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Religious and social reforms in India 

 

పాశ్ాాత్యదశే్ాల్లో మేధాసంపతి్త, వ్యక్తివాదంఆధిక్యంల్లఉన్నపపుడుభారతీయుల్క్ుపశ్చామ 

దేశ్ాల్తోసాన్ననహిత్యంఏరుడ ంది.తొలిదశల్లపాశ్ాాత్యవిదయన్ుఅభ్యస ంచిన్ 

భారతీయుల్ువిదేశీసంసకృత్తప ైవాయమోహంతోవారివేషధారణ, అల్వాట్లో , మత్భావాల్ 

పటో్ఆక్రిిత్ుల్యయయరు. ఈ క్రమంల్లనే19వ్ శతాబ్దంల్లభారతీయుల్లో జాతీయ 

భావ్ంఅంక్ురించింది. రాజారామోోహన్ రాయిదిత్రుల్ుమత్, సాంఘిక్ 

సంసకరణోదయమయల్ుసాగించారు. ఫలిత్ంగాహిందూసమయజంల్లసంసకరణల్ొచాాయి. ఈ 

సంసకరిల్ పరభావ్ంజాతీయోదయమంప పైరసరించింద.ి 

 
  

రాజారామోోహన్ రాయిహ ందూమత్ సాంసకృత్తక్ పపన్రుజీ్జవ్నాన్నక్తరాజారామోోహన్ 

రాయ్(1772-1833) నాందిపలిక్ాడు. ఈయన్ బ్ ంగాల్ ల్లన్నరాధాన్గరంల్లఉన్నత్ 

బ్రా హోణ క్ుట్లంబ్ంల్లజన్నోంచాడు. ఇత్డ త్ండ రరమయక్ాంతరా యీమందారు. 
రాయిాన్నత్న్ంల్లనేబ్ ంగాలీ, అరబిక్, పరిియన్, సంసకృత్ భాషల్న్ునేరుాక్ునానడు. 
త్రాాత్ ఇంగోిష్, ఫ రంచ్, ల్యట్ిన్, గరరక్ు, హిబ్రర భాషల్ప పైట్లు సాధించాడు. హిందూ, 

ముస ో ం, క్్రైసివ్ గరంథాల్న్ుక్ూల్ంక్షంగాచదివాడు. 
రాయ్1805ల్లఈస ుండ యయక్ంప నీల్లచేరితొమ్మోదేళ్లో ఉదయ యగంచేశ్ాడు. 
క్ానీఉదయ యగంల్లసంత్ృప ి క్ల్గల్ేదు. సనాత్న్ హిందూఆచారాల్లో న్నదయషాల్ున్శ్చంచి, 

సమయజంఅభివ్ృదిిచ ందాల్ంట్ేఆంగోవిదయనేరుాక్ోవాల్న్న, 

త్దాారాపరజల్న్ుచ తై్న్యవ్ంత్ంచయేడంసాధ్యమవ్పత్ుందన్నభావించాడు. 
 
  

బ్రహోసమయజ సాా పన్ (1828)రాయ్1828ల్లబ్రహోసమయజాన్ననసాా ప ంచాడు. 
దేవ్పడొక్కడేన్న్న, ఉపన్నషత్ుి ల్లో పేరకకన్నమయరగమమేోక్షసాధ్న్ 

అన్నబ్ో ధించాడు.విగరహారాధ్న్ున్నరస ంచాడు. సరామయన్వ్ సమయన్తాాన్ననబ్ో ధించాడు. 



పరమత్ సహన్ంచూపాల్న్న, మయన్వ్క్ోట్ని్నఉదిరించాల్న్నపరబో్ ధించాడు. ఈ 

మత్ంహిందూమతాన్ననవ్దల్ేో క్పోయినాపాశ్ాాత్యఉదార 

వ ైఖరఅివ్ల్ంబించిందన్నమెక్నాలివిశ్లోష ంచాడు. 
 
