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ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം  

 ആമുഖം 

 17, 18 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ദാർശനികവും ബൗദ്ധികവുമായ ഫ്രസ്ഥാനങ്ങൾ യൂറ ാരയൻ 

സമൂഹലെ ഫ്രബുദ്ധരാക്കി. 

 തെവചിന്തകരും ബുദ്ധിജീവികളും മുറനാട്ടുവച്ച ആശയങ്ങൾ ബാസ്റ്റിലെയുലെ 

രതനെിനുറശഷം 1789 -ൽ ഫ്രഞ്ച ്വിപ്ലവെിറെക്ക ്നയിച്ച സമ്പൂർണ്ണ ഫ്രഞ്ച ്

രാജാവിലനതിലര കൊരെിന ്ആളുകലള റഫ്രരിപ്പിച്ചു. 

 വിപ്ലവം ഒരു രയൂഡൽ സമൂഹെിന ്അന്തയം കു ിക്കുകയും രാജഭരണലെ 

 ിപ്പബ്ലിക്കാക്കി മാറ്റുകയും ലചയ്തു. 

1.കാരണങ്ങൾ 

സാമൂഹിക കാരണങ്ങൾ: 

 രതിലനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഫ്രഞ്ച ്ഭരണകൂെം രാജവാഴ്ചയുലെ സവിറശഷതയായിരുനു, 

സമൂഹം ഇറപ്പാഴും രയൂഡെിസ്റ്റാണ.് 

 സമൂഹലെ മൂന്ന ്എസ്റ്റേറ്റുകളായി (ക്ലാസുകൾ) വിഭജിച്ചു: 

 പൗസ്റ്റ ാഹിത്യത്തിന്റെസ്റ്റയാ പള്ളിയുറെസ്റ്റയാ ആദ്യ എസ്റ്റേറ്റ് 

 ഫ്രഭുക്കന്മാരുലെ രണ്ടാമലെ എറസ്റ്റ ് വ 

 ൻകിെ വയവസായികൾ, അഭിഭാഷകർ, കർഷകർ, നഗര ലതാഴിൊളികൾ, 

കരകൗശെ ലതാഴിൊളികൾ തുെങ്ങിയ സാധാരണക്കാരുലെ (ഇെെരക്കാർ 

ഉൾലപ്പലെ എല്ലാ ആളുകളും) മൂനാം എറസ്റ്ററ്റ.് 

 ഒനും രണ്ടും എറസ്റ്ററ്റുകൾ നികുതി ഇളവുകളുൾലപ്പലെ എല്ലാ ആനുകൂെയങ്ങളും 

ജനനെിെൂലെ ആസവദിക്കുനു, അറതസമയം മൂനാം എറസ്റ്ററ്റ ്(മധയവർഗം) 

നികുതിയിൽ വളലര ബുദ്ധിമുട്ടിൊയി. 

 സഭ ദശാംശം റശഖരിക്കുനു (നികുതിയുലെ ഒരു രങ്ക)് ഫ്രഭുക്കന്മാർ 

സാധാരണക്കാരിൽ നിന ്രയൂഡൽ ചുമതെകൾ റശഖരിക്കുനു. 

 മധയവർഗെിനല്  ഉയർച്ച (ബൂർഷവാ)- ബിസിനസുകാർ, അഭിഭാഷകർ, 

ഉറദയാഗസ്ഥർ, വയാരാരികൾ, വയാരാരി എനിവരുൾലപ്പലെയുള്ള വിദയാസമ്പനരായ 

മധയവർഗം. 

 ഒരു വയക്തിയുലെ സാമൂഹിക രദവി നിർണ്ണയിറക്കണ്ടത ്അവനല്  റയാഗയതയും 

റനട്ടവും ലകാണ്ടാലണന ്അവർ വിശവസിച്ചു. 
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സാമ്പെിക കാരണങ്ങൾ: 

  ജനലപ്പരുപ്പം, വർഷങ്ങളുലെ വിള വിളവ,് വരൾച്ച, കനുകാെി റരാഗങ്ങൾ എനിവ 

അപ്പം വിെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 

 കൃഷിറയാെുള്ള അവഗണനയും കു ഞ്ഞ റവതനവും കർഷകരിെും നഗരെിലെ 

ദരിഫ്ദരിെും സാമൂഹിക അസവസ്ഥത ലരാട്ടിപ്പു ലപ്പട്ടു. 

ബുദ്ധിജീവികളും തെവചിന്തകരും: 

 അവരുലെ രഠിപ്പിക്കെുകളും ചിന്തകളും ജനങ്ങലള ഫ്രറചാദിപ്പിക്കുകയും കൂെുതൽ 

മധയവർഗ വിദയാഭയാസമുള്ള വിഭാഗങ്ങലള ഫ്രറചാദിപ്പിക്കുകയും ലചയ്തു. 

 സ്റ്റ ാൾട്ടയർ: അറേഹം അന്ധവിശവാസങ്ങലള വിമർശിക്കുകയും യുക്തിയുലെ 

ആധിരതയലെ, അതായത ്യുക്തിറബാധലെ വാദിക്കുകയും ലചയ്തു. 

