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8
പാശ്ചാത്യചിന്തയുെട

സ്വാധീനം

മുെമ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,ബ്രി�
ട്ടീഷ് മുതലാളിവർഗ്ഗം ഇന്ത്യയിെല േദശീയഘന വ്യ�
വസായത്തിെന്റ വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന ഒരു
നയമാണവലംബിച്ചത്.ബ്രിട്ടനിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ വിറ്റഴിക്കാനും,ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവ�
സായസ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവശ്യമായഅസംസ്കൃതവിഭവ�
ങ്ങൾ േനടാനും പറ്റിയ ഒരു രാജ്യെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ�
െയൈകവശം െവയ്ക്കുകഎന്നതായിരുന്നുഅവരുെട
ഉേദ്ദശ്യം.
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1 ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിെല
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ

എന്നാൽ,ഈചൂഷണനയത്തിന് അതിേന്റതായ വി�
േരാധഭാവങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ശക്തി�
െപ്പടുത്തുന്നതിനു േവണ്ടി സ്വീകരിക്കെപ്പട്ട ഓേരാ നടപ�
ടിയിലും അതിെന്റ നാശത്തിെന്റ വിത്തുകൾ കൂടി അട�
ങ്ങിയിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, െറയിൽേവ,ആവിക്ക�
പ്പൽ,ഇലക്ട്രിക് െടലഗ്രാഫ് എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽസ്ഥാ�
പിച്ചത് ബ്രിട്ടെന്റസാമ്രാജ്യത്വതാൽപ്പര്യങ്ങൾസംരക്ഷി�
ക്കാനായിരുന്നു.ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളുെട വാണിജ്യ�
വും വ്യവസായങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാനും നാട്ടുകാരുെട
കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നസ്ഥലങ്ങളിേലക്ക് കഴിയുംേവ�
ഗം ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങെളഅയയ്ക്കാനും അവആവശ്യ�
മായിരുന്നു.എന്നാൽ,ആധുനിക ഗതാഗതസൗകര്യ�
ങ്ങൾ ഇന്ത്യയിെല ഒറ്റെപ്പട്ടു കിടന്നപ്രേദശങ്ങെളയും
ജനങ്ങെളയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഏകീ�
കരിക്കാനും സഹായിച്ചു.അതുേപാെല ഇന്ത്യയിെല
േദശീയവ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചെയ തടയാൻ േവ�
ണ്ടിആവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടബ്രിട്ടീഷ് നയം പേരാക്ഷമായി
ഒരു േദശീയബൂർഷ്വാ വർഗ്ഗത്തിെന്റആവിർഭാവത്തിനു
പ്രേചാദനം നൽകി.

മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി: “ഇതുവെരയും േഗ്രറ്റ് ബ്രിട്ടനി�
െല ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുെട പുേരാ�
ഗതിയിൽആകസ്മികവും താൽക്കാലികവും സവിേശ�
ഷവുമായ താല്പര്യേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.അഭിജാതവർ�
ഗ്ഗം ഇന്ത്യെയ ജയിച്ചടക്കാൻആഗ്രഹിച്ചു. പണപ്രഭു�
ക്കൾ െകാള്ളയടിക്കാൻആഗ്രഹിച്ചു. മില്ലുടമസ്ഥവർഗ്ഗം
വിലകുറച്ച് വിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കാനാഗ്രഹിച്ചു.എന്നാൽ,
ഇേപ്പാൾസ്ഥിതിമാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യെയ പ്രത്യുൽ�
പ്പാദനക്ഷമമായ ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് തങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ജീവൽപ്രധാനമാെണന്നും
അതിനായി ജലേസചേനാപാധികളും ഗതാഗതവിനി�
മേയാപാധികളും അത്യാവശ്യമാെണന്നും മില്ലുടമസ്ഥ�
വർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ െറയിൽേവക�
ളുെട ഒരു ശൃംഖലയുണ്ടാക്കാൻഅവർആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അതവർ നടപ്പിലാക്കുകയും െചയ്യും. ഫലം ദുർഗ്രാഹ്യമാ�
യിരിക്കും… െറയിൽേവ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാ�
കുന്നആധുനികവ്യവസായം ഇന്ത്യയിൽ ജാതികളുെട
അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നപരമ്പരാഗതമായ െതാ�
ഴിൽവിഭജനെത്തതകർത്തുകളയും.ഈജാതിവ്യവ�
സ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയുെട പുേരാഗതിേയയും ഇന്ത്യയുെട
ശക്തിെയയും നിർണ്ണായകമാംവിധം തടഞ്ഞുെവക്കു�
ന്നത്”. [1]ഇങ്ങെന ചരിത്രപരമായഅർത്ഥത്തിൽ
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങ�
േളാെടാപ്പം പുനരുദ്ധാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾകൂടി നിർ�
വഹിക്കുകയുണ്ടായി.