  

సాంఘిక్ దురాచారాల్ప ై.. మత్ బ్ో ధ్న్ల్ేక్ాక్ుండాహిందూమత్ంల్లన్నసాంఘకి్ 

దురాచారాల్న్ురూపపమయపడాన్నక్తరాయనడుంబిగించాడు. 1811ల్లత్న్సో దరుడుజగన్ 

మోహనరా యోరణ ంచిన్పపుడుఆయన్ 

భారయన్ుక్ూడాచిత్తప ఉైంచిదహన్ంచయేడంచూస రాయహ ృదయందరవించింది. 
సతీసహగమన్ం, బ్ాల్యవివాహాల్న్ున్నరూోలించాల్న్నభావించాడు. ఉపనాయసాల్ు, 
పత్తరక్ల్ దాారాత్న్ భావాల్న్ుపరచారంచేశ్ాడు. విలియంబ్ ంట్ింగ్1829ల్లసతీసహగమన్ 

న్నషేధ్ చట్ాు న్ననరూప ందించడంల్లరాజారామోోహన్ రాయకృష దాగిఉంద.ి 

బ్ాల్యవివాహాల్న్ురదుద చయేడాన్నక్త, క్ుల్వ్యవ్సాన్నరూోల్న్క్ు, స్ి జీనోదిరణక్ున్నరిారామ 

క్ృష చేశ్ాడు. 
 

సాామ్మదయయన్ంద సరసాత్తఆరయసమయజ సాా పక్ుడుసాామ్మదయయన్ంద సరసాత్త(1824-

1883). ఈయన్ గుజరాత్ 

ల్లన్నమోరిాగార మంల్లజన్నోంచాడు.ఇత్ణ నహిందూసాంసృక్త్తక్ పపన్రుజీ్జవ్నాన్నక్తమరల్ 

పపరుషుడ గాపేరకకంట్ారు. దయయన్ంద సరసాత్తఅసల్ుపేరుమరల్ శంక్రిివారి. 

ఇత్డ క్తచిన్నత్న్ంన్ుంచఆేధాయత్తోక్ చింత్న్ ఎక్ుకవ్. 

ఇదివ్యసుుతోపాట్లప రగడంతోవివాహాన్ననత్తరసకరించిఇల్ుో వ్దలిివ ళ్లో డు. అనకే్ 

పపణయకే్షతరా ల్ు, పపణయపపరుషుల్న్ుదరిశంచిసనాయసాశరమంస్ా క్రించాడు. 
చివ్రక్ుమధ్ురల్లవిరజాన్ందుడనగేురువ్పవ్దదవదేాల్ుఅభ్యస ంచాడు. సతాయర్ థ 

పరక్ాశ్అనేగరంథాన్ననరచించాడు. ఇందుల్లత్న్ భావాల్న్ుపరక్ట్ించాడు. అవి..1) 

దేవ్పడొక్కడ2ే) విగరహారాధ్న్ పన్నక్తరాదు3) వేదాల్ువిజాా న్ గన్ుల్ు. వదేయ కి్మయిన్ 

హిందూమత్ంఅన్ననట్ిక్నానమ్మన్న4)మోక్షాన్నక్తసత్ ర్వ్రిన్ అవ్సరం5) 



జాత్తఐక్యత్క్ుఏక్మత్ంఉండాల్న్నభావించాడు. వేరేమతాల్లో చరేని్ 

హిందువ్పల్న్ుత్తరిగిస ంత్ మత్ంల్లక్తమయరాడాన్నక్తశుదిిఅనేపదిత్తన్నపరవేశప ట్ాు డు. ఈ 

స దాి ంతాల్ేఆరయసమయజాన్నక్తమరల్ సూతరా ల్యయయయి. 

