒരു െപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ മുമ്പാ�
െക െവച്ചുമാത്രേമ അതു നടത്താൻ പാടുള്ളുഎന്നും
1813-ൽ ഗവെണ്മന്റ് കല്പന പുറെപ്പടുവിച്ചു. “നിയമാ�
നുസൃതമായസതികൾ”ക്ക് െപാലീസിെന്റ സംരക്ഷ�
ണം നൽകുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു ഇത്. സതിയുെട
എണ്ണം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇതിെന്റ ഫല�
മായുണ്ടായത്. ഹുഗ്ലിയിൽ കളക്ടറായിരുന്നഎച്ച്. ഉക്ലി
1818-ൽഇപ്രകാരം േരഖെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി: “സതി
നടത്തുന്നത് ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാെണന്ന് ഉറ�
പ്പുവരുത്താൻ ഇേപ്പാൾ െപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ഇട�
െപടണെമന്ന് കല്പനയായിരിക്കുകയാണ്. വിധവകെള
തീയിലിട്ടു ചുട്ടുെകാല്ലുന്നതിന് ഗവെണ്മന്റിെന്റഅംഗീകാ�
രം നൽകലാണിത്. ശാസ്ത്രങ്ങളുെട ശുപാർശയ്ക്ക് പുറെമ
ഭരിക്കുന്നശക്തിയുെട അനുവാദംകൂടി ലഭിക്കുേമ്പാൾ
നരബലികളുെട എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്നതിൽഅത്ഭുതമി�
ല്ല”. [3]

എന്നാൽ, ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഇത്തരം നടപടികൾക്ക്
റാം േമാഹെന്റ നിശ്ചയദാർഢ്യെത്തഇളക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞില്ല.അേദ്ദഹം സതിെക്കതിരായ തെന്റ പ്രേക്ഷാ�
ഭം കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുത്തി. 1813-ൽ ഗവെണ്മന്റിനു
സമർപ്പിച്ച ഒരു െമേമ്മാറാണ്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനു�
സരിച്ചു മാത്രമല്ല,എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുെടയും സാമാന്യബു�
ദ്ധിക്കനുസരിച്ചും,സതി തനി െകാലപാതകമാെണന്ന്
അേദ്ദഹം സമർത്ഥിച്ചു.ഈക്രൂരമായആചാരത്തിെന്റ
പിന്നിലുള്ളസാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങെളഅേദ്ദഹം തു�
റന്നുകാട്ടി. മരിച്ച പുരുഷെന്റസ്വത്തുക്കൾഅയാളുെട
വിധവകൾക്ക് വീതിച്ചുെകാടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള
സ്വാർേത്ഥാേദ്ദശ്യമാണ് യാഥാസ്ഥിതിക പുേരാഹിത�
ന്മാരുെട വാദങ്ങളുെട പിന്നിലുള്ളത് എന്ന് അേദ്ദഹം
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.ഈെമേമ്മാറാണ്ടം ഉൽബുദ്ധരായ വള�
െരേയെറ ജനങ്ങെളആകർഷിച്ചു. 1819-ൽപ്രമുഖരായ
ഹിന്ദുക്കളുെട ഒരുസംഘം മെറ്റാരു ഹർജി സമർപ്പി�
ച്ചു. ഇങ്ങെനസതിെക്കതിരായ പ്രേക്ഷാഭം കൂടുതൽ
കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയും നാട്ടിെലാട്ടുക്കും പരന്നുപി�
ടിക്കുകയും െചയ്തു. ഒടുവിൽ 1829-ൽ വില്യം െബന്റിക്
പ്രഭുവിെന്റ ഭരണകാലത്ത് സതി നിയമവിരുദ്ധമായി
പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു.