1. Karl Marx: The Future of British Rule in India.



       

2 മിഷനറിമാർക്കു േപ്രാത്സാഹനം

ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുെട ഭരണംആരംഭിച്ച കാലത്ത് ബ്രി�
ട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ ക്രിസ്ത്യൻആത്മാക്കളുെട എണ്ണം വർ�
ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല,സ്വന്തം ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലാ�
ണ്,കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.ആധുനിക വിദ്യാ�
ഭ്യാസം,സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരം,ക്രിസ്തുമതപ്രചാരം മുതലാ�
യവെയഅവർ േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. നാ�
ട്ടുകാരുെടആചാരങ്ങളിലും മതവിശ്വാസങ്ങളിലും ഇട�
െപടാൻ പാടിെല്ലന്ന് അവർ നിർേദ്ദശിക്കുക കൂടി െച�
യ്തു.എന്നാൽ, 1757-ൽപ്ലാസ്സിയിെല വിജയത്തിനുേശ�
ഷം അവരുെട നയത്തിൽഎടുത്തുപറയത്തക്ക ഒരു മാ�
റ്റമുണ്ടായി. പള്ളിേമധാവിത്വത്തിെന്റസമ്മർദ്ദം കാര�
ണം ക്രിസ്ത്യൻമിഷനറിമാരുെട പിന്തുണേയാടുകൂടി തങ്ങ�
ളുെട പ്രജകളുെട ധാർമ്മികാഭിവൃദ്ധിക്കുള്ളചില നടപടി�
കൾ സ്വീകരിക്കാൻബ്രിട്ടീഷ് പാർലെമന്റ് തയ്യാറായി.
ഇന്ത്യൻ വിപണികളുെട വികസനത്തിന് ആധുനിക വി�
ദ്യാഭ്യാസവും സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങളുംആവശ്യമാെണ�
ന്ന് ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഈനയംമാറ്റം ഇന്ത്യയിെല മിഷനറി പ്രസ്ഥാനത്തി�
ന് ഒരു പുതിയ ജീവൻ നൽകി. സാമ്രാജ്യേത്താട് കൂറും
വണക്കവും വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്
ക്രിസ്തുമതപ്രചരണംഎന്ന് ഭരണാധികാരികൾ വിശ്വ�
സിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജനതയുെട ഹൃദയം കീഴടക്കാനു�
ള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നുഅത്.അങ്ങെനക്രിസ്ത്യൻ�
മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
മിഷനറിമാരുെട െചലവുകൾക്ക് ധാരാളം പണംഅനു�
വദിക്കെപ്പട്ടു. ക്രേമണക്രിസ്ത്യാനികൾഹിന്ദുക്കെളയും
മുസ്ലീങ്ങെളയും അേപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ േമന്മയുള്ളവരാ�
യി കണക്കാക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരി�
ച്ച ഗവെണ്മന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ഉയർന്ന തസ്തികകൾ,
ഉേദ്യാഗക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ പ്രേത്യകാനുകൂല്യങ്ങൾ നൽ�
കെപ്പട്ടു. ഇത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങ�
ളുെട,പ്രേത്യകിച്ചും ഹിന്ദുക്കളുെടയും മുസ്ലീങ്ങളുെടയും,
വികാരങ്ങെള വ്രണെപ്പടുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുമത�
െത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകെയന്നതങ്ങളുെട നയംബ്രി�
ട്ടീഷ് ജനതയുെട പിന്തുണ േനടാൻ ഉപകരിക്കുെമന്ന്
ഭരണാധികാരികൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.ഈസ്റ്റ്
ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുെട ഡയറക്ടർേബാർഡ് െചയർമാൻ
മാൻഗ്ൾസ് 1857-ൽബ്രിട്ടീഷ് പാർലെമന്റിൽെവച്ച് പ്ര�
സ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “ൈദവം വിശാലമായ ഇന്ത്യൻ
സാമ്രാജ്യെത്തഇംഗ്ലണ്ടിന് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ക്രി�
സ്തുവിെന്റ വിജയപതാക ഇന്ത്യയുെട ഒരറ്റം മുതൽ മേറ്റ
അറ്റം വെര പാറിക്കളിക്കണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂ�
ടിയാണ്. ഇന്ത്യെയ മുഴുവൻ ഒരുൈക്രസ്തവരാജ്യമാ�
ക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളപ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിൽ യാ�
െതാരു കാരണവശാലും വിളംബമുണ്ടായിക്കൂടാ. ഇക്കാ�
ര്യത്തിൽഓേരാരുത്തനും തെന്റ ശക്തി മുഴുവനും പ്ര�
േയാഗിക്കണം”. [2]