త్న్స దాి ంతాల్న్ుపరచారంచేయడాన్నక్త1875ల్లఆరయసమయజాన్ననసాా ప ంచాడు. క్ుల్భేదం, 
అంట్రాన్నత్న్ం, బ్ాల్యవివాహాల్న్ుఖండ ంచిస్ి జీనోదిరణ, వ న్ుక్బ్డ న్ జాత్ుల్ 

అభివ్ృదిిక్ోసంక్ృష చేశ్ాడు. 1883ల్లఆయన్ మరణ ంచాక్ 

సాామ్మశరదాి న్ందుడు,ల్యల్యల్జపత్తరాయ్, 

ల్యల్యహంసరాజ్ోదల్ నై్వారుఆరయసమయజాన్ననపరచారంచేశ్ారు. 
 
 
 
 

రామక్ృషణపరమహంసభారతీయ ఆధాయత్తోక్ త్తాాన్నక్తమయరోరూపంరామక్ృషణపరమహంస. ఈయన్ 

అసల్ుపేరుగదాధ్రాట్ోపధాయయ్. 1833ల్లబ్ ంగాల్ ల్లన్నక్ామర్ు క్ూరాగ ా మంల్లజన్నోంచాడు. 
ఈయన్ గకపుభ్క్ుి డు. చిన్నత్న్ంన్ుంచిఆధాయత్తోక్ చింత్న్ ఎక్ుకవ్.క్ల్క్తాి ల్లన్నదక్ష ణేశార్ 

ల్లఇత్డ సో దరుడురాముకమయరఛట్రరీఅరాక్ుడ గాపన్నచేసవేాడు. 
ద ంతోరామక్ృషుణ డుక్ూడాదక్ష ణేశార్ ల్లన్నవ్స ంచేవాడు. క్ొదిదక్ాల్యన్నక్తరామక్ృషణపరమహంస 

అక్కడ క్ాళీమయత్ ఆల్యయన్నక్తఅరాక్ుడయయయడు. ఆమెన్ుధాయన్ంచేసూి ధాయన్ 

సమయధిల్లమున్నగపిో యివేాడు. ‘తోతాపపరి’ అనయేోగిఆయన్ 

సమయధిస ాత్తన్నసరచియేడంతోరామక్ృషుణ డుపరిపూరుణ డయయయడు. త్రాాత్.. 

దేవ్పడొక్కడ,ే అత్డుసరాాంత్రాయమ్మ 

భ్గవ్ంత్ుణ నత ల్ుసుక్ోవ్డమేజాా న్ం 

అన్ననమతాల్ుభ్గవ్ంత్ుణ నచేరేమయరాగ ల్న్ుచూపపతాయి 

 

మోక్షసాధ్న్క్ుక్ోర్కల్న్ువిసరిీంచాలి 

మయన్వ్ సేవమేయధ్వ్సేవ్ అన్నబ్ో ధించాడు. త్న్ బో్ ధ్న్ల్న్ువాయపించేసబే్ాధ్యత్న్ుప రయ శ్చషుయడ నై్ 

సాామ్మవివేక్ాన్ందుడ క్తఅపుగించి1886ల్లపరమపదించాడు. 



పరభావ్ం: భారత్దేశ సంసకృత్తప ైరామక్ృషణపరమహంస పరభావ్ంపరోక్షంగాఉంద.ి ఆయన్ 

వివేక్ాన్ందుణ నతీరిాదదిాద డు.వివేక్ాన్ందుడుపరపంచాన్నక్తభారత్దేశ 

గకపుత్నాన్ననచాట్ాడు. అత్డ వ్లో్పరపంచంభారత్దశే ఔన్నతాయన్ననగరహించింది. 
 

 
 
 
 

సాామ్మవివేక్ాన్ంద(1863-1902)19వ్ 

శతాబ్దంనాట్సింసకరిల్ందరూదేశంల్లహిందూమత్ సంసకరణక్ుపూన్ుక్ునానరు. 
అయితేసాామ్మవివేక్ాన్ంద హిందూమత్ ఔన్నతాయన్నన, భారతీయ మత్ 

శ్ాసిలీ్లత్ుల్న్ుపరపంచాన్నక్తచాట్ాడు. వివకే్ాన్ందుడ అసల్ుపేరున్రంేదరనాథ్దతాి . 
ఇత్డు1863ల్లక్ల్క్తాి ల్లజన్నోంచాడు. మొదట్ 

