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വിേദശാധിപത്യെത്ത ഇന്ത്യൻ ജനത ഒരിക്കലും സ്വാഗ
തം െചയ്തിട്ടില്ല. േനേരമറിച്ച്, ആരംഭം മുതൽക്കുതെന്ന
ഇടവിട്ടിടവിട്ടുണ്ടായ സമരങ്ങളിലൂെടയും പ്രേക്ഷാഭങ്ങ
ളിലൂെടയും തങ്ങളുെട അസംതൃപ്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യേബാധ
വും പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണവർ െചയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ത്യയിെല പലപ്രേദശങ്ങളിെലയും ഫ്യൂഡൽ രാജാ
ക്കൻമാർ പറയത്തക്ക യുദ്ധങ്ങെളാന്നും നടത്താെതത
െന്ന ബ്രിട്ടീഷുകേയ്യറ്റക്കാർക്ക് ലജ്ജാവഹമാംവിധം കീ
ഴടങ്ങുകയും അവരുെട േസവ പിടിച്ചുെകാണ്ട് തങ്ങളുെട
എതിരാളികളായ മറ്റു രാജാക്കൻമാെര നശിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുകയും െചയ്തുെവന്നതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ
ചില രാജാക്കൻമാർ സ്തുത്യർഹമായ ധീരതേയാടുകൂ
ടി ബ്രിട്ടീഷ് ആക്രമണങ്ങെള അേങ്ങയറ്റം െചറുത്തുനി
ന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതുേപാെലതെന്ന ശരിയാണ്.
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളാെണങ്കിൽ, പല രൂപങ്ങളി
ലുമായി വിേദശീയാക്രമണത്തിെനതിരായ സമരങ്ങൾ
ഇടവിടാെത നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

















1 1857-െന്റ മുേന്നാടികൾ
1757-െല പ്ലാസി യുദ്ധത്തിനും, 1857-െല മഹത്തായ
േദശീയ കലാപത്തിനുമിടയിൽ ഇന്ത്യയുെട വിവിധ
ഭാഗങ്ങളിലായി ബ്രിട്ടീഷുേമധാവിത്വത്തിനും ഫ്യൂഡൽ
ചൂഷണത്തിനുെമതിരായ ഒട്ടനവധി കർഷകകലാപ
ങ്ങളുണ്ടായി. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ,
ബംഗാൾ സംസ്ഥാനെത്തയാെക പിടിച്ചുകുലുക്കിയതും
ബങ്കിംചന്ദ്രചാറ്റർജിെയേപ്പാലുള്ള മഹാൻമാരായ സാ
ഹിത്യകാരൻമാെര ആേവശം െകാള്ളിച്ചതുമായ സന്യാ
സിലഹള അവയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ബേരലി, സഹരൻ
പൂർ, ഡൽഹി, മീററ്റ്, മുറാദബാദ് തുടങ്ങിയ പലപ്രേദശ
ങ്ങളിലും കർഷകലഹളകൾ ഉണ്ടായി. 1822-നും 1827നും ഇടയിൽ പൂനയിലുണ്ടായ രാേമാസി ലഹളകൾ,
1831-1832 െല േകാേല ലഹള, 1831 നും 1847 നുമിട
യിൽ ബംഗാളിലുണ്ടായ നീലം കൃഷിക്കാരുെട ലഹള
കൾ, 1844 െല സാവന്തവാടി ലഹള, 1849, 1851, 1852,
1855 എന്നീ െകാല്ലങ്ങളിൽ മലബാറിലുണ്ടായ കർഷക
ലഹളകൾ, 1855-56 െല മഹത്തായ സാന്തൽ കലാ
പം — ഇെതല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട ചൂഷ
ണത്തിനും മറ്റു മർദ്ദനമുറകൾക്കുെമതിരായ ഇന്ത്യൻ
ജനതയുെട ആത്മവീര്യത്തിെന്റ പ്രകടനങ്ങളായിരു
ന്നു.