ഇന്ത്യയിൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നകാര്യ�
ത്തിൽ ഗവർണർമാരും ജഡ്ജിമാരും ൈസനിേകാ�
േദ്യാഗസ്ഥന്മാരും നൽകിയ േസവനങ്ങെളക്കാൾ വി�
ലെപ്പട്ടതായിരുന്നു മിഷനറിമാർ വഹിച്ച പങ്ക് എന്ന്
േബാംെബയിെല ഒരുബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയിൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെത്തന്യായീക�
രിച്ചുെകാണ്ട് മിഷനറിമാർ െചയ്തഅനൗേദ്യാഗികവും
അംഗീകരണം ലഭിക്കാത്തതുമായ പ്രവർത്തനെത്ത
ബംഗാൾഗവർണർസർ ചാൾസ് എലിയട്ട് ശ്ലാഘി�
ക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങെനഹിന്ദുക്കൾ, മുസ്ലീങ്ങൾ,ക്രി�
സ്ത്യാനികൾഎന്നീ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ളശ്രമങ്ങൾ നടത്ത�
െപ്പട്ടു.

മിഷനറിമാെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകഎന്നനയേത്താ�
െടാപ്പം ജാതിവിഭജനം,അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ,കാലഹ�
രണെപ്പട്ടആചാരങ്ങൾ മുതലായവ നിലനിർത്തുന്നതി�
നാവശ്യമായ നീതിന്യായചട്ടങ്ങളുംആവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പ�
ട്ടു. ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും േവണ്ടി െവേവ്വെറ നി�
യമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും തയ്യാറാക്കെപ്പട്ടു. പഴകിക്കഴിഞ്ഞ
ആചാരങ്ങളും ജീർണ്ണിച്ച സാമൂഹ്യവിധി വിലക്കുകളും നി�
ലനിർത്താൻ േവണ്ടി അവയ്ക്ക് നീതിന്യായത്തിെന്റ പ്രാ�
ബല്യം നൽകെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യക്കാർ െപാതുേവഅവജ്ഞ�
േയാെടയാണ് വീക്ഷിക്കെപ്പട്ടത്.

1818-ൽ മൺേറാ െവട്ടിത്തുറെന്നഴുതി: “വിേദശീയരായ
ആക്രമണകാരികൾ നാട്ടുകാേരാട് അക്രമമേനാഭാവ�
േത്താടും പലേപ്പാഴും വലിയ ക്രൂരതേയാടും കൂടിയാണ്
െപരുമാറിേപ്പാന്നിട്ടുള്ളത്.എന്നാൽ, നെമ്മേപ്പാെല
ഇത്രയധികം അവജ്ഞേയാെട അവരാരും െപരുമാ�
റിയിട്ടില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിെല ജനങ്ങൾ മുഴുവനും വിശ്വ�
സിക്കാൻ പറ്റാത്തവരും സത്യസന്ധരാവാൻ കഴിയാ�
ത്തവരും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത രംഗങ്ങളിൽ
മാത്രം േജാലി െചയ്യാൻ കഴിയുന്നവരുമാെണന്ന് ഇത്ര
അറേപ്പാെട മറ്റാരും കരുതിയിട്ടില്ല. നമ്മുെടആധിപ�
ത്യത്തിൽഅകെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു ജനതയുെട സ്വഭാ�
വെത്തഇങ്ങെന ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നത് ഔദാര്യമില്ലായ്മ മാ�
ത്രമല്ല, മര്യാദേകടുകൂടിയാണ്”.

2. Quoted by V. D. Savarkar, PP. 51–52.



       