బ్రహోసమయజంపటో్ఇత్డ క్తఅభిమయన్ంఏరుడ ంది. క్ానీక్ుట్లంబ్ంల్లవ్చిాన్ 

క్ొన్ననక్ల్లో ల్యల్ క్ారణంగాభ్గవ్ంత్ుడ ప నై్మోక్ంపో యింది. ఆ 

సందరభంల్లరామక్ృషణపరమహంస 

గురించిత ల్ుసుక్ునానడు.ఆయన్న్ుచూడట్ాన్నక్తవ్చిా‘నీవ్పభ్గవ్ంత్ుణ నచూశ్ావా? 

నాక్ుచూప సాి వా? అన్నపరశ్చనంచాడు. రామక్ృషుణ డుచూప సాి న్న్నత్న్బ్ొ ట్న్ 

వేలితోవివేక్ాన్ందుణ నతాక్ాడు. ద ంతోవివేక్ాన్ందుడుఅన్నరాచనీయమెనై్ 

అన్ుభ్రత్తప ందాడు. త్రాాత్ నాస ి క్ భావాన్ననవ్దిలిరామక్ృషుణ డ క్తశ్చషుయడయయయడు. 
సనాయస గా, గకపువదేాంత్తగామయరాడు. వివేక్ాన్ందుడుగకపువ్కి్, మధ్ుర 

గాయక్ుడు.రామక్ృషుణ డ భావాల్న్ుపరచారంచేసేందుక్ుఅమెరిక్ాల్లన్నచిక్ాగోల్లజరిగిన్ 

పరపంచ మతాల్సదసుుక్ుహాజరయయయడు. 
త్న్ఉపనాయసంతోక్ొదిదన్నమ్మషాల్లో నసేభిక్ుల్న్ుఆక్ట్లు క్ునానడు. సభిక్ుల్ 

క్ోరిక్ప ైఉపనాయసాన్ననక్ొన్సాగించిఅద ైాత్ స దాి ంతాన్నన 

 
 
 
 



గంట్ల్ పాట్లవివ్రించాడు. భారతీయ ఆధాయత్తోక్ త్త్ాబ్ో ధ్న్ల్న్ువారిక్తత లియజేశ్ాడు. 
రామక్ృషుణ డ బ్ో ధ్న్ల్ుపరచారంచయేడాన్నక్తక్ల్క్తాి ల్లన్నబ్ేల్ూరువ్దదమఠంన్నరిోంచాడు. 
అందుల్లరామక్ృషుణ డ విగరహంపరత్తష ుంచి‘రామక్ృషణ ’ అనేసంసాన్ుసాా ప ంచాడు. ఈ 

సంసాపరపంచవాయపింగావిసిరించింది. నేట్ిక్ీరామక్ృషుణ డ బ్ో ధ్న్ల్న్ుపరచారంచేసూి సంఘ 

సేవ్ల్లపాల్ుపంచుక్ుంట్ోంది. న్నరరారయమవ్పత్ున్నభారత్ 

జాత్తన్నమలే్ొకల్ుపపత్ూవివేక్ాన్ందుడుఅనేక్ బ్ో ధ్న్ల్ుచేశ్ాడు. వివేక్ాన్ందుడుపరచారంచేస న్ 

స దాి ంతాల్ు 
సరామతాల్ వేదాంతాన్నక్తమరల్ంహిందూమత్ం. 
హిందూమత్ంల్లజ్జవ్ముంది. దాన్ననపపన్రుదిరించడమేమన్ క్రివ్యం. 
పాశ్ాాత్ుయల్న్ుఅన్ుసరించడంనాగరిక్త్ క్ాదు. అదిదురబల్ుల్ ల్క్షణం. నీసంసకృత్తగకపుది. 
దాన్నక్తదూరంక్ావొదుద . 
న్ువ్పానీదేశ్ాన్నక్తదూరంక్ావొదుద . 
మయన్వ్ సవేేమయధ్వ్సేవ్. క్ాబ్ట్ిుసాట్మిన్ుషుల్క్ుసేవ్ చయేి. 