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽസ്ത്രീകൾക്കുള്ളഎല്ലാഅവശത�
കളും അവസാനിപ്പിക്കുകഎന്നതെന്റ ലക്ഷ്യത്തിേല�
ക്കുള്ള ഒരു കാൽെവപ്പു മാത്രമായിട്ടാണ് സതി നിേരാ�
ധനെത്ത റാം േമാഹൻ വീക്ഷിച്ചത്. പുരുഷന്മാർക്കും
സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യമായ സ്വത്തവകാശം അനുവദിക്കണ�
െമന്ന് അേദ്ദഹം വാദിച്ചു. വിധവാവിവാഹത്തിനനുകൂ�
ലമായും ൈശശവ വിവാഹത്തിെനതിരായും അേദ്ദഹം
പ്രചരണം നടത്തി. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിെലല്ലാം
ഉൽബുദ്ധ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട പിന്തുണ േനടാനും അേദ്ദ�
ഹത്തിന് സാധിച്ചു.

2. Jatindra Kumar Majumdar (ed): Raja Ram Mohan Roy and
Progressive Movement in India.

3. Ibid.



       

6 ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം

റാം േമാഹെനസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം,സാമൂഹ്യപരി�
ഷ്ക്കരണങ്ങൾസാംസ്കാരികപുേരാഗതിയുെട ഒരവിഭാ�
ജ്യഭാഗമായിരുന്നു.അതുെകാണ്ടാണ് ആധുനിക വി�
ദ്യാഭ്യാസത്തിന് അേദ്ദഹം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി�
യത്. പരമ്പരാഗതമായ വിദ്യാഭ്യാസരീതി മാറ്റംകൂടാ�
െത നിലനിർത്തണെമന്നുംഅദ്ധ്യയനമാധ്യമങ്ങളായി
സംസ്കൃതവും അറബിയും അംഗീകരിക്കണെമന്നും പല
പണ്ഡിതന്മാരുംആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാല�
മായിരുന്നുഅത്.ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ വാറൻ�
േഹസ്റ്റിങ്ങ്സ് പണ്ഡിതന്മാരുെടഈആവശ്യങ്ങെള പി�
ന്താങ്ങുകയാണ് െചയ്തത്. റാം േമാഹൻ േനെര മറിച്ച്,
മാറിയ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ
സമ്പ്രദായം അപര്യാപ്തമാെണന്നും പാശ്ചാത്യരീതിയി�
ലുള്ള പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസരീതി നടപ്പാക്കണെമന്നും
വാദിച്ചു. പാശ്ചാത്യർ ശാസ്ത്രത്തിലും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്ക�
രണ രംഗത്തിലും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും ൈകവരിച്ച
േനട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാെര അകറ്റിനിർത്താൻ
പാടിെല്ലന്നുംആധുനികചിന്തയുെട പ്രചാരത്തിനുള്ള
ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുംഅേദ്ദ�
ഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅക്ഷീണപരി�
ശ്രമത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് 1817-ൽഹിന്ദു േകാേളജ്
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്. പിന്നീട് അതിെന്റ േപർ പ്രസിഡൻ�
സി േകാേളജ് എന്നാക്കി മാറ്റെപ്പട്ടു. 1825-ൽഅേദ്ദഹം
ഗവർണർ ജനറൽആംേഹഴ്സ്റ്റ് പ്രഭുവിന് സമർപ്പിച്ച
െമേമ്മാറാണ്ടത്തിൽ “ഈരാജ്യെത്തഇരുട്ടിൽആഴ്ത്തി
നിർത്താൻ മാത്രമുതകുന്ന”പൗരസ്ത്യവാദികളുെട വിദ്യാ�
ഭ്യാസനയെത്തകഠിനമായി വിമർശിച്ചു. “ഗണിതശാ�
സ്ത്രം,പ്രകൃതിതത്വചിന്ത, രസതന്ത്രം,ശരീരശാസ്ത്രം തുട�
ങ്ങിയ പ്രേയാജനകരങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളു�
ന്ന”കൂടുതൽ ഉദാരവും പ്രബുദ്ധവുമായ വിദ്യാഭ്യാസരീതി�
ക്ക് േവണ്ടിയാണേദ്ദഹം വാദിച്ചത്. “യൂേറാപ്പിൽ പരി�
ശീലനം േനടി മടങ്ങിവരുന്നഅഭ്യസ്തവിദ്യരുെട പുതിയ
തലമുറയുെട േസവനങ്ങെള ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാ�
ണ്ട് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ, ഉപകരണസാമഗ്രികൾ
തുടങ്ങിയസൗകര്യങ്ങേളാടു കൂടിയ ഒരു േകാേളജ് ഏർ�
െപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുേവണ്ടി
നീക്കിെവച്ച തുകകൾ വിനിേയാഗിേക്കണ്ടത്”എന്ന്
അേദ്ദഹംആവശ്യെപ്പട്ടു.

