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1857ലെ ഒന്നാം സ്വനതന്ത്ര്യ സ്മരാം 

1857 ലെ കെനപാം ഒരു ചവിട്ടുപടിയനണ്, ഇത ്ന്ത്രരിട്ടീഷുകനർലെതിലര 

നിെനിൽെുന് അസ്ാംതൃപ്തി കനരണാം കകനപത്തിന്ലെ നീരസ്ത്തിന്ലെ ന്ത്രപനഥമിക 

ലപനട്ടിലത്തെിയനയി കണെനെലെടുന്ു. പ്ലനസ്ിയുലടയുാം രക്സെിന്ലെയുാം 

യുദ്ധങ്ങൾ കപനെുള്ള നിരവധി കെനപങ്ങൾ പിന്ീട് നടന്ു, അവ ആധുനിക ചരിന്ത്രത 

ഭരണലത്ത രൂപലെടുത്തുന്തിൽ നിർണ്ണനയകവുാം നിർണ്ണനയകവുമനയ 

യുദ്ധങ്ങളനയി കണെനെലെടുന്ു. 

കെനപത്തിന്ലെ ഉത്ഭവാം 

 കെനപാം പടയനളികൾ ആരാംഭിെുകയുാം പിന്ീട ്കർഷകർ, കരകൗശെ 

ലതനഴിെനളികൾ മുതെനയവ രനജ്യത്തുടനീളാം വയനപിെുകയുാം ലചയ്തു. സസ്നികർ 

ഈസ്റ്റ ്ഇ്യന കമ്പനിയിൽ കജ്നെി ലചയ്യുകയുാം മറ്റുള്ളവർെുകവണ്ടി ജ്ീവൻ 

രെിയർെിെുകയുാം ലചയ്തു. 

 ഈ കെനപത്തിൽ വിവിധ മതങ്ങളിൽ നിന്ുള്ള ആളുകൾ ഒത്തുകചർന് ്ഒരറ്റ 

െക്ഷ്യത്തിനനയി കപനരനടി. 

കെനപത്തിന്ലെ സ്വഭനവാം 

 1857 ലെ കെനപാം ശിപനയികളുലട കെനപമനയി ആരാംഭിലെങ്കിെുാം ഒടുവിൽ 

ജ്നങ്ങളുലട പങ്കനളിത്താം ഉെെനെി. 

 വി.ഡി. സ്വർെർ 1857 ലെ വിപ്ലവലത്ത ഇ്യൻ സ്വനതന്ത്ര്യത്തിനല്െ ഒന്നാം യുദ്ധാം 

എന് ്വിളിെു. 

 "മതത്തിനനയുള്ള കപനരനട്ടമനയി തുടങ്ങിലയങ്കിെുാം സ്വനതന്ത്ര്യത്തിന്ലെ യുദ്ധമനയി 

അവസ്നനിെു" എന്നണ ്കഡന.എസ്.്എൻ. ലസ്ൻ അതിലന വികശഷിെിെുന്ത.് 

 കഡന. ആർ.സ്ി. മജ്ുാംദനർ അതിലന ആദയകമന കദശീയകമന സ്വനതന്ത്ര്യയുദ്ധകമന ആയി 

കണെനെുന്ില്ല. 

 ചിെ ന്ത്രരിട്ടീഷ ്ചരിന്ത്രതകനരന്മനരുലട അഭിന്ത്രപനയത്തിൽ, ഇത ്ഒരു കർഷക ശിപനയി 

കെനപാം മനന്ത്രതമനണ.് 

കെനപത്തിന്ലെ കനരണങ്ങൾ 

 ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണം: ന്ത്രപനകദശിക ഭൂമി തുടർെയനയി ചൂഷണാം 

ലചയ്യലെടുകയുാം ന്ത്രരിട്ടീഷുകനരുലട വിശവനസ്ാം ഇ്യെനരുലട കമൽ 

അടികെൽെിെുകയുാം ലചയ്ത സ്ന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടനയിരുന്ു. പെതവണ, അത് 

ശക്തമനയിരുന്ു. 

 വിശവനസ്വുാം മതവികനരവുാം നഷ്ടലെടുലമന് ്ഭീഷണിലെടുത്തിയതിനനൽ 

ആളുകൾെ ്ഇതിൽ കടുത്ത അസ്ാംതൃപ്തി ഉണ്ടനയിരുന്ു. ഇത ്ജ്നങ്ങൾെിടയിൽ 

സ്ഹനനുഭൂതി വളർത്തുന്തികെെ ്നയിെുകയുാം കൂട്ടമനയി അവർ അസ്ാംതൃപ്തരനയ 
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ന്ത്രരിട്ടീഷ ്ഭരണത്തിലനതിലര ലപനതു െക്ഷ്യത്തികെെ ്ഉയരുകയുാം ലചയ്തു. 

