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1757 ലെ പ്ലാസി യുദ്ധം  
ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ത്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു പ്ലാസി യുദ്ധം, ഇര ്

ഇന്ത്യയിൽ ത്രിട്ടീഷ ്ഭരണത്തിന്ലെ ഏകീകരണത്തിലെക്ക ്നയിച്ചു. ലൊരർട്ട ്ക്ലൈവിന്ലെ 

ലനരൃരവത്തിെുള്ള ഈസ്്റ്റ ഇന്ത്യാ കമ്പനിയും രംഗാൾ നവാരും (സിൊജ-്ഉദ-്ദൗള) 

അലേഹത്തിന്ലെ ത്രഞ്ച ്ക്ലസനയവും രമ്മിൊണ ്ഈ യുദ്ധം നടന്നര.് ഇന്ത്യയിൽ 

ത്രിട്ടീഷുകാരുലട ആരയന്ത്ിക ഭരണത്തിന്ലെ ഉെവിടമായി മാെിയ ഈ യുദ്ധലത്ത 'നിർണ്ണായക 

സംഭവം' എന്്ന വിളിക്കാെുണ്ട.് മുഗൾ സാത്മാജയത്തിന്ലെ അവസാന കാെത്താണ ്യുദ്ധം നടന്നര ്

(രിന്നീട ്മുഗൾ കാെഘട്ടം എന്്ന വിളിക്കലെട്ടു.പ്ലാസി യുദ്ധം നടക്കുലമ്പാൾ മുഗൾ ചത്കവർത്തി 

ആെംഗീർ-II ആയിരുന്നു സാത്മാജയം ഭരിച്ചിരുന്നര.് 

എന്താണ് പ്ലാസി യുദ്ധം? 

ലൊരർട്ട ്ക്ലൈവിന്ലെ ലനരൃരവത്തിെുള്ള ഈസ്്റ്റ ഇന്ത്യാ കമ്പനി ലസനയും സിൊജ-്ഉദ-്ദൗളയും 

(രംഗാൾ നവാര)് രമ്മിെുള്ള യുദ്ധമാണിര.് ഇ ഐ സി ഉലദയാഗസ്ഥർ ലത്ടഡ ്ത്രിവിലെജുകളുലട 

വയാരകമായ ദുരുരലയാഗം സിൊജിലന ലചാടിെിച്ചു.സിൊജ-്ഉദ-്ദൗളയല്ക്കരിലര EIC യുലട 

രുടർച്ചയായ ലമാശം ലരരുമാറ്റം 1757-ൽ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിലെക്ക ്നയിച്ചു. 
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പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന്ലെ കാരണങ്ങൾ 

ത്രധാനമായും, പ്ലാസി യുദ്ധം നടക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളായിരുന്നു: 

 രംഗാൾ നവാര ്ത്രിട്ടീഷുകാർക്്ക നൽകിയ വയാരാര ആനുകൂെയങ്ങളുലട വയാരകമായ 

ദുരുരലയാഗം 

 ത്രിട്ടീഷ ്ഈസ്്റ്റ ഇന്ത്യാ കമ്പനിയിലെ ലരാഴിൊളികൾ നികുരിയും രീരുവയും 

അടയ്ക്കാത്തര ്

ഈ യുദ്ധത്തിന്ലെ വരവിലന രിന്ത്ുണച്ച മറ്്റ കാരണങ്ങൾ: 

 നവാരിന്ലെ അനുവാദമില്ലാലര ത്രിട്ടീഷുകാർ കൽക്കട്ട ലകാട്ട ഉെെിച്ചു 

 ത്രിട്ടീഷുകാർ നവാരിലന വിവിധ രെങ്ങളിൽ ലരറ്റിദ്ധരിെിക്കുന്നു 

 നവാരിന്ലെ ശത്രുവായ കൃഷ്ണദാസിന് അഭയം നൽകി 

ത്രധാനമായും ലരാർട്ട ്ലസന്െ ്ലജാർജ,് ലരാർട്ട ്വിെയം, ലരാംലര കാസിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

ഈസ്്റ്റ ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്്ക ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധയമുണ്ടായിരുന്നു. 