ഈപ്രചരണത്തിനും ഫലമുണ്ടായി. ഒരു ദശാബ്ദത്തി�
ന് േശഷം െമക്കാെള പ്രഭു നിർേദ്ദശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസപരി�
ഷ്ക്കരണത്തിൽ റാം േമാഹെന്റഅഭിപ്രായങ്ങളിൽ പല�
തും ഉൾെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിരുന്നു.
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റാം േമാഹെന്റ മുഖ്യമായ മെറ്റാരു പ്രവർത്തനം 1827െല
ജൂറി ആക്ട് എന്ന നിയമത്തിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭമാ�
ണ്. ജൂറിആക്ടിെന്റ േദ്രാഹകരമായ വശവും അതിെന�
തിരായ റാം േമാഹെന്റസമരത്തിെന്റ പ്രാധാന്യവും
താെഴ െകാടുക്കുന്ന ഉദ്ധരണിയിൽ നിന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാവുന്നതാണ്: “ഈരാജ്യത്തിെല നീതിന്യായ സമ്പ്ര�
ദായത്തിൽ മതപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾഏർെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ട് കൺേട്രാൾ േബാർഡിെന്റ മുൻപ്രസിഡന്റ് മി.
വിൻആസൂത്രണം െചയ്തപ്രസിദ്ധമായ ജൂറിബിൽ നാ�
ട്ടുകാർക്കിടയിൽ െപാതുേവഅസംതൃപ്തിക്ക് ന്യായമായ
കാരണമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല,അത് രാഷ്ട്രീയ�
തത്വങ്ങളുമായി പരിചയെപ്പട്ട എല്ലാവരിലും ഭയാശങ്ക�
കൾ ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കേളാ മുസ്ലീങ്ങേളാ
ആയ നാട്ടുകാർഈനിയമമനുസരിച്ച് യൂേറാപ്യന്മാേരാ
നാട്ടുകാേരാആയക്രിസ്ത്യാനികളുെട നീതിന്യായവിചാര�
ണയ്ക്ക് വിേധയരാക്കെപ്പടുന്നു. മതപരിവർത്തനം െചയ്ത
നാട്ടുകാരടക്കമുള്ളക്രിസ്ത്യാനികൾഹിന്ദുേവാ മുസൽമാ�
േനാആയ ജഡ്ജിയുെട വിചാരണയ്ക്ക് വിേധയരാേവണ്ട
ഗതിേകടിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ഹിന്ദുേവാ മുസൽമാേനാആയ ജഡ്ജിക്ക് എത്ര ഉയർ�
ന്നസ്ഥാനമുണ്ടായാലുംസ്ഥിതി ഇതുതെന്നയാണ്. ഹി�
ന്ദുക്കെളേയാ മുസൽമാന്മാെരേയാ വിചാരണ െചയ്യുന്ന�
തിനുേപാലും ഗ്രാൻഡ് ജൂറിയിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസൽ�
മാന്മാർക്കും ഒരുസീറ്റ് അനുവദിക്കെപ്പടുന്നില്ല. ഇതാ�
ണ് മി. വിന്നിെന്റ പുതിയ ജൂറിബിൽ—ഞങ്ങൾഈ
ബില്ലിെന കഠിനമായി ആേക്ഷപിക്കുന്നു”. [4]ഇത്തരം
നിയമങ്ങൾെക്കതിരായി പ്രേക്ഷാഭം നടത്തുന്നതിേനാ�
െടാപ്പം െപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട മർദ്ദനങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഗ്രാമീണെര രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ ക്രിമി�
നൽ നിയമം േക്രാഡീകരിക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹംആവ�
ശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു.