സ്നമ്പത്തിക കനരണങ്ങൾ 

 വളലര ജ്നന്ത്രപിയമല്ലനത്ത െവനയൂ ലസ്റ്റിൽലമന്െ ്

 കനത്ത നികുതി - കർഷകർ പെിശെനരിൽ നിന് ്പെിശയ്െ ്വനയ്പലയടുെനൻ 

ഇടയനെുന്ു. 

 ആധുനിക വയവസ്നയങ്ങളുലട വികസ്നത്തിലനനൊം ഇല്ലനത്ത ഇ്യൻ 

കരകൗശെവസ്തുെലള ന്ത്രരിട്ടീഷ ്നയാം നിരുത്സനഹലെടുത്തി 

 ന്ത്രരിട്ടീഷുകനരുലട അമിതമനയ ഇടലപടൽ: ജ്മീന്ദനർമനരുലട പദവി നഷ്ടാം 

രനഷ്ന്ത്രടീയ കനരണങ്ങൾ 

 സ്ബ്സിഡിയെി അെയൻസ് ്- ലവല്ലസ്ലി ന്ത്രപഭുവിനല്െ 

 െനപ്സിനല്െ സ്ിദ്ധന്ാം - ഡനൽഹൗസ്ി ന്ത്രപഭുവിനല്െ 

 മതപരമനയ സവകെയ നിയമാം, 1856 - മതത്തിലെ മനറ്റാം, സ്വത്ത ്

അന്രനവകനശമനയി െഭിെുന്തിന ്കുട്ടിലയ തടയില്ല 

ഭരണപരമനയ കനരണങ്ങൾ 

 കമ്പനിയുലട ഭരണത്തിൽ വയനപകമനയ അഴിമതി - ന്ത്രപകതയകിെ ്തനഴന്് തെത്തിൽ 

(കപനെീസ്,് ലചെിയ ഉകദയനഗസ്ഥർ). 

 ഇ്യ്ൻ വികസ്നത്തിൽ ന്ത്രശദ്ധ കകന്ത്രന്ദീകരിെുന്ില്ല 

സ്നമൂഹിക-മതപരമനയ കനരണങ്ങൾ 

 കന്ത്രശഷ്ഠതലയെുെിെുള്ള ന്ത്രരിട്ടീഷുകനരുലട മകനനഭനവാം. 

 ന്ത്രകിസ്്തയൻ മിഷനെിമനരുലട ന്ത്രപവർത്തനങ്ങൾ. 

 സ്തി നിർത്തെനെൽ, വിധവ-പുനർവിവനഹത്തിന ്പി്ുണ തുടങ്ങിയ സ്നമൂഹിക-

മത പരിഷ്കരണ ന്ത്രശമങ്ങൾ. 

 സ്്ന്ത്രതീകളുലട വിദയനഭയനസ്വുാം. 

 പള്ളിെുാം കക്ഷ്ന്ത്രതഭൂമികൾെുാം നികുതി ചുമത്തനൻ. 

ഉടനടി കനരണങ്ങൾ 

 ജ്നെൽ സ്ർവീസ് ്എൻെിസ്റ്റല്മനെ് ്ആക്ട് - ഭനവിയിൽ െിന്ത്രകൂട്ട ്ലചയ്യുന്വർെ ്

കടെിനെുൊം എവിലടയുാം കസ്വനാം ലചയ്യനൻ ഉത്തരവിട്ടു. 

 അകേഹത്തിന്ലെ ന്ത്രരിട്ടീഷ ്എതിരനളിലയ അകപക്ഷ്ിെ ്തനഴ്ന് ശമ്പളങ്ങൾ. 

 കഗനതമ്പ ്മനവുകളിൽ അസ്ഥി ലപനടി കെരുന് വനർത്ത. 

 എൻഫീൽഡ ്സെഫിളിനല്െ കനന്ത്രടിഡ്ജ ്രീഫ,് പന്ിയിെെി ലകനഴുെ ്

എന്ിവലകനണ്ടനണ ്നിർമ്മിെത.് 
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കെനപത്തിന്ലെ ന്ത്രപധനന വസ്തു തകൾ 

 മീെറ്റ ്സ്ാംഭവാം -19 -ാനമത ്ലരർഹനാംപൂർ കനറ്റീവ ്ഇൻഫൻന്ത്രടി പുതുതനയി 

അവതരിെിെ എൻഫീൽഡ ്സെഫിൾ ഉപകയനഗിെനൻ വിസ്മ്മതിെുകയുാം 1857 

ലഫന്ത്രരുവരിയിൽ കെനപാം ലപനട്ടിെുെലെടുകയുാം പിന്ീട ്1857 മനർെിൽ 

പിരിെുവിടുകയുാം ലചയ്തു. 