ഏലരങ്കിെും രരത്തിെുള്ള രാഹയവും ആഭയന്ത്രവുമായ ആത്കമണങ്ങൾലക്കരിലരയുള്ള 

സുരക്ഷയക്്കായി ത്രിട്ടീഷുകാർ നവാരുമായും രാജകുമാരന്മാരുമായും സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും 

അവരുലട സുരക്ഷയക്്കും സംരക്ഷണത്തിനും രകരമായി ഇളവുകൾ വാഗ്ദാനം ലചയ്യുകയും 

ലചയ്തു. 

രംഗാൾ നവാരിന്ലെ (സിൊജ-്ഉദ-്ദൗള) ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ സഖ്യം രകർന്നലൊൾ ത്രശ്നം 

ഉടലെടുത്തു. 1756 ജൂണിൽ നവാര ്കൽക്കട്ടയിലെ ലകാട്ട രിടിലച്ചടുക്കുകയും നിരവധി 

ത്രിട്ടീഷ ്ഉലദയാഗസ്ഥലര രടവിെിടുകയും ലചയ്തു. രടവുകാലര ലരാർട്ട ്വിെയം എന്ന സ്ഥെലത്ത 

ഒരു രടവെയിൽ രാർെിച്ചു. ഏകലദശം 6 ലരർക്കുള്ള ഒരു ലസല്ലിൽ നൂെിെധികം ആളുകലള 

രടവിൽ രാർെിച്ച രടവുകാരിൽ വിരെിലെണ്ണാവുന്ന രടവുകാർ മാത്രലമ അരിജീവിച്ചുള്ളൂ 

എന്നരിനാൽ ഈ സംഭവലത്ത കൽക്കട്ടയിലെ ബ്ലാക്ക ്ലഹാൾ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. ഈസ്്റ്റ ഇന്ത്യാ 

കമ്പനി ഒരു ആത്കമണം ആസൂത്രണം ലചയ്യുകയും നവാരിന്ലെ ക്ലസനയത്തിന്ലെ കമാൻഡർ-

ഇൻ-ചീര് ആയിരുന്ന മിർ ജാരെിന് ലൊരർട്ട ്ക്ലൈവ ്ക്ലകക്കൂെി നൽകുകയും അലേഹലത്ത 

രംഗാളിലെ നവാര ്ആക്കാലമന്ന ്വാഗ്ദാനം ലചയ്യുകയും ലചയ്തു. 

1757 ജൂൺ 23-ന് കൽക്കട്ടയക്്കടുത്തുള്ള ഭാഗീരഥി നദിയുലട രീരത്തുള്ള രൊശിയിൊണ ്പ്ലാസി 

യുദ്ധം നടന്നര.് 

മൂന്ന ്മണിക്കൂർ നീണ്ട ലരാരാട്ടത്തിലനാടുവിൽ ശക്തമായ മഴ ലരയ്തു. നവാരിന്ലെ 

രരാജയത്തിന് ഒരു കാരണം, കനത്ത മഴയിൽ അവരുലട ആയുധങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള 

ആസൂത്രണമില്ലായ്മയാണ്, ഇര് ത്രിട്ടീഷ ്ക്ലസനയത്തിന് അനുകൂെമായി മാറ്റി, മിർ ജാരെിന്ലെ 

വഞ്ചനയാണ ്ത്രധാന കാരണം. 