భారత్దేశంన్శ్చసేిపరపంచంల్లఆధాయత్తోక్ త్త్ాంన్శ్చసుి ంది. 
ఇంక్ాదేశభ్క్తిక్తదృఢ ద క్షఅవ్సరమన్నబ్ో ధించాడు. 
ఆక్లితోఅల్యో డేసాట్ిభారతీయుల్న్ుఆదుక్ోండన్నదేశ 

పరజల్న్ుక్ోరాడు.ఇల్యఅభ్యరిాసూి మెైసూరుమహారాజుక్ుఒక్ ఉతి్రంరాశ్ాడు. 
హిందూసంసకృత్తవాయప ి క్తఅహో రాతరా ల్ుక్ృష చేస 1902ల్లత్న్39వ్ ఏట్ మరణ ంచాడు.  

 
 
 
 

దివ్యజాా న్ సమయజం- అన్నబిస ంట్ేో డమయలావ్ట్ స్క, క్ల్నల్ఆల్ 

క్ాట్1875ల్లఅమెరిక్ాల్లథియోసో ఫ క్ల్ొుస ైట్నీ్నసాా ప ంచారు. ఐరాో ండ్ క్ుచ ందని్ 

అన్నబిస ంట్ఈ స స ైట్ీశ్ాఖన్ు1893ల్లమన్ దేశంల్లపరా రంభించారు. ఈ సంసాదాారాఅనేక్ 

సేవాక్ారయక్రమయల్ున్నరాహంిచారు.అన్నబిస ంట్ిహందూమత్ 



గరంథాల్న్ననంట్నిీసమగరంగాఅధ్యయన్ంచేస , హిందూమత్ 

గకపుదనాన్ననత ల్ుసుక్ునానరు. హిందూసంసకృత్తన్నక్ాపాడ ఆ 

మతాన్ననపపన్రుదిరించాల్న్నన్నశాయించుక్ునానరు. దివ్యజాా న్ సమయజంసరాసమయన్ 

సౌభరా త్ృత్ాం, పరమత్సహన్ం, సరామత్ సమయన్తాాల్న్ుపరచారంచేస ంద.ి 

క్ుల్వ్యవ్సాన్ుఖండ ంచిసంఘంల్లన్నవ న్ుక్బ్డ న్ జాత్ుల్ సంకే్షమయన్నక్తపాట్లపడ ంద.ి 

భారతీయుల్క్ువిదాయబ్ుదుి ల్ునేరుడాన్నక్తఅన్నబిస ంట్ాకశీల్లహిందూక్ళ్లశ్ాల్న్ుసాా ప ంచా
రు. క్ొదిదక్ాల్ంత్రాాత్ మదన్ మోహనాోల్వ్యఈ 

క్ళ్లశ్ాల్న్ుహిందూవిశావిదాయల్యంగాఅభివ్ృదిిచశే్ారు. 
 
 
 
 

అన్నబిస ంట్ుంఘ సేవ్ చేయడమేక్ాక్ుండాభారత్ రాజక్ీయయల్లో క్తపరవశే్చంచారు. 1916 

స ప ుంబ్ర్ ల్లమదరా సుల్ల‘హోమ్ రూలోీగ్’ పరా రంభించారు. 27,000 

మందితోదేశమంతాద న్నశ్ాఖల్ుఏరుడావ యి. వారిసహాయంతోఆమెదేశమంతాహోమ్ 

రూల్ఉదయమయన్ననన్డ పారు. చాల్యపట్ుణాల్లో బ్హిరంగ 

సభ్ల్లో ఉపనాయసాల్ుఇచిాదేశభ్క్తిన్నపరబ్ో ధించారు. 
ఆమెక్ృష వ్లో్దేశమంత్ట్ాజాతీయభావ్ంబ్ల్పడ ంది. ఆమెవిదశేీవ్న్నత్ 