3 മിഷനറിമാരുെടസംഭാവന

എന്നാൽ,ഇത് ചിത്രത്തിെന്റ ഒരു വശം മാത്രമാണ്. മി�
ഷനറിമാർ െപാതുേവ ജാതിവ്യവസ്ഥ, െതാട്ടുകൂടായ്മ,
തീണ്ടിക്കൂടായ്മ, വിഗ്രഹാരാധന,ൈശശവവിവാഹം,
സതി തുടങ്ങിയസാമൂഹ്യാനാചാരങ്ങൾെക്കതിരായി
നടത്തിയആേവശങ്ങളായ പ്രചരണങ്ങൾഇന്ത്യൻ
ജനതയുെട സാമൂഹ്യേബാധെത്തതട്ടിയുണർത്തി.
അങ്ങെനയാണ് വില്യം കാരിയും പണ്ഡിതന്മാരായ
മറ്റു മിഷനറിമാരും സ്വന്തം ഇഷ്ടേത്താടുകൂടി ക്രിസ്തുമ�
തംആേശ്ലഷിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒേട്ടെറ ഹിന്ദുക്കെളയും
മുസ്ലീങ്ങെളയുംആകർഷിച്ചത്. തങ്ങളുെട പ്രവർത്തനം
കൂടുതൽഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി പല മിഷനറിമാ�
രും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ പഠിച്ചു; വിലപിടിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
രചിച്ചു; മതപരവും തത്വചിന്താപരവുമായ ഒട്ടനവധി
കൃതികൾസംസ്കൃതത്തിൽനിന്ന് വിവർത്തനം െചയ്തു;
ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രെത്തപ്പറ്റിയും സംസ്കാരെത്തപ്പറ്റിയും
ഗേവഷണങ്ങൾനടത്തി; ജനങ്ങെള േസവിക്കുന്നതി�
നായി ആധുനികരീതിയിലുള്ളസ്കൂളുകളുംആശുപത്രിക�
ളുംസ്ഥാപിച്ചു.അവരുെട വിദ്യാഭ്യാസസാംസ്കാരിക പ്ര�
വർത്തനങ്ങൾപലേപ്പാഴും സുവിേശഷപ്രചരണവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടവയായിരുന്നുഎന്നത് ശരിയാണ്.എങ്കി�
ലും,ആപ്രവർത്തനങ്ങളുെട ക്രിയാത്മകമായ പ്രാധാ�
ന്യെത്തഎത്രപ്രശംസിച്ചാലും അധികമാവില്ല.അവർ
ഇന്ത്യയിൽആധുനിക ചിന്തയുെടയും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാ�
രങ്ങളുെടയും പുതിയ ചാലുകൾ െവട്ടിക്കീറി. ഡി.എസ്.
ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “നമ്മുെട േനതാക്ക�
ന്മാർ,പ്രേത്യകിച്ചും സമാജ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും രാ�
മകൃഷ്ണ മിഷെന്റയും േനതാക്കന്മാർ,സാമൂഹ്യേസവന�
ത്തിനു നൽകിയിട്ടുള്ള പരമപ്രാധാന്യം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷ�
നറിമാർ നൽകിയ സാധനപാഠത്തിെന്റ പ്രേചാദനം
കാരണമാെണന്ന് സമ്മതിേച്ച മതിയാവൂ”. [3]സ്വാമി
വിേവകാനന്ദെനേപ്പാലുള്ള മഹാന്മാരായ സാമൂഹ്യ–
മതപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജുകളിലാണ്
പഠിച്ചെതന്ന് ഇവിെട എടുത്തുപറേയണ്ടതാണ്.

ഇംഗ്ലീഷിലും ഇന്ത്യയിെല വിവിധ ഭാഷകളിലും ക്രിസ്തു�
മതെത്തസംബന്ധിച്ചുള്ള ഒേട്ടെറ പുസ്തകങ്ങളും ലഘു�
േലഖകളും പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി.അവ
ഇന്ത്യൻസാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുെട േമൽ വമ്പിച്ച
സ്വാധീനമാണ് െചലുത്തിയത്. ഉദാഹരണത്തിന്,പു�
തിയ സുവിേശഷത്തിലടങ്ങിയസാന്മാർഗികതത്വങ്ങൾ
“ജാതിേയാ പദവിേയാ സമ്പേത്താ േനാക്കാെത ജീവ�
നുള്ളഎല്ലാ സൃഷ്ടികെളയും ഒരുേപാെല മാറ്റത്തിനും
നിരാശയ്ക്കും േവദനയ്ക്കും മരണത്തിനും പാത്രമാക്കുകയും
ഭൂമിയിെല വിഭവങ്ങെളഅനുഭവിക്കാൻഎല്ലാവർക്കും
ഒരുേപാെലഅവകാശം നൽകുകയുംൈദവേത്താടും
തങ്ങേളാടു തെന്നയും സമൂഹേത്താടുമുള്ള വിവിധ ചുമ�
തലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യരാശിയുെട െപ�
രുമാറ്റം ക്രമീകരിക്കാൻഏറ്റവും പറ്റിയ തരത്തിൽ നി�
ലനിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നഏകൈദവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ഉന്നതവും ഉദാരവുമായ സങ്കല്പത്തിേലക്ക് മനുഷ്യെന്റ
ആശയങ്ങെള ഉയർത്താൻ ഉേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടുള്ളവയാ�
ണ്”എന്ന് രാജാറാം േമാഹൻ റായ് പ്രസ്താവിക്കുകയു�
ണ്ടായി.