50,000 ക്ലസനികരും 40 രീരങ്കികളും 10 ആനകളുമുള്ള സിൊജ-്ഉദ-്ദൗളയുലട ക്ലസനയം 

ലൊരർട്ട ്ക്ലൈവിന്ലെ 3,000 ക്ലസനികർ രരാജയലെടുത്തി. 11 മണിക്കൂെിനുള്ളിൽ യുദ്ധം 

അവസാനിച്ചു, ലരാൽവിക്ക ്ലശഷം സിൊജ-്ഉദ-്ദൗള യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന ്ഓടിലൊയി. 

ലൊരർട്ട ്ക്ലൈവിന്ലെ അഭിത്രായത്തിൽ, ത്രിട്ടീഷ ്ക്ലസനയത്തിൽ നിന്ന ്22 ലരർ മരിക്കുകയും 

50 ലരർക്്ക രരിലക്കൽക്കുകയും ലചയ്തു. നവാര ്ക്ലസനയത്തിന് നിരവധി ത്രധാന ഉലദയാഗസ്ഥർ 

ഉൾലെലട 500 ഓളം ലരലര നഷ്ടലെട്ടു, അവരിൽ രെരും നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക ്

വിലധയരായി. 
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ആരാണ ്പ്ലാസി യുദ്ധം നടത്തിയര?് 

പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ രലങ്കടുത്തവലരയും യുദ്ധത്തിലെ അവരുലട ത്രാധാനയലത്തയും കുെിച്ച ്

അെിയാൻ രാലഴയുള്ള രട്ടിക ലകരള രി എസ് സി ഉലദയാഗാർത്ഥികലള ഉരകാരലെടും: 

പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ 

പലെടുത്തവർ 

പ്ലാസി യുദ്ധത്തിലെ പെ് 

സിൊജ-്ഉദ-്ദൗള (രംഗാൾ 

നവാര്) 

 ബ്ലാക്്ക ലഹാൾ ദുരന്ത്ത്തിൽ ഉൾലെട്ടിരിക്കുന്നു (146 

ഇംഗ്ലീഷുകാലര വളലര ലചെിയ മുെിയിൽ 

രടവിൊക്കി, അരിൽ 123 ലരർ ശവാസം മുട്ടി മരിച്ചു) 

 EIC യുലട വയാരാര ആനുകൂെയങ്ങളുലട വയാരകമായ 

ദുരുരലയാഗം ത്രരികൂെമായി രാധിച്ചു. 

 കൽക്കത്തയിലെ ഇംഗ്ലീഷ ്ലകാട്ട ആത്കമിക്കുകയും 

രിടിലച്ചടുക്കുകയും ലചയ്തു, അര ്അവരുലട ശത്രുര 

രരസയമാക്കി 

ലൊരർട്ട ്ക്ലൈവ ്(EIC)  രാഷ്ത്ടീയ രൊയനം നടത്തിയ കൃഷ്ണ ദാസിന് അഭയം 

നൽകിയര,് സിൊജ-്ഉദ-്ദൗളലയ നിരാശലെടുത്തി 

 വയാരാര ആനുകൂെയങ്ങളുലട ദുരുരലയാഗം 

 നവാരിന്ലെ അനുവാദമില്ലാലര ലകാൽക്കത്ത 

ഉെെിച്ചു 

മിർ ജാരർ (നവാരിന്ലെ 

ക്ലസനയത്തിനല്െ 

കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീര്) 

 ഈസ്്റ്റ ഇന്ത്യ കമ്പനി (EIC) ക്ലകക്കൂെി നൽകി 

 സിൊജ-്ഉദ-്ദൗളയല്ക്കരിലര ഗൂഢാലൊചന 

നടത്തിയരിന് EIC നവാര ്ആക്കുകയായിരുന്നു. 