 34 -ാനമത ്കനറ്റീവ ്ഇൻഫൻന്ത്രടിയുലട യുവ ശിപനയിയനയ മാംഗൾ പനലെ 

രനരെ്കപനെിലെ തനല്െ യൂണിറ്റിനല്െ ലസ്ർജ്ന്െ ്കമജ്െിന ്കനലര ലവടിയുതിർത്തു. 

 ഏഴനമലത്ത അവധ ്ലെജ്ിലമന്െുാം പിരിെുവിട്ടു 

 മീെറ്റ ്ലമയ് 10 ന ്കെനപത്തികെെ ്ഉയർന്ു, തടവിെനെലെട്ട സ്ഖനെലള വിട്ടയെു, 

ഉകദയനഗസ്ഥലര ലകനന് ്സ്ൂരയനസ്തമയത്തിന ്കശഷാം ഡൽഹിയികെെ ്മനെി. 

 ഡൽഹി- മഹത്തനയ വിപ്ലവത്തിനല്െ കകന്ത്രന്ദമനയി വർത്തിെു. 

കെനപത്തിന്ലെ കനതനെൾ 

 ഡൽഹിയിൽ, ന്ത്രപതീകനത്മക കനതൃതവാം മുഗൾ ചന്ത്രകവർത്തിയനയ രഹദൂർ 

ഷായുലടതനയിരുന്ു, എന്നൽ യഥനർത്ഥ കമനൻഡ് നയിെത് ജ്നെൽ ഭക്ത ്ഖനൻ 

ആയിരുന്ു. 

 നനനന സ്നഹിര്, ത്ിയ കടനെ,് അസ്ിമുല്ല ഖനൻ എന്ിവരുലട കനതൃതവത്തിെനണ് 

കനൺപൂർ ഉയർന്ുവന്ത.് കസ്റ്റഷൻ കമനൻഡർ സ്ർ ഹയൂ വീെർ കീഴടങ്ങി. നനൻ 

സ്നകഹര് സ്വയാം കപഷവന, രഹദൂർ ഷന എന്ിവലര ഇ്യയുലട ചന്ത്രകവർത്തിയനയി 

ന്ത്രപഖയനപിെു 

 രീഗാം ഹന്ത്രസ്ത്ത ്മഹൽ െക്നൗവിനല്െ ഭരണാം ഏലറ്റടുത്തു, അവരുലട മകൻ രിർജ്ിസ് ്

ഖനദെിലന നവനരനയി ന്ത്രപഖയനപിെു. ന്ത്രരിട്ടീഷ ്തനമസ്െനരനനയ ലഹൻെി കെനെൻസ് ്

ലകനല്ലലെട്ടു. കശഷിെുന് യൂകെനപയന്മനലര പുതിയ കമനൻഡർ ഇൻ ചീഫ ്സ്ർ 

കകനളിൻ കനാംപല്രൽ ഒഴിെിെു. 

 രിഹനെിലെ രകെെിയിൽ, ഖനൻ രഹനദൂരിൽ, കുൻവർ സ്ിാംഗ്, ജ്ഗദീഷ്പൂ രിലെ 

ജ്മീന്ദർ, സഫസ്നരനദിലെ മൗെവി അഹ്മദുള്ള എന്ിവർ അവരവരുലട 

സ്ഥെങ്ങളിൽ കെനപത്തിന ്കനതൃതവാം നൽകി. 

 െനണി െക്ഷ്മിഭനയിലയ, കെനപത്തിനല്െ ഏറ്റവുാം മികെ കനതനവനയ ജ്നൻസ്ിയിൽ 

നിന് ്പുെത്തനെലെട്ടു, െനപ്സ് സ്ിദ്ധന്ാം ന്ത്രപകയനഗിെുലകനണ്്ട, ഡൽഹൗസ്ി ന്ത്രപഭു എന് 

നിെയിൽ, തനല്െ ദത്തുപുന്ത്രതലന സ്ിാംഹനസ്നത്തിൽ വിജ്യിെനൻ ഗവർണർ ജ്നെൽ 

അനുവദിെില്ല. 

