
സംസ്കാര സമ്പന്നനായ യൂറ ാപ്യനും അപ്രിഷ്കൃതനായ ഏഷ്യനും. 

Translated: from "Civilised Europeans and Savage Asians," Lenin, April 14, 1913, 
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/apr/14.htm, by Maya Leela, 2013. 

അ ിയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്് റസാഷ്യല്   പ്പെറ ാക്കാറ്റ് ആയ റ ാത്ത്സ്റപ്പത്ത്സ്റെയിന്  , പ്പെര്മ്മന്   റലബര്   പ്ക്തത്തില്   

ക്ബിട്ടീഷ്്  ഇന്ത്യയില്   നടന്ന ഒരു ക്പ്റതയക സംഭവപ്പത്ത പ്റ്റി സൂചിെിക്കുന്നുണ്ട്. ചിറന്ത്ാദ്ദീപ്ക ായ 

ഈ സംഭവം  പ്പറ്റലലാ വാദങ്ങളിലും ഉപ്രിയായി എന്ത്ുപ്പകാണ്ടാണ്  ുന്നൂ ു റകാടിയില്   പ്രം 

െനങ്ങളുള്ള ആ രാെയത്ത്  വിപ്ലവം തവരഗതിയില്   നടക്കുന്നത് എന്നത് കൃതയ ായി പ്പവളിപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഇന്ത്യയിപ്പല  ംഗൂണ്   നഗരത്തില്   നിന്ന് ക്പ്സിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്ക്തത്തില്  , ആര്മ്റനാള്െ് എന്ന 

ക്ബിട്ടീഷ്്   ാധ്യ  ക്പ്വര്മ്ത്തകന്  , “ക്ബിട്ടീഷ്്  നീതിപ്ാലനത്തിന്   റ ല്   ഒരു പ്രിഹാസം” എന്ന 

തലപ്പക്കറട്ടാടുകൂടിയ ഒരു റലഖനം പ്ബ്ലിഷ്് പ്പചയ്തിരുന്നു. ആ റലഖനത്തിപ്പെ ഉള്ളടക്കം ആണ്ക്ടൂ 

എന്ന ക്ബിട്ടീഷ്്  െഡ്െിയുപ്പട തനി നി ം പ്പവളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു.  

ആ റലഖനം ക്പ്സിദ്ധീകരിച്ചതിന് ആര്മ്റനാള്ഡ്ന് പ്ക്ന്ത്ണ്ട്  ാസം െയില്   ശിക്ഷ 

വിധ്ിക്കുകയുണ്ടായി. പ്പ്പക്ഷ അെീല് റപ്ാവുക വഴിയും ലണ്ടനിലുള്ള തപ്പെ പ്ിടിപ്ാടുകള്   

ഉപ്റയാഗിച്ചും അയാള്   റകസ് ക്ബിട്ടപ്പെ സര്മ്റവാന്നത റകാടതിയ്ക്ക്  ുിപ്ില്   എത്തിച്ചു. അതിപ്പെ 

ഫല ായി ഇന്ത്യന്   ഭരണകൂടം ഝടിതിയില്   ശിക്ഷ നാല്  ാസ ായി കു യ്ക്കുകയും ആര്മ്റനാള്െ്  

റ ാചിതനാവുകയും പ്പചയ്തു.  

എന്നാല്   എന്ത്ായിരുന്നു ഈ കുഴെങ്ങള്പ്പക്കാപ്പക്ക കാരണം? 

ക്ബിട്ടീഷ്്  റകണല്    റക്ക്കാ ിക്ന്പ്പെ കാ ുകിയ്ക്ക്, ഐന എന്ന് റപ്രുള്ള പ്തിപ്പനാന്നു വയസ്സ്  ാക്തം 

ക്പ്ായ ുള്ള ഒരു ബാലിക റവലക്കാരിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കാരം തുളുമ്പുന്ന ഒരു 

രാക്രത്തിപ്പെ റ ാഷ്ിക്കപ്പെട്ട ഈ ക്പ്തിനിധ്ി ആ കു്ിപ്പന വശീകരിച്ച് തപ്പെ കിടക്ക യില്   

വരുത്തിച്ചു ബലാത്സംഗം പ്പചയ്യുകയും അതിപ്പന   ു ിയില്   പ്ൂട്ടിയിടുകയും പ്പചയ്തു.  

ഈ സ യത്ത്  പ്പ്പക്ഷ ഐനയുപ്പട പ്ിതാവിന് ശാരീരികാസവാസ്ഥ്യം വര്മ്ദ്ധിച്ച് 

 രണറത്താടടുക്കുകയായിരുന്നു. അയാള്   തപ്പെ  കപ്പള വിളിച്ചുപ്പകാണ്ടുവരാന്   ആപ്പള വിട്ടു. 