 െൂസ്റ്റ ാ: അറേഹം ര ഞ്ഞു, "മനുഷയൻ സവതഫ്ന്തനായി ജനിക്കുനു, എനാൽ 

എല്ലായിെെും അവൻ ചങ്ങെയിൊണ"്. 

 സാമൂഹിക കരാ ിനല്  സിദ്ധാന്തം അറേഹം നിർറേശിച്ചു. അറേഹെിന്ല  

അഭിഫ്രായെിൽ, സാമൂഹിക കരാ ിലന അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗവൺലമന ്ിന ്

അതിനല്  എല്ലാ രൗരന്മാരുലെയും സവാതഫ്ന്തയം ഉണ്ടായിരിക്കും. 

 സ്റ്റമാറെ ്കയൂ: നിയമനിർമ്മാണ സഭയും എക്സികയൂട്ടീവും ജുഡീഷയ ിയും 

തമ്മിെുള്ള അധികാരങ്ങൾ റവർതിരിക്കുനതിലന അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു 

ജനാധിരതയ സർക്കാർ സ്ഥാരിക്കാൻ അറേഹം തന്ല  "നിയമങ്ങളുലെ ആത്മാവ"് 

എന രുസ്തകെിൽ വാദിച്ചു. 

 സ്റ്റ ാൺ സ്റ്റ ാക്ക:് റമാണാർക്കിനല്  ദിവയ അധികാരെിനല്  ആശയം അറേഹം 

നിറഷധിച്ചു. 

 ഈ ഫ്രതയയശാസ്ഫ്തങ്ങളുലെ സവാധീനം " വാത്ത്ര്യവയ ു   മത്വ ു  

 ാസ്റ്റഹാദ് യ ു " രൂരെിൽ ഫ്രകെിപ്പിച്ചു, ഇത ്രിനീെ ്ഫ്രഞ്ച ്വിപ്ലവെിനല്  

മാർഗ്ഗനിർറേശ തതവങ്ങളായി മാ ി. 

രാഷ്ഫ്െീയ കാരണങ്ങൾ: 

 രാജാവായ െൂയി രതിനാ ാമന്ല യും ഭാരയയുലെയും അതിരുകെന ജീവിതശശെി, 

ഫ്ബിട്ടലനതിരായ അറമരിക്കൻ യുദ്ധെിനുള്ള നീണ്ട വർഷലെ യുദ്ധവും 

സാമ്പെിക സഹായവും, രാജയലെ രാപ്പരാക്കിയ സാമ്പെിക റഫ്സാതസ്സുകലള 

തളർെി. 

 ഭരണ ലചെവുകൾ നി റവറ്റുനതിനും ശസനയലെ നിെനിർെുനതിനും, െൂയി 

രതിനാ ാമൻ രുതിയ നികുതി ചുമൊൻ എറസ്റ്ററ്റ്സ ്ജന െിലന വിളിച്ചു. 

 ഓറരാ എറസ്റ്ററ്റിനും ഒരു റവാട്ട ്ഉണ്ട.് ശവദികരിൽ നിനും ഫ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിനും 300 

ഫ്രതിനിധികളും സാധാരണക്കാരിൽ നിന ്600 ഫ്രതിനിധികളും. 

 മൂനാമലെ എറസ്റ്ററ്റ ്"ഒരു അംഗം, ഒരു റവാട്ട"് ഇ ആവശയലപ്പട്ടു. ആദയലെ രണ്്ട 

എറസ്റ്ററ്റുകൾ ആസവദിച്ചിരുന ഫ്രറതയക രദവികൾ നിർെൊക്കൽ. 

 നികുതിയിൽ തുെയത ആവശയലപ്പെുനു. 
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2.വിപ്ലവെിനല്  ലരാട്ടിരു ലപ്പെൽ 

 സമതവെിനായുള്ള അവരുലെ ആവശയം തള്ളിക്കളഞ്ഞറപ്പാൾ, മൂനാം എറസ്റ്ററ്റ ്

ഫ്രതിറഷധെിൽ നിയമസഭയിൽ നിന ്ഇ ങ്ങിറപ്പായി. 

 മൂനാം എറസ്റ്ററ്റിന്ല  ഫ്രതിനിധികൾ ലെനീസ ്റകാർട്ടിൽ ഒെുകൂെി ഒരു റദശീയ 

അസംബ്ലിയായി ഫ്രഖയാരിക്കുകയും ചഫ്കവർെിയിൽ നിന ്രരമാധികാരം 

ഏലറ്റെുക്കുകയും ലചയ്തു. 

 റമാശം വിളലവെുപ്പ ്ഫ്രറഷാഭങ്ങളിറെക്ക ്നയിക്കുകയും ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ റകാട്ട 

നശിപ്പിക്കുകയും ലചയ്തു. 

