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സാമൂഹ്യശാസ്ത്രംI
അധ്യായം5

1.ദേ ശീയത എന്നാലെ ന്ത് ?
ജാതി-മത-വര്ഗ-പ്രാദേ ശിക വ്യത്യാസങ്ങള്ക്കുപരിയായി ഒരു രാജ്യലെ

ജനതയു

ലെ" മാനസിക ലെഎക്യമാണ് ദേ ശീയത.
2. ഇന്ത്യയുലെ" ദേ ശീയ ലെഎക്യ ിന് സഹായിച്ച ഘ"കങ്ങള് ഏലെതല്ലാം?
➔ ഇന്ത്യന് ജനതയുലെ" സാംസ്കാരികവും ആശയപരവുമായ ഇ"ലെപ" ും പ്രതിദേ.ധവും
സാമൂഹികജീവിതവും.
➔ വര് മാനപത്രങ്ങള്
➔ വി ്യാഭ്യാസം
➔ സാഹിത്യം, ക
3. പലെ
തര

ാമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇന്ത്യയില് സാംസ്കാരികരംഗ

ും ആശയത ങ്ങളി ും രണ്ടു

ി ുളള പ്രതിദേ.ധങ്ങള് ഉയര്ന്നുവന്നു. അവ ഏവ?

1. ഇന്ത്യന് സമൂഹ

ില് നി നിന്ന അസമത്വങ്ങള്ക്കും തിന്മകള്ക്കും

അവകാശനിദേ.ധങ്ങള്ക്കും എതിരായവ.
2. ഇന്ത്യയില് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചുലെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ചൂ.ണ

ിന്

എതിരായവ.
4. ബ്രിട്ടീ.് ഉദേ ്യാഗസ്ഥര്ക്ക് പരിശീ നം നല്കാനും ഇന്ത്യയിലെ വി ്യാഭ്യാസരംഗ
ഇ"ലെപ"ുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീ.ുകാര് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള് ഏലെതല്ലാം?

്
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സ്ഥാപനങ്ങള്

സ്ഥാപകര്

● ഏ.്യാറ്റിക് ലെസാസൈസറ്റി ഒാഫ്
ബംഗാള്

● വി ്യം ദേജാൺസ്

● കല്ക്കട്ട മദ്രസ

● വാറന് ദേഹസ്റ്റിങ്സ്

● ബനാറസ് സംസ്കൃത ദേകാദേളജ്

● ദേജാനാഥന് ഡങ്കന്

5. "രക്ത ി ും വര്ണ ി ും ഇന്ത്യാക്കാരും അഭിരുചിയി ും അഭിപ്രായ ി ും ധാര്
മികതയി ും ബുദ്ധിയി ും ഇംഗ്ലീ.ുകാരുമായ ഒരു വര്ഗലെ
സൃ.്"ിക്കുകയാണ് നമ്മുലെ"
ക്ഷ്യം.” ഇത് ആരുലെ" അഭിപ്രായമാണ്?
ലെമക്കാലെള പ്രഭു
6. ഇന്ത്യയില് ഇംഗ്ലീ.് വി ്യാഭ്യാസം ന"പ്പി ാക്കിയ വര്.ം ?
1835
7. "രക്ത ി ും വര്ണ ി ും ഇന്ത്യാക്കാരും അഭിരുചിയി ും അഭിപ്രായ ി ും ധാര്
മികതയി ും ബുദ്ധിയി ും ഇംഗ്ലീ.ുകാരുമായ ഒരു വര്ഗലെ
സൃ.്"ിക്കുകയാണ് നമ്മുലെ"
ക്ഷ്യം.” ലെമക്കാലെള പ്രഭുവിലെS ഇൗ അഭിപ്രായ