ഹിന്ദുക്കളുെട ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ, വിഗ്രഹാരാധന,
ൈശശവവിവാഹം,ശിശുഹത്യ,സതി തുടങ്ങിയ മൃഗീ�
യങ്ങളും േദ്രാഹകരങ്ങളുമായആചാരങ്ങൾആദ്യകാ�
ലെത്തക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരുെട മനഃസാക്ഷിെയ
െഞട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്തരംആചാരങ്ങൾെക്ക�
തിരായ സമരത്തിൽഅവർഅപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു
പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.എന്നാൽ,ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യ�
യിെല മുസ്ലീങ്ങൾ െചയ്ത മാതിരി ൈക്രസ്തവമതക്കാരും
ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നസാമൂഹ്യപരിതസ്ഥി�
തികളുമായി ഇണങ്ങിേച്ചരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിെല ക്രി�
സ്തുമതം ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴ്െപ്പടുകയും ഹിന്ദുക്കളുെട
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പലതും സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തു.
ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന താണ ജാതിയും
േമൽജാതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾഅവർ ക്രി�
സ്തുമതം സ്വീകരിച്ചതിനുേശഷവും നിലനിന്നു. പേക്ഷ,
പിന്നീടുണ്ടായഈ മാറ്റങ്ങൾക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ
ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിെവച്ച പരിഷ്ക്കരണപ്രവർത്തനങ്ങളു�
െട പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുന്നില്ല.

3. D. S. Sharma: Renaissance of Hinduism, P. 639.



       

4 ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം

ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുെടആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻബ്രി�
ട്ടീഷുകാർ ഉപേയാഗിച്ച ഒരുആയുധമായിരുന്നു നവീ�
നവിദ്യാഭ്യാസം. നാട്ടുകാെര രാജഭക്തിയുള്ളവരാക്കി
മാറ്റുന്നതിനും പാശ്ചാത്യജീവിതരീതികളുംആശയങ്ങളും
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ളഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാ�
യിരുന്നുഅത്. മാനവികവിഷയങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളി�
ലും അദ്ധ്യയനം നൽകുന്നപുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ
സമ്പ്രദായം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽഅപകർഷേബാധവും
സ്വന്തം സംസ്കാരെത്തപ്പറ്റിയും പാരമ്പര്യെത്തപ്പറ്റിയുമു�
ള്ള ഒരുതരം അവജ്ഞയും വളർത്താൻ ഉപകരിക്കുെമ�
ന്നുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെത്തപ്രകീർത്തിക്കാൻഅതാവശ്യ�
മാെണന്നും ഭരണാധികാരികൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം.
െമക്കാെള പ്രഭു 1884-ൽഎഴുതിയ “വിദ്യാഭ്യാസെത്ത
സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പുകൾ”പുതിയ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗം
ഇന്ത്യയുെട കാലപ്പഴക്കമുള്ളസംസ്കാരെത്തയും ഭാഷ�
കെളയും എത്രഅവജ്ഞേയാെടയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്ന�
ത് എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. “നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ
സാധാരണസംസാരിക്കുന്ന വാെമാഴികൾ േമാശവും
അസംസ്കൃതവുമാെണ”ന്നും “അറബി ഭാഷെയേയാ സം�
സ്കൃതെത്തേയാ മഹത്തായ യൂേറാപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുെട
ഭാഷകളുമായി ഒരിക്കലും താരതമ്യെപ്പടുത്തിക്കൂെടന്നും”
“ഒരു യൂേറാപ്യൻൈലബ്രറിയുെട ഒെരാറ്റ െഷൽഫ്
ഇന്ത്യയിലും അേറബ്യയിലും ഒട്ടാെകയുള്ളസാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ കിടപിടിക്കുന്നു”എന്നുംഅേദ്ദഹം സമർത്ഥി�
ക്കാൻശ്രമിച്ചു. തെന്റസ്വന്തം ഭാഷയുെട മികവുറ്റ കഴി�
വുകെളഅേദ്ദഹം പ്രശംസിച്ചു. “സംസ്കൃതത്തിൽഎഴു�
തെപ്പട്ട എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചരിത്രവിവ�
രങ്ങൾ കൂട്ടിെവച്ചാൽഅവ ഇംഗ്ലണ്ടിെല പ്രിപ്പേററ്ററി
സ്കൂളുകളിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നഏറ്റവും നിസ്സാരമായ സം�
ഗ്രഹ പതിപ്പുകേളക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞവയായിരിക്കും”
എന്നും ഭൗതികേമാ ധാർമ്മികേമാആയ തത്വചിന്തയു�
െട വിവിധ ശാഖകളിൽ രണ്ടു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുമുള്ളസ്ഥാ�
നങ്ങൾഏതാണ്ട് ഒേരമാതിരിയായിരിക്കുെമന്നും [4]
അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു.

