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ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്രന്ത്യസ്മരത്തിൽ രാജ്യത്തിന്ടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന ്

ഉയർന്നുവന്ന നിരവധി വിപ്ലവ ന്ത്രരസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, 

UPSC, സ്ംസ്ഥാന PSC മുതോയ വയതയസ്ത മത്സര രരീക്ഷകൾക്്ക വളടര ന്ത്രരധാനടെട്ട 

എല്ലാ സ്ുന്ത്രരധാന വിപ്ലവ ന്ത്രരസ്ഥാനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ടചയ്ും.      

ന്ത്രരിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിടേ വിപ്ലവ ന്ത്രരസ്ഥാനങ്ങൾ  

 രഹുജ്ന ന്ത്രരസ്ഥാനങ്ങളിേൂടെ ഇന്ത്യയിടേ ന്ത്രരിട്ടീഷ ്സ്ർക്കാരിടന അട്ടിമെിക്കുടമന്ന ്

വിശ്വസ്ിച്ചവരാണ ്വിപ്ലവകാരികൾ. 

 ഗവൺടമനെ്ിടനതിടര ഒരു കോരം സ്ംഘെിെിക്കാനും സസ്നയത്തിൽ കൃന്ത്രതിമം 

കാണിക്കാനും വിലേശ് ഭരണം അട്ടിമെിക്കാൻ ഗെില്ലാ യുദ്ധം ഉരലയാഗിക്കാനും 

അവർ ആന്ത്രഗഹിച്ചു. 

 ടകാലളാണിയൽ ഭരണടത്ത അട്ടിമെിക്കാൻ, അവർ രാജ്യലന്ത്രോഹവും 

വിശ്വാസ്മില്ലായ്മയും വിപ്ലവവും രരസ്യമായി ന്ത്രരസ്ംഗിച്ചു. 

 സധരയത്തിേൂടെയും ആത്മതയാഗത്തിേൂടെയും യുവ വിപ്ലവകാരികൾക്ക ്ധാരാളം 

ആളുകടള ന്ത്രരലചാേിെിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 

     വിപ്ലവ മുലന്നറ്റങ്ങൾ 

  ചലരക്കർ സ്ലഹാേരങ്ങൾ (1897) 
 1857-ന് ലശ്ഷം ന്ത്രരിട്ടീഷ ്ഉലേയാഗസ്ഥന്ടെ ആേയ രാഷ്ന്ത്രെീയ ടകാേരാതകമായിരുന്നു 

ഇത.് 

 ോലമാേർ, രാേകൃഷ്ണ, വാസ്ുലേവ ്ചാലരക്കർ എന്നിവർ സ്ട്രഷയൽ ലപ്ലഗ ്കമ്മിറ്റി 

ടചയർമാൻ ഡബ്ല്യുസ്ി ൊൻഡിന ്ലനടര ടവെിയുതിർത്തു. 

 രൂടനയിടേ ലപ്ലഗ ്രകർച്ചവയാധിയുടെ സ്മയത്ത ്ന്ത്രരിട്ടീഷുകാർ ടചയ്ത ന്ത്രകൂരതകൾക്ക ്

അവർ എതിരായിരുന്നു. 

 രകർച്ചവയാധികൾ രെരുന്നത ്തെയാൻ, ഗവൺടമനെ് ്ഇന്ത്യക്കാടര ഉരന്ത്രേവിക്കുകയും 

അലങ്ങയറ്റടത്ത നെരെികൾ സകടക്കാള്ളുകയും ടചയ്തു. 

 ചാലരക്കർ സ്ലഹാേരങ്ങടള തൂക്കിലേറ്റി. 

 അേിെൂർ ലരാംര് ഗൂഢാലോചന (1908)   
 മുസ്ഫർരൂരിൽ ലരാംടരെിഞ്ഞ ന്ത്രരിട്ടീഷ് ചീഫ ്മജ്ിസ്ല്ന്ത്രെറ്റായിരുന്നു ഡഗ്ലസ് ്

കിംഗസ്്്ലഫാർഡ.് 

 രകരം, ആന്ത്രകമണത്തിൽ രണ്്ട സ്്ന്ത്രതീകൾ മരിച്ചു. 

 ലരാംര് എെിഞ്ഞ ന്ത്രരഫുല്ല ചാക്കിയും ഖുേിൊം ലരാസ്ും. ലരാസ് ്(18 വയസ്സ്) 

രിെിക്കടെട്ടലൊൾ ന്ത്രരഫുല്ല ചക്കി ആത്മഹതയ ടചയ്തു. 