കൃഷിക്കാരുെട ഇടയിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷുേമധാവിക
ളുെട കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിലും അപ്പ
േപ്പാഴായി അേനകം ലഹളകൾ ഉണ്ടായി. 1764 ലാണ്
ബംഗാൾ ൈസന്യവിഭാഗത്തിെല പട്ടാളക്കാർക്കിട
യിൽ ആദ്യമായി ഒരു ലഹള െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്. ബ്രി
ട്ടീഷുകാർ അതിെന നിർദ്ദയമായി അടിച്ചമർത്തുകയും
അതിനു േനതൃത്വം നൽകിയ 24 ഇന്ത്യൻ ശിപായികെള
െവടിവച്ചുെകാല്ലുകയും െചയ്തു. 1806-ൽ െവല്ലൂരിെല പട്ടാ
ളക്കാർ തങ്ങളുെട ബ്രിട്ടീഷ് േമലുേദ്യാഗസ്ഥൻമാർെക്ക
തിരായി ഒരു ധീരമായ കലാപം നടത്തി. അവർ ബലം
പ്രേയാഗിച്ച് െവല്ലൂർ േകാട്ട പിടിെച്ചടുക്കുകയും ചില യൂ
േറാപ്യൻ പട്ടാളക്കാെര െകാലെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ കുടുംബക്കാരുൾെപ്പെട നാട്ടുകാരു
െട വിഭാഗം കലാപത്തിെന്റ ഭാഗത്തുേചർന്നു. പേക്ഷ,
അേപ്പാേഴക്കും അവർ അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടു. 1808-1809ൽ മദിരാശി ൈസന്യവിഭാഗത്തിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
മാർക്കിടയിൽ ലഹളയുണ്ടായി. 1824-ൽ ബർമെയ കീഴ
ടക്കാൻ േപാകണെമന്ന കൽപ്പനെയ്ക്കതിരായി കൽക്ക
ത്തയ്ക്കടുത്തുള്ള ഭാരത്പൂരിെല പട്ടാളക്കാർ ലഹള നട
ത്തി. 1840-ൽ ബ്രിട്ടൻ ൈചനെയ്ക്കതിരായി നടത്തിയ
‘അവിൻ യുദ്ധ’ത്തിൽ പെങ്കടുക്കാനാവശ്യെപ്പട്ടതിെന
ത്തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിെല 2-ാം െറജി
െമൻറും 41-ാം െറജിെമൻറും ലഹളകൂട്ടി. 1844 മുതൽ
1857 വെരയുള്ള 13 െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ
പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ നാലു ലഹളകളുണ്ടായി. തുട
െരത്തുടെരയുണ്ടായ ഈ ശിപായി ലഹളയുെട ഏറ്റവും
മൂർച്ഛിച്ച ഒരു രൂപമാണ് 1857-ൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്.
അേപ്പാൾ, 1857, ചില ചരിത്രകാരൻമാർ കരുതുന്നതു
േപാെല, ഒരു യാദൃശ്ചിക സംഭവമായിരുന്നില്ല. സാമ്പ
ത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ വിവിധ രംഗങ്ങ
ളിൽ ഇന്ത്യക്കാർെക്കതിരായി ബ്രിട്ടീഷ് േമധാവികൾ
ൈകെക്കാണ്ട െനറിെകട്ട നടപടികൾെകാണ്ടു നീറിപ്പു
കഞ്ഞ ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയുെട െപാട്ടിെത്തറിക്കലാ
യിരുന്നു അത്. ആ െപാട്ടിെത്തറിക്കലാണ് ഇന്ത്യയുെട
ഒന്നാമെത്ത സായുധ േദശീയകലാപെമന്നേപരിൽ
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നത്.
മാർക്സ് എഴുതുന്നു:
‘ഇതിനുമുമ്പും ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ ലഹ
ളകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇേപ്പാഴെത്ത ലഹള

സവിേശഷകമായ മാരകസ്വഭാവേത്താടുകൂടിയതാണ്.
ഇന്ത്യൻ പട്ടാളവിഭാഗങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് തങ്ങ
ളുെട യൂേറാപ്യൻ ഓഫീസർമാെര െകാലെചയ്യുന്നത്.
ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസൽമാൻമാരും, തങ്ങ
ളുെട പൂർവ്വൈവരങ്ങെളല്ലാം മറന്ന് െപാതുയജമാനൻ
മാർെക്കതിരായി േയാജിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ്
ഹിന്ദുക്കളുെട ഇടയിലാരംഭിക്കുന്ന ലഹളകൾ ഡൽഹി
യുെട സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു മുസ്ലീം ചക്രവർത്തിെയ
വാഴിക്കുന്നതിൽ െചന്നവസാനിക്കുന്നത്. ഏെതങ്കിലും
ചില പ്രേത്യക പ്രേദശങ്ങളിൽമാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാ
െത ലഹള പരന്നുപിടിക്കുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ്.’

















2 കലാപത്തിെന്റ ജനകീയസ്വഭാവം
െവടിയുണ്ട െപാതിയുവാൻ പശുവിെന്റയും പന്നിയുെട
യും െകാഴുപ്പുപേയാഗിക്കുന്നതിെനതിരായ പ്രതിേഷ
ധപ്രകടനങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കാണ് ലഹളയാരംഭിച്ചത്.
1857 ജനുവരി മുതൽക്കുതെന്ന പല ‘ബാരക്കു’കളിലും
വച്ച് ഇന്ത്യൻപട്ടാളക്കാർ േയാഗങ്ങൾ കൂടുകയും െകാ
ഴുപ്പുപേയാഗിക്കുന്നത് തങ്ങളുെട മതവിശ്വാസങ്ങൾ
ക്കും ആത്മീയാഭിമാനത്തിനും േദശീയമായ അന്തസ്സി
നും എതിരാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്തു. ബ്രിട്ടീ
ഷുകാർ നിർബന്ധമുപേയാഗിക്കാനാണ് തുനിഞ്ഞത്.