വില്യം േജാൺസിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട സാം�
സ്കാരികപാരമ്പര്യെത്തഅേങ്ങയറ്റം വിലമതിച്ചവരും
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുെട നിർബന്ധപരിശീലനം ഇന്ത്യൻ
സമൂഹത്തിെല ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളുെട വികാരങ്ങെള
വ്രണെപ്പടുത്തുെമന്ന് ഭയെപ്പട്ടവരുമായ പൗരസ്ത്യവാ�
ദികളുെട വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി െമക്കാെള
ഇപ്രകാരം എഴുതി: “േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളുെട
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കാനുപേയാഗിക്കെപ്പട്ട ഭാഷ�
കളാണ് സംസ്കൃതവും അറബിയും എന്നുംഅതിനാൽ
അവയ്ക്ക് പ്രേത്യകമായ േപ്രാത്സാഹനം ലഭിേക്കണ്ടതാ�
െണന്നും പറയെപ്പടുന്നുണ്ട്. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ
സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക മാത്രമല്ല, നിഷ്പക്ഷതപാലിക്കു�
കകൂടി െചയ്യണെമന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�
െണ്മന്റിെന്റ കർത്തവ്യമാണ്.എന്നാൽ,ഏറ്റവും പ്രധാ�
നെപ്പട്ട വിഷയങ്ങളിെലല്ലാം ഗൗരവമായ പ്രമാദങ്ങൾ
കുത്തിത്തിരുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നതു െകാണ്ടുമാത്രം പറയ�
ത്തക്കആന്തരികമൂല്യങ്ങെളാന്നുമിെല്ലന്ന് എല്ലാവരും
സമ്മതിക്കുന്ന ഒരുസാഹിത്യെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്ക�
ണെമന്നു പറയുന്നത് യുക്തിേക്കാ ധർമ്മേബാധത്തി�
േനാ പരിപാവനമായി കാത്തുരക്ഷിക്കണെമന്ന് നമ്മ�
െളല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നനിഷ്പക്ഷതേയ്ക്കാ നിരക്കുന്നതല്ല.
പ്രേയാജനകരമായ വിജ്ഞാനം ഉൾെക്കാള്ളാത്ത ഒരു
ഭാഷ നിഷ്ഫലമാെണന്ന് സമ്മതിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. ബീഭ�
ത്സങ്ങളായഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എന്നതുെകാണ്ട് നാമത് പഠിപ്പിക്കണെമന്നാണ് വരു�
ന്നത്. നാം െതറ്റായ ചരിത്രവും െതറ്റായ മതവും പഠിപ്പി�
ക്കണെമന്നു വരുന്നു. നാട്ടുകാെര ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്ക്
പരിവർത്തനം െചയ്യുന്നവർക്ക് പരസ്യമായ േപ്രാത്സാ�
ഹനം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.
എല്ലായിേപ്പാഴും അങ്ങെന ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുെമന്നാണ്
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തി�
ക്കുേമ്പാൾ ഒരു കഴുതെയ െതാട്ടാൽ ശുദ്ധി വരുേത്തണ്ട�
െതങ്ങെനെയേന്നാ ഒരാടിെന െകാന്ന പാവം തീരാൻ
ഏതു േവദവാക്യമുരുവിടണെമേന്നാ പഠിക്കുന്നതിനുേവ�
ണ്ടി യൗവനകാലം പാഴാക്കാൻ േസ്റ്ററ്റിെന്റ വരുമാന�
ത്തിൽനിന്ന് ബുദ്ധിപൂർവമായും അന്തേസ്സാെടയും നമു�
ക്ക് പണം െചലവാക്കാൻ കഴിയുേമാ?” [5]

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയുെട ലക്ഷ്യെമെന്തന്ന് െമ�
ക്കാെള തെന്റ കുറിപ്പുകളുെട അവസാനെത്തഖണ്ഡി�
കയിൽ ചുരുക്കിവിവരിക്കുന്നുണ്ട്. “നമ്മുെടഅഭിപ്രായ�
ങ്ങെള നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നഅേനകലക്ഷംആളുകൾക്ക്
വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വർഗ്ഗെത്തസൃ�
ഷ്ടിക്കാൻ നാം ഇേപ്പാൾ കഴിയുന്നെതല്ലാം െചയ്യണം.
ആവർഗ്ഗം രക്തത്തിലും നിറത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരായിരി�
ക്കും. പേക്ഷ,രുചിയിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലും സാന്മാർ�
ഗികേബാധത്തിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായിരി�
ക്കും”. [6]

പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയുെട അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�
െള ഇടിച്ചു തകർക്കുെമന്നും ഇന്ത്യയിെല മതങ്ങളുെടയും
അതിപുരാതനമായസംസ്കാരത്തിെന്റയും അവസാനം
കുറിക്കുെമന്നുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾആശിച്ചു.
പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസരീതി നടപ്പാക്കി മുപ്പതു വർഷങ്ങൾ
കഴിയുേമ്പാേഴക്കും ബംഗാളിൽ ഒെരാറ്റ വിഗ്രഹാരാധ�
കനും ബാക്കിയാവുകയിെല്ലന്ന് 1836-ൽതെന്റഅമ്മ�
െയ്ക്കഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ െമക്കാെള ഉറപ്പിച്ചു പറയുക�
യുണ്ടായി.