అయినాభారత్దేశ్ాన్ననమత్ృభ్రమ్మగాభావించిగకపుసేవ్ 

చేశ్ారు.1917ల్లబిరట్ిష ర్భ్ుత్ాంఆమనె్ుజ్లై్లో న్నరబంధించింది. 
అన్నబిస ంట్గగ పుపండ త్ురాల్ు. ఆమెతొలిపేరుమ్మసఉడ్. ఐరాో ండ్ 

ల్లచిన్నత్న్ంల్లనేత్లోిదండుర ల్న్ుక్ోల్లుయిదివ్యజాా న్ సమయజ సభ్ుయరాలిగాభారత్ 

క్ువ్చాారు. 
 
 
 
 

ఈశార చందరవిదాయసాగరార జారామోోహన్ రాయిరాాత్ హిందూసమయజాన్నక్తఅంత్ట్ిసవే్ 



చేస న్ మహనీయుడుఈశార చందరవిదాయసాగర్. ఇత్డ అసల్ుపేరుఈశార చందుర డు. 
హిందూశ్ాసాి ా ల్లో విదాయసాగర్అనేపట్ాు న్ుప ందడంతోవిదాయసాగర్అన్నపేరుతోక్లిస పో యింది
. ఈయన్ 1820ల్లబ్ ంగాల్ ల్లవీరశ్చంఘ అనేగార మంల్లజన్నోంచాడు. ధ్రో, వేదాంత్, 

జయయత్తష శ్ాసాి ా ల్లో గకపుపండ త్ుడు. 
ఉపాధాయయుడ గాజ్జవిత్ంపరా రంభించివిదాయశ్ాఖయధిక్ారిఅయయయడు. క్ళ్లశ్ాల్ ప రన్నుపల్ 

గాపన్నచేశ్ాడు. విదాయవాయప ి క్ోసంవిశ్లష క్ృష చేశ్ాడు. విదాయశ్ాఖయధిక్ారిగాఉన్నక్ాల్ంల్ల40 

పాఠశ్ాల్ల్న్ు, క్ల్క్తాి ల్లమెట్ోర పాలిట్నాకల్ేజ్జన్నసాా ప ంచాడు. స్ి వీిదయక్ుఅధకి్ 

పరా ధాన్యంఇచాాడు. ఈయన్ 

క్ృష వ్లో్చాల్యమందిబ్ ంగాలీస్ి లీ్ువిదాయవ్ంత్ుల్యయయరు.సత్ుురుషుల్ చరిత్ర, 
బ్ ంగాల్ారిత్ర, స్తావ్న్వాసంఅనేగరంథాల్న్ురచించాడు. 
సుల్భ్ంగాసంసకృత్ంనేరుాక్ోవ్డాన్నక్తవీల్ుగాఅనేక్ సంసకృత్ పపసిక్ాల్ురాశ్ాడు. 

 
 

సంఘ సంసకరణల్ురాజారామోోహన్ రాయ్ ల్యఈశారచందుర డుస్ి జీనోదిరణక్ువిశ్లష 

క్ృష చేశ్ాడు. బ్ాల్యవివాహాల్ు, బ్హుభారయత్ాం, వ్రక్ట్నదురాచారాల్న్ుఖండ ంచాడు. 
విత్ంత్ువివాహాల్న్ుచట్ుబ్దించయేయల్న్నపరచారంచసే విత్ంత్ువివేక్ంఅనేగరంథాన్ననరాశ్ా
డు.త్న్ క్ుమయరుడ క్తవిత్ంత్ువ్పన్ుఇచిావివాహంచేస ఆదరశపరా యుడయయయడు. ఈయన్ 

క్ృష వ్లో్1856ల్లడల్హహ సవ్ిత్ంత్ుపపన్రిావాహ చట్ుంచేశ్ాడు. త్న్ సంపాదన్ంతాసంఘ 

సంసకరణల్క్ుఖరుాచేశ్ాడు. ఈశారచందుర డు1891ల్లమరణ ంచాడు. 
 