കെനപലത്ത അടിെമർത്തൽ 

ന്ത്രരിട്ടീഷുകനർ ഈ കെനപലത്ത അവരുലട ഭരണത്തിന് ഗുരുതരമനയ ഭീഷണിയനയി 

കണെനെി, ഈ കെനപലത്ത മെികടെനൻ അവരുലട നയങ്ങളിൽ ഗണയമനയ മനറ്റാം 

വരുത്തി, അവർെ് വിജ്യിെനനുാം കഴിഞ്ഞു. 

 1857 ലസ്പ്റ്റാംരർ 20 ന ്ന്ത്രരിട്ടീഷുകനർ ഡൽഹി പിടിലെടുത്തു. ഉപകരനധത്തിനല്െ 

കനതനവനയിരുന്ു കജ്നൺ നികെനൾസ്ൺ, പിന്ീട ്പരിെുകൾെ ്കീഴടങ്ങി. 

 1857 -ലെ കെനപാം ഒരു വർഷത്തിെധികാം 

നീണ്ടുനിന്ു, 1858 -നല്െ മധയകത്തനലട 
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അടിെമർത്തലെട്ടു. മീെറ്റിൽ ലപനട്ടിെുെലെട്ടതിന ്പതിനനെ ്മനസ്ങ്ങൾെ ്കശഷാം, 

1858 ജ്ൂസെ 8 -ന,് സ്മനധനനാം ന്ത്രപഖയനപിെത് കനനിാംഗ ്ന്ത്രപഭു ആയിരുന്ു. 

 രഹദൂർ ഷനലയ തടവുകനരനനെി െങ്കൂണികെെ ്നനടുകടത്തി, അവിലട അകേഹാം 

1862 ൽ മരിെു. രനജ്കുമനരന്മനലര െഫ്റ്റനന്െ ്ഹഡ്സൺ പരസ്യമനയി ലവടിലവെു. 

ഡൽഹി പതനകത്തനലട, ന്ത്രപനകദശിക കെനപങ്ങൾ ഒലന്നന്നയി അടിെമർത്തലെട്ടു. 

 സ്ർ കകനളിൻ കനാംപല്രൽ കനൺപൂരുാം െക്നൗവുാം തിരിെുപിടിെു. 

 രനനെസ്ിൽ, ഒരു കെനപാം കകണൽ നീൽ നിഷ്കരുണാം അടിെമർത്തി. 

കെനപത്തിന്ലെ പരനജ്യ കനരണങ്ങൾ 

 രഹദൂർ ഷന വൃദ്ധനുാം ദുർരെനുമനയിരിെുന്ു, അതിനനൽ കെനപത്തിന ്

കനതൃതവാം നൽകനൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 പരിമിതമനയ ന്ത്രപകദശിക വയനപനാം 

 ഇ്യയുലട മിെ ഭനഗങ്ങളുാം ഏെിയുാം കുെഞ്ഞുാം രനധിെലെടനലത തുടർന്ു. 

 പെ വെിയ ജ്മീന്ദനർമനരുാം ന്ത്രരിട്ടീഷുകനലര പി്ുണെു. 

 ആധുനിക വിദയനസ്മ്പന്രനയ ഇ്യെനർ ഈ കെനപലത്ത പികന്നെമനയി കനണുന്ു 

 ഇ്യൻ സസ്നികർ ഭൗതികമനയി കമനശമനയി സ്ജ്ജരനയിരുന്ു. 

 കകന്ത്രന്ദ കനതൃതവകമന ഏകകനപനകമന ഇല്ലനലത കെനപാം കമനശമനയി സ്ാംഘടിെിെലെട്ടു. 

 കെനപത്തിന ്ന്ത്രരിട്ടീഷ് ഭരണലത്തെുെിെ് വയക്തമനയ ധനരണയില്ലനയിരുന്ു, 

കമനശമനയി തയ്യനെനെിയിരുന്ു. 

 

കെനപത്തിന്ലെ ഓർമ്മകൾെ് ന്ത്രരിട്ടീഷുകനരുലടയുാം ഇ്യൻ ന്ത്രപജ്കളുലടയുാം 

കരനധത്തിൽ ആഴത്തിെുള്ള മതിെുണ്ടനയിരുന്ു. ന്ത്രരിട്ടീഷുകനർ അതിലന 

"ശിപായി കലാപം" എന്് മുന്ത്രദകുത്തിയകെനൾ, കദശീയതയിലെ ഉന്തർ അതിലന 

'ഇന്ത്യൻ സ്വാതബ്ന്ത്യത്തിന്ിെ ട  ആദയ യുദ്ധ'മായി മഹതവവൽെരിെു. 
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