അങ്ങപ്പനയാണ് പ്ു ം റലാകവും ആ ക്ഗാ വും ഈ കഥ അ ിയുന്നത്. ആ ക്പ്റദശപ്പത്ത െനറരാഷ്ം 

തിളച്ചു   ിയുകയും,  റക്ക്കാ ിക്കിന്പ്പ  അ െ്നു ഓര്മ്െര്   ഇടാന്   റപ്ാലീസ്  നിര്മ്ബന്ധിിതരാവുകയും 

പ്പചയ്തു 

പ്പ്പക്ഷ നയായാധ്ിപ്നായ ആണ്ക്ടൂ,  റക്കാ ിക്കിപ്പന ൊ യത്തില്   വിടുകയും നീതിനയായവയവസ്ഥ്പ്പയ 

പ്രിഹസിക്കുന്ന രീതിയില്   ഒരു വിചാരണ നടത്തി അയാപ്പള കുറ്റവി ുക്തനാക്കുകയും പ്പചയ്തു.  
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കുലീനൊതര്   എന്ന് സവയം വിറശഷ്ിെിക്കുന്നവര്   സ്ഥ്ിര ായി ഇത്തരം സന്ദര്മ്ഭങ്ങളില്   പ് യുന്നത് 

തപ്പന്നയാണ് സ്ക്തീലമ്പടനായ ഈ റകണലും റകസില്   ക്പ്സ്താവിച്ചത്, ഐന ഒരു വയഭിചാരിണി 

ആപ്പണന്നാണ്  അയാള്   വാദിച്ചത്. അതിനു പ്പതളിവായി അയാള്   അഞ്ചു സാക്ഷികപ്പള പ്പകാണ്ട് വന്നു. 

ഐനയുപ്പട അമയുപ്പട ഭാഗത്ത്  നിന്ന് വന്ന എട്ട് സാക്ഷികള്   ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും 

അവപ്പരപ്പയാന്നും ആണ്ക്ടൂ വിചാരണ പ്പചയ്യുകറയാ വിസ്തരിക്കുകറയാ പ്പചയ്തിലല.   

അപ്കീര്മ്ത്തിപ്പെടുത്തി എന്ന കുറ്റത്തിന്  ാധ്യ  ക്പ്വര്മ്ത്തകനായ അര്മ്റനാള്െ്  വിചാരണ 

പ്പചയ്യപ്പെട്ടറൊള്   ആ റകാടതിയുപ്പട അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സര്   (“His Worship”)  ചാള്സ് റഫാക്ന്സ്,  

അര്മ്റനാള്െിനു അനുകൂല ായി പ്പ ാഴി നകാന്   വന്ന  സാക്ഷികപ്പള വിസ്തരിക്കാനുള്ള അവസരം 

റപ്ാലും നിറഷ്ധ്ിച്ചിരുന്നു.  

ഇന്ത്യയില്   ഇത്തരത്തില്   ആയിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങള്   നടക്കുന്നു എന്ന് എലലാവരും 

അ ി്ിരിറക്കണ്ട വസ്തുതയാണ്. അപ്കീര്മ്ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുവനായി  ുക്ദകുത്തപ്പെട്ട 

അര്മ്റനാള്െിപ്പന (ലണ്ടനില്   ഉള്ള ഒരു ക്പ് ുഖ പ്ക്തക്പ്വര്മ്ത്തകപ്പെ  കനാണ് അര്മ്റനാള്െ് ) ശിക്ഷ 

ഇളവ്  കിട്ടി പ്ു ത്തു വരാന്   സഹായിച്ചത് വളപ്പര അപ്ൂര്മ്വങ്ങളില്   അപ്ൂര്മ്വ ായ 

സാഹചരയങ്ങളാണ്. അങ്ങപ്പനയാണ് ഈ റകസിന് ക്പ്ചാരണം ലഭിക്കാന്   ഒരു അവസരം കിട്ടിയതും. 

ഇന്ത്യന്   ഭരണത്തിപ്പെ തലെത്ത് ക്ബിട്ടീഷ്്  ലിബ ലുകള്   അവരുപ്പട പ്ക്കലുള്ള ഉത്ത ന് ാപ്പരയാണ് 

നിയ ിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്   ക്കരുത്. കു ച്ചു കാലം  ുിപ്് വപ്പര ഇന്ത്യയുപ്പട സവറക്സായി സ്ഥ്ാനം,  

വഹിച്ചിരുന്നത് റൊണ്   റ ാര്മ്ലി ആണ്. ഈ സവറക്സായിയുപ്പട സ്ഥ്ാനം  റക്കാ ിക്ന്ക്കളുറടയും 

ആണ്ക്ടൂ ാരുറടയും റഫാക്ന്സുകളുപ്പടയും ഒപ്പക്ക തലെത്താണ്. പ്രിഷ്കരണവാദിയായ, അ ിയപ്പെടുന്ന 

എഴുത്തുകാരന്  , യൂറ ാപ്യന്   വിദയാഭയാസത്തിപ്പെ റെയാതിസ്സ്, യൂറ ാെിപ്പലയും  ഷ്യയിറലയും 

ലിബ ലുകളുപ്പട കണ്ണിപ്പല ഏറ്റവും ബഹു ാനിക്കപ്പെട്ട വയക്തി എപ്പന്നാപ്പക്ക അ ിയപ്പെട്ടിരുന്ന അറത 

റൊണ്   റ ാര്മ്ലി.  

റകാളനിവതകരണം വഴി സംസ്കാരശൂനയ ായിരുന്ന ഏഷ്യയില്   ഉണര്മ്ത്താന്   ക്ശ ിച്ച യൂറ ാപ്യന്   

“റചതന”, ഏഷ്യയില്   അതിനും  ുിറപ് പ്ടര്മ്ന്നിരുന്നു. അവരുപ്പട ചിന്ത്ാഗതികള്   െനാധ്ിപ്തയത്തില്   

അധ്ിഷ്ഠിത ായി  ാ ിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 