4. Quoted in Choudhari, Majumdar and Datta: An Advanced
History of India, P. 814.
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ഒറ്റെപ്പട്ട പ്രചാരേവലകൾഅപര്യാപ്തങ്ങളാെണന്നും
സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾആവശ്യമാെണന്നും
റാം േമാഹൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 1815-ൽഅേദ്ദ�
ഹംആത്മീയസഭ (സുഹൃത് സംഘം)എന്ന േപരിൽ
ഒരുസംഘടന രൂപവൽക്കരിച്ചു. മതപരവും ദാർശനി�
കവുമായ പ്രബന്ധങ്ങെളഴുതി വായിക്കുകയും ചർച്ചകൾ
നടത്തുകയും െചയ്യുകഎന്നതായിരുന്നുഅതിെന്റ മു�
േഖ്യാേദ്ദശ്യം. പിന്തിരിപ്പൻബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാരു�
െടയും മറ്റുസ്ഥാപിത താൽപ്പര്യക്കാരുെടയും സംഘടി�
തമായആക്രമണത്തിെന്റ മുമ്പിൽഅതിന് ഏെറക്കാ�
ലം നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സഭയിൽ പെങ്കടുക്കു�
ന്നവർ ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരാക്കെപ്പടുെമന്നും
അവർക്ക് ഹിന്ദു സ്വത്തവകാശനിയമങ്ങൾബാധക�
മാവുകയിെല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള ഭീഷണികൾ കാരണം റാം
േമാഹെന്റ മിക്കസുഹൃത്തുക്കളുംഅേദ്ദഹെത്തവിട്ടുപിരി�
ഞ്ഞുേപായി. 1828-ൽസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടബ്രഹ്മസമാജം
കൂടുതൽസുശക്തമായിരുന്നു. മതപരവും സാമൂഹ്യവു�
മായ പരിഷ്ക്കരണസംരംഭങ്ങൾക്ക് േകന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു
േനതൃത്വം നൽകുകെയന്നതായിരുന്നുസമാജത്തിെന്റ
മുഖ്യമായ ഉേദ്ദശ്യം.ഈസംഘടനയ്ക്കും യാഥാസ്ഥിതിക�
ന്മാരുെട കഠിനമായഎതിർപ്പുകെള േനരിേടണ്ടിവന്നു.
ബ്രഹ്മസമാജത്തിെനതിരായി ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ പാരമ്പ�
ര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കുകഎന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി
അവർ ധർമ്മസഭഎന്ന മെറ്റാരു സംഘടനയുണ്ടാക്കി.
എങ്കിലും,ബ്രഹ്മസമാജത്തിന് ബംഗാളിെല പ്രശസ്ത�
രായ പലബുദ്ധിജീവികെളയുംആകർഷിക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞു. വിഗ്രഹാരാധന, െതാട്ടുകൂടായ്മ, ജാതിവ്യവസ്ഥ,
മതഭ്രാന്ത് എന്നിവെയഎതിർക്കുക, വിധവാവിവാഹം,
മിശ്രവിവാഹം എന്നിവെയ േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക മുത�
ലായവയായിരുന്നുസമാജത്തിെന്റ മുഖ്യപരിപാടികൾ.
ഈബഹുമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾഇന്ത്യയിെല സാ�
മൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനത്തിനും േദശീയനേവാത്ഥാ�
നത്തിനും വമ്പിച്ച ഉേത്തജനം നൽകി. യാഥാസ്ഥിതി�
കചിന്തകളുെട വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നപിടിയിൽനിന്ന് സാമൂ�
ഹ്യമനഃസാക്ഷിെയ േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനും അങ്ങെന
ജനങ്ങെള കാലത്തിെന്റ വിളി േകൾപ്പിക്കുന്നതിനും േവ�
ണ്ടിയുള്ളസൃഷ്ടിപരമായ ഒരു യത്നമായിരുന്നുസമാജം.
ഏകൈദവ വിശ്വാസവും മനുഷ്യസാേഹാദര്യവുമായിരു�
ന്നുസമാജത്തിെന്റ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ. മനുഷ്യ
സാേഹാദര്യെമന്നസങ്കല്പം ഹിന്ദു യാഥാസ്ഥിതിക�
ന്മാരുെട അനുഗ്രഹാശിസ്സുകേളാെട നിലനിന്നസാമൂ�
ഹ്യാസമത്വങ്ങൾക്കും വിഭാഗീയതകൾക്കുെമതിരായ
ഒരു െവല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഏകൈദവവിശ്വാസമാക�
െട്ട,ഹിന്ദുമതം,ഇസ്ലാംമതം,ക്രിസ്തുമതം എന്നിവയുെട
സമന്വയത്തിനുള്ള ഉൽക്കടമായ ഇച്ഛെയയാണ് പ്ര�
തിഫലിപ്പിച്ചത്.എന്നാൽ,ബ്രഹ്മസമാജം െവറും മത�
പരമായ പരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനം മാത്രമായിരുന്നില്ല.
എെന്തന്നാൽ,സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുേരാഗ�
തി മതപരിഷ്ക്കരണവുമായി അേഭദ്യമാം വിധം കൂടിപ്പി�
ണഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്.
വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, േദശീൈയക്യം,സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം,
ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം മുതലായആശയങ്ങൾ േകാള�
നിേമധാവിത്വത്തിനും നാടുവാഴിത്തബന്ധങ്ങൾക്കുെമ�
തിരായ േദശീയനേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ശക്തികൾക്ക്
ഉേത്തജനവും േപ്രാത്സാഹനവും നൽകുന്നവയായിരു�
ന്നു. പിന്നീടുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട അടിത്ത�
റയുറപ്പിക്കാൻഅവസഹായിച്ചു.