 യുദ്ധത്തിൽ സിൊജ-്ഉദ-്ദൗളലയ വഞ്ചിച്ചു 

ൊയ് ദുർെഭ ്(നവാര് 

ക്ലസനയത്തിനല്െ 

കമാൻഡർമാരിൽ ഒരാൾ) 

 സിൊജ-്ഉദ-്ദൗളയുലട ക്ലസനയത്തിൽ ലചർലന്നങ്കിെും 

യുദ്ധത്തിൽ രലങ്കടുത്തിെെ് 

 സിൊജിലന ഒറ്റിലക്കാടുത്തു 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

ജഗര ്ലസത്ത ്(സവാധീനമുള്ള 

രാങ്കർ) 

 നവാര ്സിൊജ-്ഉദ-്ദൗളലയ ജയിെിൽ 

അടയ്ക്കുകയും ആരയന്ത്ികമായി 

ലകാെലെടുത്തുകയും ലചയ്യുന്ന ഗൂഢാലൊചനയിൽ 

രങ്കുണ്ട.് 

ഓമി ചന്ദ ്(രംഗാൾ വയാരാരി)  നവാരിലനരിരായ ഗൂഢാലൊചനയുലട ത്രധാന 

രചയിരാക്കളിൽ ഒരാൾ, 1757 ലെ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് 

മുമ്പ ്ലൊരർട്ട ്ക്ലൈവ ്ചർച്ച ലചയ്ത ഉടമ്പടിയുമായി 

രന്ധലെട്ടിരിക്കുന്നു. 

പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന്ലെ രെങ്ങൾ 

ത്രിട്ടീഷുകാർക്്ക ഉത്തലരന്ത്യയിൽ രാഷ്ത്ടീയ അധികാരം െഭിച്ചരിനുരുെലമ, 

നവാരുകൾക്കുലശഷം, പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന്ലെ രെമായി രുെത്തുവന്ന രെ രൂരങ്ങളിെും 

നിരവധി ത്രരയാഘാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അരിലന ഇങ്ങലന രരം രിരിക്കാം: 

 രാഷ്ത്ടീയ ത്രരയാഘാരങ്ങൾ 

 സാമ്പത്തിക ത്രരയാഘാരങ്ങൾ 

രാഷ്്്ടീയ ്പത്യാഘാത്ങ്ങൾ 

 ത്രഞ്ച ്ക്ലസനയത്തിന്ലെ അവസാനത്തിൊണ ്പ്ലാസി യുദ്ധം ഉണ്ടായര.് 

 മിർ ജാരർ രംഗാളിലെ നവാരായി കിരീടമണിഞ്ഞു 

 മിർ ജാരർ ഈ രദവിയിൽ അരൃപ്തനായിരുന്നു, രന്ലെ അടിത്തെ ഉെെിക്കുന്നരിനായി 

ത്രിട്ടീഷുകാലര ആത്കമിക്കാൻ ഡച്ചുകാലര ലത്രരിെിച്ചു. 

 1759 നവംരർ 25-ന് ഡച്ചുകാരും ത്രിട്ടീഷുകാരും രമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ ്ചിൻസുര 

യുദ്ധം. 

 ത്രിട്ടീഷുകാർ മിർ ഖ്ാസിമിലന രംഗാളിലെ നവാരായി നിയമിച്ചു. 

 ത്രിട്ടീഷുകാർ രംഗാളിലെ യൂലൊരയൻ ശക്തിയായി മാെി. 

 ലൊരർട്ട ്ക്ലൈവ ്ത്രിട്ടീഷ ്ഹൗസ് ഓര് ലകാമൺസിൽ സീറ്റും ലനടി. 

സാമ്പത്തിക ്പത്യാഘാത്ങ്ങൾ 

 ഇന്ത്യയുലട സമ്പദ ്വയവസ്ഥലയ സാരമായി രാധിച്ചു. 

 വിജയത്തിനുലശഷം, ത്രിട്ടീഷുകാർ നികുരി രിരിവിന്ലെ ലരരിൽ രംഗാളിലെ 

നിവാസികളുലട ലമൽ കടുത്ത നിയമങ്ങളും നിയത്ന്ത്ണങ്ങളും അടിലച്ചൽെിക്കാൻ 

രുടങ്ങി. 
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