3.രുതിയ ഭരണഘെന 

 1791 ജൂണിൽ ലവർശസൽസിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി തയ്യാ ാക്കിയ ഭരണഘെന 

െൂയി രതിനാ ാമൻ അംഗീകരിച്ചു. 

 യുഎസ ്സവാതഫ്ന്തയ ഫ്രഖയാരനെിൽ സവാധീനം ലചെുെിയ ചരിഫ്തരരമായ ഫ്രഞ്ച ്

റരഖ, 'മനുഷയനല് യും രൗരനല് യും അവകാശ ഫ്രഖയാരനം' അംഗീകരിച്ചു. 1791 ലെ 

ഫ്രഞ്ച ്ഭരണഘെനയുലെ ആമുഖമായി ഇത് രിനീെ ്ഉൾലക്കാള്ളുനു. 

4. ഫ്രഞ്്ച  ിപ്പബ്ലിക്ക ്

 ഫ്രഷയ രാജാവുമായി െൂയി രതിനാ ാമൻ രഹസയ ചർച്ചകൾ നെെിയതിന ്റശഷം 

നാഷണൽ അസംബ്ലി ഫ്രഷയയ്ക്കും ഓസ്ഫ്െിയയ്ക്കുലമതിലര യുദ്ധം ഫ്രഖയാരിച്ചു. 

 ഭീകരതയുലെയും കൊരെിനല് യും ഭരണവും ലനറപ്പാളിയൻ യുദ്ധങ്ങളും 

രതിനഞ്ച ്വർഷം നീണ്ടുനിനത ്ഫ്രഞ്ച ് ിപ്പബ്ലിക്കിന്ല  രൂരീകരണെിന ്

കാരണമായി. 

5.ഫ്രഞ്്ച വിപ്ലവെിന്ല  രെം 

 ദശാംശങ്ങളും രയൂഡൽ സഫ്മ്പദായവും നിർെൊക്കി 

 എല്ലാ മനുഷയരുലെയും തുെയത 

 ജനങ്ങളുലെ രരമാധികാരം 

 സവാതഫ്ന്തയം, സുരഷ, സവെ,് 

 വിദയാഭയാസെിനുള്ള അവകാശം, സംസാരിക്കാനുള്ള സവാതഫ്ന്തയം, 

അ ിയിക്കാനുള്ള അവകാശം, രാവലപ്പട്ടവരുലെ ലരാതുസഹായെിനുള്ള 

അവകാശം 

 രീഡനെിനും സവെിനും നിറരാധനം, അെിമെം (അെിമെം) 

 അവരുലെ സർക്കാർ തിരലഞ്ഞെുക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുലെ അവകാശം അംഗീകരിക്കൽ 

 ലരാതു ഓരീസുകളിൽ റജാെി ലചയ്യുനതിനുള്ള എല്ലാ രൗരന്മാരുലെയും റയാഗയത. 

 റനാൺ-റഫ്രാപ്പർട്ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക ്റവാട്ടുകൾ നിറഷധിച്ചു 

 െിബ െിസെിനല് യും 

റദശീയതയുലെയും രുതിയ ആശയങ്ങൾ 
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 സർക്കാർ, ഭരണനിർവ്വഹണം, ശസനയം, സമൂഹം, സംസ്കാരം എനിവയിൽ 

സമ്പൂർണ്ണമായ മാറ്റെിന ്ഫ്രാൻസ ്സാഷയം വഹിച്ചു. 

 

6.നിഗമനങ്ങൾ 

 ഫ്രാൻസിൽ നിനുള്ള റദശീയതയുലെ ആശയം ഇറ്റെി, ജർമ്മനി തുെങ്ങിയ നിരവധി 

യൂറ ാരയൻ രാജയങ്ങലളയും ലതക്കൻ, മധയ അറമരിക്ക രാജയങ്ങലളയും  ഷയൻ 

വിപ്ലവലെയും സവാധീനിച്ചു. 

 ഫ്രഞ്ച ്വിപ്ലവെിനല്  ശരതൃകം, അതായത ്സവാതഫ്ന്തയവും ജനാധിരതയ 

അവകാശങ്ങളും, ജനാധിരതയ ഫ്രസ്ഥാനങ്ങളുലെയും ആധുനിക സംസ്ഥാനെിനല്  

രൂരീകരണെിനല് യും താറക്കാൊയി മാ ി. 

 ഇന്തയൻ രരിഷ്കർൊക്കളായ രാജാ ാം റമാഹൻ റ ായിയും മറ്റുള്ളവരും 

സവാതഫ്ന്തയെിനല് യും ജനാധിരതയ അവകാശങ്ങളുലെയും ആദർശങ്ങളിൽ നിന ്

ഫ്രറചാദനം ഉൾലക്കാണ്ടവരാണ.് ഞങ്ങളുലെ ആമുഖെിലെ സവാതഫ്ന്തയം, സമതവം, 

സാറഹാദരയം എനിവയുലെ ആദർശങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച ്ആമുഖെിൽ നിന ്ഫ്രറചാദനം 

ഉൾലക്കാണ്ടത.് 
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