       

9 റാം േമാഹെന്റപിൻഗാമികൾ

1833-ൽ രാജാ റാം േമാഹൻ റായ് അന്തരിച്ചു.അേദ്ദ�
ഹം തുടങ്ങിെവച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾതുടർന്നു നടത്തി�
യത് േദേവന്ദ്രനാഥ് ടാേഗാർ (1838–1884)തുടങ്ങിയ
പ്രമുഖന്മാരാണ്.അവരുെട േനതൃത്വത്തിൽബ്രഹ്മസ�
മാജപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റആഴവും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിച്ചു.
അേതാെടാപ്പം യാഥാസ്ഥിതികന്മാരുെട എതിർപ്പുകളും
മൂർഛിച്ചു.ഈസാഹചര്യങ്ങളിൽബ്രഹ്മസമാജത്തിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും കൂടുതൽ വ്യക്തമാേക്കണ്ട�
താവശ്യമായിവന്നു. േവദങ്ങളുംബ്രാഹ്മണങ്ങളും സ്മൃതി�
കളും മറ്റും അപ്രമാദിത്വമുള്ളവയാെണന്നുകരുതുന്നതി�
നുപകരം യുക്തിക്ക് കൂടുതൽസ്ഥാനം നൽകുകയാണ്
ബ്രഹ്മസമാജ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമന്ന് േദേവന്ദ്ര�
നാഥ് ടാേഗാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1843-ൽഅേദ്ദഹം തയ്യാറാ�
ക്കിയബ്രഹ്മസമാജ പ്രമാണങ്ങളിൽ താെഴ പറയുന്ന
തത്വങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. “ഏറ്റവും ഉൽകൃ�
ഷ്ടങ്ങളായ ഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ വ്യക്തിസത്തയാണ്
ൈദവം.ൈദവത്തിന് ഒരിക്കലും അവതാരങ്ങളുണ്ടായി�
ട്ടില്ല.ൈദവം പ്രാർത്ഥനകൾ േകൾക്കുകയുംഅവയ്ക്ക്
പ്രത്യുത്തരം നൽകുകയും െചയ്യുന്നു. േക്ഷത്രങ്ങളും നി�
ശ്ചിതങ്ങളായആരാധനാരീതികളും അനാവശ്യങ്ങളാ�
ണ്.എല്ലാ ജാതികളിലും വംശങ്ങളിലും െപട്ട മനുഷ്യർ�
ക്ക് ഒരുേപാെല സ്വീകാര്യമായ നിലയിൽൈദവെത്ത
ആരാധിക്കാം.ൈദവികജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവിടങ്ങൾ
പ്രകൃതിയുംആത്മേബാധവുംആണ്. ഒെരാറ്റ ഗ്രന്ഥവും
ആധികാരികമല്ല”.