ഹണ്ടരുെട ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ഒരുപടി കൂടി മുേന്നാട്ടുക�
ടന്നു: “നമ്മുെടആംേഗ്ലാ ഇന്ത്യൻസ്കൂളുകളിലൂെട കടന്നു�
േപാകുന്ന ഒെരാറ്റ യുവാവും—ഹിന്ദുവായാലും മുസ്ലീമായാ�
ലും—തെന്റഅച്ഛെന്റ മതെത്തഅവിശ്വസിക്കാൻ പഠി�
ക്കാതിരിക്കില്ല. ഏഷ്യയിെല മൂത്തു മുരടിച്ച മതങ്ങൾ പാ�
ശ്ചാത്യശാസ്ത്രത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി അടുപ്പിക്ക�
െപ്പടുേമ്പാൾ ഉണങ്ങിയ ചുള്ളിെക്കാമ്പുകൾ േപാെല ചു�
ക്കിച്ചുളിഞ്ഞുേപാകും”.

4. Sources in Indian Tradition, P.P. 596–97.
5. Macaulay: Prose and Poetry, P. 724–29.
6. Ibid.



       

5 നേവാത്ഥാനത്തിെന്റപ്രേചാദനം

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട മഹത്വം പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാര�
ങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തെപ്പട്ടത്. “വിദ്യാഭ്യാസം െകാ�
ണ്ടുസിദ്ധിച്ച ഉൽബുദ്ധത ജനങ്ങെളബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�
വുമായി ഇണക്കിേച്ചർക്കുെമന്നുംഅതുമായി അടുപ്പം
വളർത്തുെമന്നും” [7] േകാളനിേമധാവികൾആശിച്ചി�
രുന്നു.ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണെത്തസേന്താഷപുരസ്സരം സ്വീ�
കരിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യൻ ജനതെയ
േപ്രരിപ്പിക്കുെമന്ന് എൽഫിൻസ്റ്റണുംഅഭിപ്രായെപ്പ�
ടുകയുണ്ടായി.എന്നാൽ,ഇത് തികച്ചും െതറ്റായ ഒരു
കണക്കുകൂട്ടലായിരുന്നു.ബ്രിട്ടീഷ്ഗവെണ്മന്റിെന്റ വിദ്യാ�
ഭ്യാസ നയത്തിൽ പരസ്പരം െപാരുത്തെപ്പടാത്ത ചില
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളടങ്ങിയിരുന്നു. നശിപ്പിക്കലായിരുന്നു
അവരുെട ലക്ഷ്യം.എന്നാൽ,യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടായ�
ത് ഒരു നേവാത്ഥാനമാണ്. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസരീതി
ഇന്ത്യയുെടആത്മാവിെന െഞക്കിെക്കാല്ലുെമന്നാണ്
പ്രതീക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.എന്നാൽ,യഥാർത്ഥത്തിൽ
ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണെത്തതെന്നകടപുഴക്കിെയറിഞ്ഞ ഒരു
മുേന്നറ്റത്തിെന്റ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുകയാണ് അത് െച�
യ്തത്.

ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയിെല ബുദ്ധിജീവികളുെട മു�
മ്പിൽ സമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ പുതിയ പാത�
കൾ തുറന്നിട്ടു െകാടുത്തു.അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഇന്ത്യക്കാർ
ഒരുവശത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല പുേരാഗമനാശയങ്ങെള�
യും സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെളയും ശാസ്ത്രീയേനട്ടങ്ങെള�
യുംആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി; മറുവശത്ത് അവർ പുതിയ
വിജ്ഞാനത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ തങ്ങളുെട പാരമ്പര്യ�
ങ്ങെളയും മതെത്തയും തത്വചിന്തെയയുംആചാരങ്ങെള�
യും ശീലങ്ങെളയും വിമർശനബുദ്ധിേയാെട പരിേശാധി�
ക്കാൻ തുടങ്ങി. െമേക്കാെള വിചാരിച്ചത് തെന്റ വിദ്യാ�
ഭ്യാസസമ്പ്രദായം ഇന്ത്യക്കാരുെട േദശീയേബാധെത്ത
തുരങ്കം െവയ്ക്കുെമന്നുംഅവെര കൂറുള്ളഅടിമകളാക്കി�
ത്തീർക്കുെമന്നുമാണ്.എന്നാൽ,അത് ജീവിതയാഥാർ�
ത്ഥ്യങ്ങെള ശാസ്ത്രീയമായി വീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരടിസ്ഥാ�
നം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒരു പുതിയ േദശീേയാൽബുദ്ധതയ്ക്ക്
പ്രേചാദനം നൽകുകയുമാണ് െചയ്തത്. പാശ്ചാത്യ ശാ�
സ്ത്രത്തിെന്റ മുഖ്യ ഘടകങ്ങളും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിെല
സാംസ്കാരിക നേവാത്ഥാനവും രാഷ്ട്രീേയാൽബുദ്ധതയും
ആകാംക്ഷേയാെട ഉൾെക്കാള്ളുകയുംഅവെയസ്വന്തം
മാതൃഭൂമിയുെട അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഉപേയാഗിക്കാൻശ്രമി�
ക്കുകയും െചയ്ത ഇന്ത്യൻബുദ്ധിജീവികളുെട ഒരു പുതിയ
വർഗ്ഗെത്തസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അത് െചയ്തത്.