 അരരിലദാ ലഘാഷ,് രാരിൻ ലഘാഷ,് കനിോൽ േത്ത,് അനുശ്ീേൻ സ്മിതിയിടേ 

മറ്റ ്30 അംഗങ്ങൾ എന്നിവടരയും ഈ ലകസ്ിൽ വിചാരണ ടചയ്തു. 
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കുറിപ്പ്: അരരിലദാ ലഘാഷ്, സ്ലഹാേരൻ രരീന്ത്രദ ലഘാഷ് തുെങ്ങിയ 

ലേശ്ീയവാേികളുടെ ലനതൃതവത്തിേുള്ള അനുശീലൻ സമിതി. സ്മിതിയിടേ 

അംഗങ്ങൾ, കൂെുതേും യുവ വിേയാർത്ഥികൾക്്ക സസ്നിക രരിശ്ീേനം, ലരാകി്ംഗ,് 

വാൾ കളി, മറ്റ് തരത്തിേുള്ള വയായാമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ രരിശ്ീേനം നൽകി.   

കർസ്ൺ വില്ലിയുടെ ടകാേരാതകം (1909) 

 1909 ജ്ൂസേ 1 ന് സവകുലന്നരം േണ്ടനിൽ മേൻ ോൽ േിംന്ത്രഗ അലേഹടത്ത വധിച്ചു. 

 മേൻ ോൽ േിൻന്ത്രഗയ്ക്ക ്ഇന്ത്യൻ ഹൗസുമായി അെുത്ത രന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. 

 ശ്യാംജ്ി കൃഷ്ണ വർമയും വി.ഡി.യും ലചർന്നാണ ്േണ്ടനിടേ ഇന്ത്യ ഹൗസ് ്

രൂരീകരിച്ചത.് സ്വർക്കർ. നയൂലയാർക്കിടേ ഇന്ത്യൻ ഹൗസ് ്രർക്കത്തുള്ളയും 

എസ്.്എൽ. ലജ്ാഷി 

ഹൗെ ഗാംഗ ്ലകസ് ്(1910) 

 ടകാൽക്കത്തയിൽ ഇൻസ്്ടരകടർ ശ്ംസ്ുൽ ആേം ടകാല്ലടെട്ടതിനാൽ അനുശ്ീേൻ 

സ്മിതിയുടെ 47 രംഗാളി ഇന്ത്യൻ ലേശ്ീയവാേിയുടെ അെസ്റ്ും വിചാരണയും. 

 ടകാേരാതകടത്തയും മറ്റ ്കവർച്ചകടളയും രന്ധിെിക്കുന്ന അനുശ്ീേൻ 

സ്മിതിയുടെ വിപ്ലവ ശ്ൃംഖേ അലേഹം കടണ്ടത്തി. 

ഡൽഹി ോലഹാർ ഗൂഢാലോചന ലകസ് ്(1912) 

 അന്നടത്ത ഇന്ത്യയുടെ സവലന്ത്രസ്ായി ഹാർഡിംടഗ ന്ത്രരഭുവിടന വധിക്കാൻ ന്ത്രശ്മിച്ചു. 

 ന്ത്രരിട്ടീഷ ്തേസ്ഥാനം ടകാൽക്കത്തയിൽ നിന്ന ്ഡൽഹിയിലേക്ക ്മാറ്റിയ 

സ്ദർഭത്തിൽ, സവലന്ത്രസ്ായിയുടെ വണ്ടിയിലേക്ക ്ലരാംര് എെിഞ്ഞു. ഹാർഡിംഗ ്

ന്ത്രരഭുവിന ്രരിലക്കൽക്കുകയും ഒരു ഇന്ത്യൻ രരിചാരകൻ ടകാല്ലടെെുകയും ടചയ്തു. 

 ൊഷ ്രിഹാരി ലരാസ്ും സ്ച്ചിൻ ചന്ത്രദ സ്നയാേുമാണ ്ഇതിന ്ലനതൃതവം നൽകിയത.് 

ഗേർ ന്ത്രരസ്ഥാനം (1913) 

 1907 ോേ ഹർേയാൽ ഗേർ എന്ന ലരരിൽ ഒരു വാരിക ആരംഭിച്ചു. 

 കൂെുതൽ ലനതാക്കളുമായുള്ള അലേഹത്തിനട്െ രന്ധം 1913 ൽ വെലക്ക 

അലമരിക്കയിൽ ഗേർ രാർട്ടി രൂരീകരിക്കുന്നതിലേക്ക ്നയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ 

സസ്നയത്തിന്ടെ വിശ്വസ്തതടയ േഘൂകരിക്കാനും രഹസ്യ ടസ്ാസസ്റ്റികൾ 

രൂരീകരിക്കാനും ന്ത്രരിട്ടീഷ ്ഉലേയാഗസ്ഥടര വധിക്കാനും ഈ ന്ത്രരസ്ഥാനം ആസ്ൂന്ത്രതണം 

ടചയ്തു. 