ബ്രഹ്മസമാജവും യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുമതവും തമ്മിലു�
ള്ള വ്യത്യാസങ്ങെള വിവരിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം എഴു�
തി: “ഒന്നാമെത്തവ്യത്യാസം ൈദവെത്ത േസ്നഹിക്കുന്ന�
തിലും അവൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നപ്രവൃത്തികൾ െചയ്യുന്നതി�
ലും ആണ്ആരാധനഅടങ്ങിയിട്ടുള്ളെതന്നഞങ്ങളുെട
വിശ്വാസപ്രമാണത്തിെന്റ ക്രിയാത്മകമായ വശമാണ്
…സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ജീവിെയേയാ വസ്തുവിെനേയാസ്രഷ്ടാ�
െവന്ന നിലയ്ക്ക് ആരാധിക്കുന്നത് നിേരാധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു�
ള്ളതാണ് ഞങ്ങളുെട മതത്തിെന്റ നിേഷധാത്മകമായ
വശം. ഇത് അവതാരങ്ങെളആരാധിച്ചു ശീലിച്ചവരിൽ
നിന്നും ഏെതങ്കിലും മാധ്യമത്തിെന്റേയാ പ്രതീകങ്ങളു�
െടേയാ വിഗ്രഹങ്ങളുെടേയാആവശ്യകതയിൽ വിശ്വ�
സിക്കുന്നവരിൽ നിന്നുംഞങ്ങെള വ്യത്യസ്തരാക്കിയിരി�
ക്കുന്നു.ഞങ്ങളുെട വിശ്വാസം യുക്തിയുെടയും മനസ്സാ�
ക്ഷിയുെടയും അംഗീകാരേത്താടുകൂടിയ മതത്തിെന്റ മൗ�
ലികസത്യങ്ങളിൽഅധിഷ്ഠിതമാണ്.ആത്മാവും പരമാ�
ത്മാവും തമ്മിൽ േനരിട്ടു സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിന്
തടസ്സമായി നിൽക്കാൻഞങ്ങളുെട മതം മനുഷ്യെന�
േയാ പുസ്തകെത്തേയാ ബിംബെത്തേയാഅനുവദിക്കു�
ന്നില്ല”.

േകശബ് ചന്ദ്രെസൻബ്രഹ്മസമാജെത്തക്രിസ്തുമതവുമാ�
യി അടുപ്പിച്ചതായി ചില എഴുത്തുകാർഅഭിപ്രായെപ്പ�
ട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതം അേദ്ദഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം
െചലുത്തിെയന്നത് സത്യമാണ്.എന്നാൽ,ഹിന്ദുമത�
ത്തിെന്റ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങെളഎതിർത്തഅേത
ശക്തിേയാെട അേദ്ദഹം ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ വിശ്വാസ�
പ്രമാണങ്ങെളയും എതിർക്കുകയുണ്ടായി. “ക്രിസ്തുമതം
എെന്റ നാട്ടുകാരിൽ വലിയ ധാർമ്മികസ്വാധീനം െച�
ലുത്തുന്നതിൽ പരാജയെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്.എന്നിട്ടും,
േയശുവിെന്റ മതെമന്നു െവച്ചാൽ നാട്ടുകാെര നിർബാ�
ധം അടിക്കാനും ചവിട്ടാനുമുള്ളഅധികാരവും പ്രേത്യ�
കാവകാശവുമാണ് എന്ന് ധരിക്കാൻബലപ്രേയാഗത്തി�
േന്റതായ ക്രിസ്തുമതം പലെരയും േപ്രരിപ്പിച്ചു.അങ്ങെന
ഇന്ത്യയിൽ േയശുഅപമാനിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാണ്”.

പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങെളയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങെളയും
ഏേകാപിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ഒരുസാർവലൗകികമത�
െത്തക്കുറിച്ച് േകശബ് ചന്ദ്രെസൻസ്വപ്നം കണ്ടു. 1870-
ൽ ലീഡ്സിെല മിൽഹിൽ കേപ്പളയിൽ െവച്ച് െചയ്ത
മതപ്രസംഗത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം െമച്ചെപ്പടുത്താൻ പറ്റിയ മേനാഭാവങ്ങൾസൃ�
ഷ്ടിേക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന് അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പ�
ടുകയുണ്ടായി. “കിഴക്കുള്ളസേഹാദരീസേഹാദരന്മാരും
പടിഞ്ഞാറുള്ളസേഹാദരീസേഹാദരന്മാരും തമ്മിൽ
ആത്മീയമായബന്ധേമാ അതുേപാെല മേറ്റെന്തങ്കിലു�
േമാസ്ഥാപിക്കണം”അേതപ്രസംഗത്തിൽ തെന്ന
അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു: “വിഭാഗീയത ഭയങ്കരമാണ്.
അെതെന്നഅസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു; വളെരയധികം അസ്വ�
സ്ഥനാക്കുന്നു. സേഹാദരന്മാർക്കും സേഹാദരിമാർക്കും
ഇടയിൽ യാെതാരു പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൂടാ”.
ആധുനികശാസ്ത്രത്തിെന്റ പ്രബുദ്ധത കൂടാെത വ്യത്യസ്ത
ജനതകൾക്കിടയിൽആത്മീയമായഐക്യം സാദ്ധ്യമ�
െല്ലന്നായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായം.ആത്മീ�
യവാദെത്തശാസ്ത്രവുമായി കൂട്ടിയിണക്കാൻഅേദ്ദഹം
ആഗ്രഹിച്ചു. “ഇന്ത്യൻസേഹാദരന്മാർക്കുള്ളകത്തി”ൽ
അേദ്ദഹം തെന്റഅനുയായികേളാട് ശാസ്ത്രെത്ത “േവദ�
ങ്ങൾക്കുംൈബബിളിനും ഉപരിയായ ഒരു മതമാക്കാൻ
അഭ്യർത്ഥിച്ചു. “േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം, ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം,സസ്യ�
ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം,ശരീരശാസ്ത്രം എന്നിവ പ്രകൃതി
എന്നൈദവത്തിെന്റ ജീവിക്കുന്ന േവദങ്ങളാണ്. തത്വ�
ചിന്ത,തർക്കശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നിവയാകെട്ട,
ആത്മാവിെന്റൈദവത്തിെന്റ േവദങ്ങളാണ്”.

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽബ്ര�
ഹ്മസമാജത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുകളും പിളർപ്പുകളും പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടാൻ തുടങ്ങി. 1884-ൽ േകശബ് ചന്ദ്രെസന്നിെന്റ
മരണത്തിനുേശഷം സമാജം തകർച്ചയുെട പാതയിൽ
പ്രേവശിച്ചു. പേക്ഷ,അേപ്പാേഴക്കും റാം േമാഹെന്റയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅനുയായികളുെടയുംആശയങ്ങൾ
സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു�
ന്നു.എന്നല്ല,ബംഗാളിലാരംഭിച്ച സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ�
പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുെട മറ്റു ഭാഗങ്ങളിേലക്കും വ്യാപി�
ക്കാൻ തുടങ്ങി.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ 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 അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 6

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. വിശിഷ്ടാൈദ്വതം,ൈദ്വതം,ൈദ്വതാൈദ്വതം
2. ശിവനും ശക്തിയും
3. ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും
4. ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും
5. ഇസ്ലാമിെല ഗൂഢാർഥവാദവും വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
6. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
7. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
8. പാശ്ചാത്യചിന്തയുെട സ്വാധീനം
9. രാജാറാം േമാഹൻ റായ്

10. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും മതപുനരുദ്ധാരണവും
11. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
12. ഇസ്ലാമിെല പുനരുത്ഥാനവും നേവാത്ഥാനവും
13. മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
14. തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം
15. മതവും േദശീയപ്രസ്ഥാനവും
16. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
17. ഇഖ്ബാൽ
18. മഹാത്മാഗാന്ധി
19. മാർക്സിസത്തിെന്റസ്വാധീനം
20. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം
22. ഭാരതീയചിന്തഎേങ്ങാട്ട്?

െ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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