ബൂർഷ്വാവർഗ്ഗത്തിെന്റആവിർഭാവേത്താെടാപ്പം പാ�
ശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽസാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമാ�
യി ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യം, വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തി�
സ്വാതന്ത്ര്യം,സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും സംഭരിക്കാനുമു�
ള്ളഅവകാശം, െതാഴിലാളികെള േജാലിക്കു െവയ്ക്കാ�
നുള്ളഅവകാശം എന്നിങ്ങെനയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
ഉയർന്നുവരികയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരംആശ�
യങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യകതയായിത്തീർന്നു.
ശാസ്ത്രത്തിനും മാനവികവിഷയങ്ങൾക്കുംഅവയുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ട രാഷ്ട്രീയതത്വചിന്തയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽ�
കിയ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ പ്രചാരം ഇന്ത്യ�
യിൽ പുതിയ ചിന്താഗതികളുെട വികാസത്തിനു വലി�
െയാരുേത്തജനം നൽകി. യുക്തിവാദം, രാഷ്ട്രീയസ്വാത�
ന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, മനുഷ്യേസ്നഹം,സമത്വം മുതലായ
പുതിയആദർശങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. േഷക്സ്പിയർ,
െഷല്ലി,ൈബറൺ, മിൽ, െസ്പൻസർ,കാൽൈലൽ,
റസ്ക്കിൻ, േമാർലി, മിൽട്ടൻ, േലാക്ക്,ബർക്ക് മുലായവ�
രുെട കൃതികൾ ഇന്ത്യയിെല ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ
പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിൽആധുനികചിന്തയ്ക്ക്
രൂപം നൽകുന്നതിൽഅവ വഹിച്ച പങ്ക് െചറുതായിരു�
ന്നില്ല.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളും അവർക്ക് പിന്തുണനൽ�
കിയവരും ഇന്ത്യയിെല േദശീയഭാഷകെളയും സംസ്കാ�
രങ്ങെളയും കഴിയുന്നത്രഅവഗണിക്കാൻ േനാക്കി.
എന്നിട്ടും പുതിയ േകാേളജുകളിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്ന
അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഇന്ത്യക്കാരിൽ പലരും തങ്ങളുെട സ്വ�
ന്തം ഭാഷകളിലും സംസ്ക്കാരങ്ങളിലും അഭിമാനം െകാ�
ള്ളുന്നവരായി മാറി. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യങ്ങളുമായുള്ള
സമ്പർക്കം ഫലത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല ഭാഷാസാഹിത്യ�
ങ്ങളുെട വളർച്ചെയസഹായിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ,പ്രേത്യകിച്ചും േദശാഭിമാനികളായ
ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ തങ്ങളുെട സ്വന്തം സാംസ്കാ�
രികൈപതൃകെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയഅഭിമാനേബാ�
ധം ഉയർന്നുവന്നു. യൂേറാപ്യന്മാരും ഇന്ത്യക്കാരുമായ
പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇന്ത്യയുെട ഭൂതകാലത്തിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുകയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ളസം�
സ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾതർജ്ജമ െചയ്യുകയും േദശീയേബാ�
ധെത്തതട്ടിയുണർത്താൻ പറ്റിയ മൗലികകൃതികൾ
രചിക്കുകയും െചയ്തു. ഭാരതീയസംസ്കാരം മെറ്റാരു സം�
സ്കാരത്തിെന്റയും പിന്നിലെല്ലന്നു വ്യക്തമാക്കുകയായി�
രുന്നുഅവരുെട മുഖ്യമായ ഉേദ്ദശ്യം.അങ്ങെന,ബ്രിട്ടീഷ്
സാമ്രാജ്യവാദികളുെട പ്രതീക്ഷകൾക്കുവിപരീതമായി
േദശാഭിമാനവും േദശീയാഭിവൃദ്ധിെയക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ
ചിന്തകളും ഇന്ത്യക്കാരുെട മനസ്സിൽ ചലനങ്ങളുണ്ടാ�
ക്കാൻ തുടങ്ങി.ഈചലനങ്ങൾഇന്ത്യയിെല ഭാഷാ�
സാഹിത്യങ്ങളിലും തത്വചിന്തകളിലും മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീ�
യചിന്തകളിലും സ്വാധീനം െചലുത്തി. ഇന്ത്യആധുനിക
കാലഘട്ടത്തിേലക്ക് കാലുെവച്ചു.

7. O. Malley: Modern India and the West, P. 658.



       

െ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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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