 ലകാമഗത മാരു സ്ംഭവം കാരണം ഈ ന്ത്രരസ്ഥാനം ശ്ക്തിടെട്ടു. 

 കാനഡയിടേ വിലവചനരരമായ കുെിലയറ്റ നിയമടത്ത ടവല്ലുവിളിക്കാൻ കകാമഗത 

മരു എന്ന ജ്ാെനീസ് ്കെേിടേ ഗേർ ന്ത്രരവർത്തകർ കാനഡയിലേക്ക ്ലരായി. 

വാൻകൂവെിടേത്തിയ ലശ്ഷം, കെൽ ഇെങ്ങാൻ അവർക്ക ്അനുമതി നിലഷധിച്ചു. 
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കലക്കാരി ഗൂഢാലോചന (1925 ) 

 ഉത്തർന്ത്രരലേശ്ിടേ കലകാരിക്ക ്സ്മീരം ടന്ത്രെയിൻ കവർച്ച ലകസ്.് 

 ഹിദുസ്ഥാൻ െിെബ്ല്ിക്കൻ അലസ്ാസ്ിലയഷനട്െ യുവജ്നങ്ങളായ രാം ന്ത്രരസ്ാേ ്

രിസ്മിൽ, ചന്ത്രദലശ്ഖർ ആസ്ാേ,് ഠാക്കൂർ ലൊഷൻ സ്ിംഗ,് അഷ്ഫാക്കുള്ള ഖാൻ 

തുെങ്ങിയവർ ഇതിന ്ലനതൃതവം നൽകി. 

 ടന്ത്രെയിൻ ന്ത്രരിട്ടീഷ ്ഗവൺടമന്െിന്ടെ രണ രാഗുകൾ ടകാണ്ടുലരായി എന്ന ്

വിശ്വസ്ിച്ചായിരുന്നു ആന്ത്രകമണം. 

 1924 ൽ ഹിദുസ്ഥാൻ െിെബ്ല്ിക്കൻ ആർമി കാണ്രൂരിൽ സ്ച്ചിൻ സ്നയാേും ലജ്ാലഗഷ ്

ചന്ത്രദ ചാറ്റർജ്ിയും ലചർന്ന ്സ്ഥാരിച്ചത ്ടകാലളാണിയൽ സ്ർക്കാരിടന അട്ടിമെിക്കാൻ 

സ്ായുധ വിപ്ലവം സ്ംഘെിെിക്കുക എന്ന േക്ഷയലത്താടെയാണ്. 

 1928 ടസ്ര്റ്റംരെിൽ ഫിലൊസ് ്ഷാ ലകാട്ലയിൽ ഒത്തുകൂെിയ രേ ന്ത്രരധാന 

വിപ്ലവകാരികളും അവരുടെ ലരരിൽ 'ലസ്ാഷയേിസ്റ്'് ലചർത്ത ്ഒരു രുതിയ 

അലസ്ാസ്ിലയഷൻ സ്ഥാരിച്ചു. 

 ഇതിന ്രണ്്ട മുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു: ഭഗത ്സ്ിംഗിനട്െ ലനതൃതവത്തിേുള്ള ടരാതു 

മുഖം, ചന്ത്രദ ലശ്ഖർ ആസ്ാേിനട്െ ലനതൃതവത്തിേുള്ള ഒരു രഹസ്യ മുഖം. അതിനട്െ 

ന്ത്രരവർത്തകർ രാഷ്ന്ത്രെത്തിന്ടെ രാഷ്ന്ത്രെീയ ഘെനയും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഇന്ത്യടയ 

മലതതരമാക്കി മാറ്റുന്നതും ന്ത്രശ്ദ്ധിച്ചു. 

ചിറ്റലഗാംഗ ്ആയുധശ്ാേ ടെയ്ഡ  ്(1930) 

 ചിറ്റലഗാങ്ങിൽ (ഇലൊൾ രംഗ്ലാലേശ്ിൽ) നിന്നുള്ള ലരാേീസ് ്ആയുധെുരയും സ്ഹായ 

ലസ്നയുടെ ആയുധെുരയും ടെയ്ഡ  ്ടചയ്ാനുള്ള ന്ത്രശ്മം. 