ില് ഇന്ത്യയില് ഇംഗ്ലീ.് വി ്യാഭ്യാസം

ന"പ്പി ാക്കിയതിലെS ക്ഷ്യങ്ങള് കലെണ്ട ുക?
● ഇംഗ്ലീ.ുകാരുലെ" ജീവിതരീതികദേളാ"് താല്പര്യമുളള ഒരു ത മുറലെയ സൃ.്"ിക്കു
ക.
● അഭിരുചിയി ും അഭിപ്രായ ി ും ഇംഗ്ലീ.ുകാരായ ഇന്ത്യക്കാലെര സൃ.്"ിക്കുക.
● ധാര്മികതയി ും ബുദ്ധിയി ും ഇംഗ്ലീ.ുകാദേരാ"് വിദേധയത്വമുളള ത മുറലെയ
സൃഷ്ടിക്കുക.
8. ബ്രിട്ടീ.് ദേകാളനിഭരണം ഇന്ത്യന് ദേ ശീയതയുലെ" വളര്ച്ചയ്ക്ക് കാരണമായലെതങ്ങലെന?
വി യിരു ുക?
● ഇംഗ്ലീ.് സംസ്കാരവും ആശയങ്ങളും ഇന്ത്യന് സമൂഹ ിദേ ക്ക് ക"ന്നു
കയറിയദേപ്പാള് അവലെയ പ്രതിദേരാധിദേക്കണ്ടത് അനിവാര്യമാലെണന്ന് ഒരു വിഭാഗം
കരുതി.
● ഇംഗ്ലീ.് വി ്യാഭ്യാസം ദേന"ുകയും അതി ുലെ" ജനാധിപത്യം, സ്വാതന്ത്യം,
യുക്തിചിന്ത, തു ്യനീതി, ശാസ്ത്രദേബാധം, ദേസാ.്യ ിസം, പൗരാവകാശങ്ങള്
എന്നിവലെയക്കുറിച്ച് ദേബാധവാന്മാരാവുകയും ലെചയ്തവരായിരുന്നു ഇങ്ങലെന
ചിന്തിച്ചത്.
● ഇന്ത്യയില് നി നിന്ന സാമൂഹികാചാരങ്ങലെളയും അനു.്ഠാനങ്ങലെളയും പരി.്
കരിക്കാന് ശ്രമിച്ചു.
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● ഇന്ത്യന് സമൂഹം, ഭാ., ക , സാഹിത്യം തു"ങ്ങിയവ നവീകരിച്ചു.
● ഇന്ത്യന് സമൂഹ ില് നി നിന്ന അസമത്വങ്ങലെളയും അവകാശനിദേ.ധങ്ങലെളയും
ലെചറു

ു.

● ഇന്ത്യന് ജനതയില് ലെഎക്യദേബാധവും ദേ ശീയതയും വളര്ന്നു.
9. പലെ

ാമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇന്ത്യയില് വ്യത്യസ്ത സാമൂഹികപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളു

ലെ" ആവിര്ഭാവ ിന് വഴിലെതളിച്ചലെതലെന്തല്ലാം?
● സ്വതന്ത്രചിന്ത
● ആധുനികവല്ക്കരണദേ ാ"ുളള താല്പര്യം
● യുക്തിചിന്ത.
10. ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹികപരി.്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുലെ" പ്രധാന ക്ഷ്യങ്ങള്
വ്യക്തമാക്കുക?
ഇന്ത്യന് സമൂഹ

ില് നി നില്ക്കുന്ന വിവിധ അനാചാരങ്ങലെള എതിര്ക്കുക.

● എല്ലാ മനു.്യര്ക്കും വിദേവചനങ്ങളില്ലാലെത വഴിന"ക്കാനും വസ്ത്രം ധരിക്കാനും
വി ്യാഭ്യാസം ദേന"ാനുമുളള പൗരാവകാശങ്ങള് ദേന"ിലെയ"ുക്കുക.
11. ഇന്ത്യന് സമൂഹ

ില് അ"ിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദേ]്യശ്യദേ

സാമൂഹ്യപരി.്കര്

ാക്കള് മുദേന്നാട്ടുവച്ച ആവശ്യങ്ങള് എലെന്തല്ലാം?

ാലെ"

● ജാതിവ്യവസ്ഥ നിര്മാര്ജനം ലെചയ്യുക.
● എല്ലാവരുലെ"യും അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുക.
● സ്ത്രീകള്ക്ക് എതിരായ വിദേവചനങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കുക.
● എല്ലാവര്ക്കും വി ്യാഭ്യാസം നല്കുക.
● വിധവാ പുനര്വിവാഹം ന"പ്പി ാക്കുക.
● സൈശശവവിവാഹം, പൗദേരാഹിത്യദേമധാവിത്വം എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കുക.

12. ഇന്ത്യന് സമൂഹിക പരി.്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളി ും അതുവഴി ഇന്ത്യന് ദേ ശീയത രൂ
പലെപ്പ"ുന്നതി ും രാജാ റാം ദേമാഹന് ദേറായ് വഹിച്ച പങ്ക് വിശ ീകരിക്കുക?
● ഇന്ത്യന് സമൂഹ

ിലെS ആധുനികവല്ക്കരണ

ിനായി വാ ിച്ച ആ ്യലെ

വ്യക്തി.

● ജാതിവ്യവസ്ഥലെയയും, സതി എന്ന ുരാചാരലെ

യും ശക്തമായി എതിര്

ു.

● ബ്രഹ്മസമാജം ബംഗാളില് സ്ഥാപിച്ചു.
● വിവിധ ജാതികളുലെ" സ്ഥാന
പ്രചരിപ്പിച്ചു.
● സ്ത്രീകളുലെ" പ വി ഉയര്
കണലെമന്ന് ആവശ്യലെപ്പട്ടു.

് ഒലെരാറ്റ ഇന്ത്യന് സമൂഹം എന്ന ആശയം
ുന്നതിനായി അവര്ക്ക് സ്വ

ിനുദേമല് അവകാശം നല്
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13. ഇന്ത്യയിലെ പരി.്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങലെളയും അവയ്ക്ക് ദേനതൃത്വം നല്കിയവലെരയും
പട്ടികലെപ്പ"ു

ുക.