 ലോകനാഥ ്രാൽ, കൽരന േത്ത, അംരിക ചന്ത്രകവർത്തി സ്ുലരാധ ്ലൊയ് 

തുെങ്ങിയവരാണ ്സ്ൂരയ ടസ്ൻ നയിച്ചത.് 

 ടെയ്ഡിന ്ലശ്ഷം സ്ൂരയ ടസ്ൻ ഇന്ത്യൻ രതാക ലരാേീസ് ്ആയുധെുരയിൽ 

ആതിലഥയതവം വഹിച്ചു. 

 ആൻഡമാനിലേക്ക ്നാെുകെത്തൽ, തെവ ്ശ്ിക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക ്വിധിക്കടെട്ട കനത്ത 

നെരെികളുമായി സ്ർക്കാർ ഇെങ്ങി. സ്ൂരയ ടസ്ൻ ന്ത്രകൂരമായി രീഡിെിക്കുകയും 

തൂക്കിടക്കാല്ലാൻ വിധിക്കുകയും ടചയ്തു. 

ടസ്ൻന്ത്രെൽ അസ്ംബ്ല്ി ലരാംര് ലകസ്ും (1929) & ോലഹാർ 

ഗൂഢാലോചന ലകസ്ും (1931) 

 ഭഗത ്സ്ിംഗ,് സ്ുഖ്ലേവ,് ആസ്ാേ,് രാജ്ഗു രു എന്നിവർ 1928 ൽ ജ്നെൽ സ്ൗലണ്ടഴ്ി്ടന 

ടകാന്നുടകാണ്്ട ോോ േജ്പത് ൊയിയുടെ മരണത്തിന ്ന്ത്രരതികാരം ടചയ്തു. 

 ടരാതു സ്ുരക്ഷാ രില്ലും വയാരാര തർക്ക രില്ലും രാസ്ാക്കുന്നതിടനതിടര ലകന്ത്രദ 

നിയമസ്ഭയിൽ രട്ടുലകശ്വർ േത്തും ഭഗത ്സ്ിങ്ങും ലരാംര് എെിഞ്ഞു. 

ന്ത്രരവർത്തനങ്ങളും തതവശ്ാസ്്ന്ത്രതവും ജ്നകീയമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉലേശ്യം. 

 ഈ കുറ്റത്തിന ്അവടര അെസ്റ് ്ടചയ്ത  ്ജ്യിേിേെച്ചു. 

 ജ്നെൽ സ്ൗലണ്ടഴ്ി്ടന ടകാേടെെുത്തിയ ലകസ്ിൽ ഭഗത ്സ്ിംഗ ്അെസ്റ്ിോയി; 

ോലഹാർ ഗൂ conspiracyാാലോചന ലകസ്് എന്നാണ ്ഇത ്അെിയടെെുന്നത.് 
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 വിചാരണയ്ക്ക ്ലശ്ഷം, ഭഗത ്സ്ിംഗ,് സ്ുഖ്ലേവ,് രാജ്ഗു രു എന്നിവടര 1931 മാർച്ചിൽ 

തൂക്കിടക്കാന്നു 

 ചന്ത്രദലശ്ഖർ ആസ്ാേും അലത വർഷം ടഫന്ത്രരുവരിയിൽ അേഹരാേിൽ 

ലരാേീസ്ുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടേിൽ മരിച്ചു. 

 ജ്യിേിൽ ഭഗത ്സ്ിംഗ്, സ്ുഖ്ലേവ,് രാജ്ഗു രു എന്നിവർ മറ്റ ്തെവുകാലരാടൊെം 

നിരാഹാര സ്മരം നെത്തി, ജ്യിേിടേ തെവുകാരുടെ ടമച്ചടെട്ട അവസ്ഥ 

ആവശ്യടെട്ട.് 

വിപ്ലവ ന്ത്രരസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലരാരായ്മകൾ  

 അെിച്ചമർത്തേിടന ലനരിൊൻ കഴിയാത്ത ടചെിയ രഹസ്യ സ്മൂഹങ്ങളിോണ ്അവർ 

സ്ംഘെിെിക്കടെട്ടത്. 

 സ്ാമൂഹിക രഹുജ്ന അെിത്തെയുടെ അഭാവം. 

 അവർ ന്ത്രരധാനമായും കർഷകരുമായും ടതാഴിോളികളുമായും രന്ധടെട്ടിരുന്നില്ല, 

കാരണം അവർ ന്ത്രരധാനമായും നഗരത്തിടേ മധയവർഗത്തിൽ നിന്നാണ ്വന്നത.് 

 അവർക്ക ്ലകന്ത്രദ ലനതൃതവവും ടരാതു രദ്ധതിയും ഇല്ലായിരുന്നു, ന്ത്രരിട്ടീഷുകാർ 

അവലരാെ ്അെിച്ചമർത്തൽ നയം രിന്ത്ുെർന്നു. 
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