പരിഷ്കരണ
പ്രസ്ഥാനങ്ങള്
• ആര്യസമാജം

പരിഷ്കര്ത്താക്കള്
• സ്വാമി യാനന്ദ സരസ്വതി

ആശയങ്ങള്
• വിഗ്രഹാരാധന, സൈശശവവിവാഹം
എന്നിവലെയ എതിര്

• രാമകൃ.്ണമി.ന്

• സ്വാമി വിദേവകാനന്ദന്

ു.

• ജാതിവ്യവസ്ഥ, അനാചാരങ്ങള്
എന്നിവലെയ എതിര്

ു.

• സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സ്വതന്ത്രചിന്ത
എന്നിവ ദേപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു.
• അ ിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം • സര് സയ്യി ് അഹമ ് ഖാന്

• ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംങ്ങളുലെ" സാമൂഹികവും
വി ്യാഭ്യാസപരവുമായ പുദേരാഗതിക്കായി
വാ ിച്ചു.

• പ്രാര്ഥനാസമാജം

• ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്

• മിശ്രദേഭാജനം,മിശ്രവിവാഹം, വിധവാ പു
നര്വിവാഹം, സ്ത്രീകളുലെ"യും പിന്നാക്ക
ജനവിഭാഗങ്ങളുലെ"യും പുദേരാഗതി
എന്നിവയ്ക്കായി നി ലെകാണ്ടു.

• തിദേയാസഫിക്കല്
ലെസാസൈസറ്റി

• ആനിബസS്

• ഹിതകാരിണി
സമാജം

• വീദേരശ ിംഗം

• ഹിന്ദുമത

ിനായി

നി ലെകാണ്ടു.
• വിധവാ പുനര്വിവാഹ ിനും സ്ത്രീകളു
ലെ" വി ്യാഭ്യാസ ിനുമായി പ്രചാരണം
ന"

• സത്യദേശാധക്
സമാജം

ിലെS പുനരുത്ഥാന

• ദേജാതിബാ ഫൂലെ

ി.

•

ുരാചാരങ്ങലെളയും പുദേരാഹിത
ദേമധാവിത്വലെ യും എതിര് ു
• പിന്നാക്കവിഭാഗക്കാര്ക്കായി
വി ്യാ യങ്ങളാരംഭിച്ചു.

• സ്വാഭിമാനപ്രസ്ഥാനം • ഇ.വി. രാമസ്വാമി നായ്ക്കര് • ബ്രാഹ്മണദേമധാവിത്വലെ യും
ജാതിവ്യവസ്ഥലെയയും എതിര്
• ശ്രീനാരായണധര്മ്മ
പരിപാ നദേയാഗം

• ശ്രീനാരായണഗുരു

ു.

• ജാതിവ്യവസ്ഥലെയയും ുരാചാരങ്ങലെളയും
എതിര് ു.
• പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുലെ" സാമൂ
ഹികവും വി ്യാഭ്യാസപരവുമായ
പുദേരാഗതിക്കായി നി ലെകാണ്ടു.
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14. ഇന്ത്യന് സാമൂഹികപരി.്കര്

ാക്കളില് ഇൗശ്വരചന്ദ്ര വി ്യാസാഗര്, പണ്ഡിത

രമാബായി എന്നിവരുലെ" പങ്ക് പരിദേശാധിക്കുക?
ഇൗശ്വരചന്ദ്രവിദ്യാസാഗര്
● വിധവകളുലെ" പുനര്വിവാഹ
● അദേ]ഹ

ിലെS പ്രവര്

ിനായി പ്രവര്

നം ന"

ി.

നഫ മായി 1856 ല് ബ്രിട്ടീ.് ഗവൺലെമS് ഹിന്ദു വിധവാ

പുനര്വിവാഹ നിയമം പസാക്കി.
● സ്ത്രീകളുലെ" വി ്യാഭ്യാസ

ിനായി വി ്യാ യങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചു.

പണ്ഡിതരമാബായി
വിധവകള്ക്ക് വി ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നതിനായി ദേബാംലെബയില് ശാര ാസ ന് സ്ഥാപിച്ചു.
15. സാമൂഹിക പരി.്കര്

ാക്കളുലെ"യും പരി.്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുലെ"യും പ്രവര്

നഫ മായി ബ്രിട്ടീ.ുകാര് നിയമം മൂ ം നിദേരാധിച്ച അനാചാരങ്ങള് ഏലെതല്ലാം?
●പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താലെഴ പ്രായമുളള ലെപൺകുട്ടികളുലെ" വിവാഹ
ലെപ്പ"ു

ിന് വി ദേക്കര്

ി.

●ലെപൺ ശിശുഹത്യ നിദേരാധിച്ചു.
●സതി നിദേരാധിച്ചു.
●വിധവാ പുനര്വിവാഹം ന"പ്പി ാക്കി.
●അ"ിമ

ം നിദേരാധിച്ചു.

●സൈശശവ വിവാഹവും ബഹുഭാര്യത്വവും നിദേരാധിച്ചു.
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