1857 മാർച്ച് 29 ന് 26 വയസ്സു മാത്രം പ്രായമായ മംഗൽ
പാേണ്ഡ എെന്നാരു ശിപായി േതാെക്കടുത്തു യുദ്ധം
െചയ്യാൻ സഖാക്കെള ഉദ്േബാധിപ്പിച്ചു. ചില ബ്രിട്ടീ
ഷുേദ്യാഗസ്ഥൻമാർ െപെട്ടന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് േമൽ
ചാടിവീണു. ഒരുേദ്യാഗസ്ഥൻ മരിച്ചു. പാേണ്ഡ അറസ്റ്റു
െചയ്യെപ്പടുകയും േകാർട്ട് മാർഷലിനുേശഷം ഏപ്രിൽ
എട്ടിന് തൂക്കിെക്കാല്ലെപ്പടുകയും െചയ്തു. കലാപം ആരം
ഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു!
െമയ് 10നു മീററ്റിെല പട്ടാളക്കാർ രഹസ്യമായി ലഹ
ളയാരംഭിച്ചു. അന്നുതെന്ന യമുനാനദി കടന്ന് അവർ
ഡൽഹിയിേലക്ക് മാർച്ചുെചയ്തു. അവസാനെത്ത മുഗൾ
ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർഷാ ഭൂതകാലത്തിെന്റ ഒരു
നിഴെലന്നനിലയ്ക്ക് ഡൽഹിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ടായിരു
ന്നു. െപെട്ടന്ന് ആ നിഴലിനു ജീവൻവച്ചു. ലഹളക്കാർ
ഡൽഹി പിടിെച്ചടുത്ത് ബഹദൂർഷാെയ ഇന്ത്യയുെട
ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചാറത്സ്ബാൾ തെന്റ
‘ഇന്ത്യൻ ലഹള’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്നതുേപാെല ‘മീററ്റിെല ശിപായികൾ ഒരു നിമിഷത്തി
നുള്ളിൽ ഒരു േനതാവിെനയും ഒരു പതാകെയയും ഒരു
ലക്ഷ്യേത്തയും കെണ്ടത്തി. ലഹള ഒരു വിപ്ലവയുദ്ധമാ
യി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു.’
ഒരു ശിപായിലഹളയായിട്ടാണ് കലാപമാരംഭിച്ചത്.
പേക്ഷ, അതിേവഗം അത് ഒരു ജനകീയകലാപമാ
യി മാറി. കൃഷിക്കാരും നാടുവാഴികളും കച്ചവടക്കാരും
ൈകേവലക്കാരും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും സ്ത്രീപുരുഷ വ്യ
ത്യാസം കൂടാെത അതിൽ പെങ്കടുത്തു. പട്ടാളക്കാരും
നാട്ടുകാരും േതാേളാട് േതാൾ േചർന്ന് പടെവട്ടി. ഹിന്ദു
സന്യാസികളും നാട്ടുകാരുെട ഇടയിൽ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു
െകാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരായി ആയുധെമടുക്കാൻ
ആഹ്വാനം െചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷുഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് േക
ന്ദ്രീകൃതവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു പുതിയ ഭരണം സ്ഥാ
പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കലാപത്തിെന്റ പരമമായ
ലക്ഷ്യം. ജനറൽ സർ േറാബർട്ട് ഗാർഡിനർ എന്ന ബ്രി
ട്ടീഷുേദ്യാഗസ്ഥൻ തെന്റ േമലുേദ്യാഗസ്ഥൻമാർക്കയച്ച
സ്വകാര്യ റിേപ്പാർട്ടിൽ സമ്മതിച്ചതുേപാെല, ‘ഇന്ത്യൻ
ലഹളെയ െവറുെമാരു പട്ടാളലഹളയായി ചിത്രീകരി
ക്കുന്നത് വ്യക്തമായും ഒരു സാമൂഹ്യകലാപത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്ന ദുർഭരണത്തിെന്റ കാരണങ്ങെള മൂടിെവയ്ക്ക
ലായിരിക്കും.’
ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുകളുണ്ടാ
ക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുേദ്യാഗസ്ഥൻമാർ ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചു
േനാക്കി. പേക്ഷ, സാധിച്ചില്ല. േനേരമറിച്ച് േദശീയേബാ
ധത്തിെന്റ തള്ളിച്ച ഹിന്ദുമുസ്ലീം ഐക്യെത്ത കൂടുതൽ
സുദൃഢമാക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതി
രായ മുസ്ലീങ്ങളുെട ലഹളെയ ഹിന്ദുക്കൾെക്കതിരായ
ലഹളയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഗൂഢാേലാചനകെള തുറന്നു
കാണിച്ചുെകാണ്ട് ബഹദൂർഷാ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു:
‘ഈ പരിശുദ്ധ യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരായുള്ളതാ
ണ്. അതിെന ഹിന്ദുക്കൾെക്കതിരാക്കി മാറ്റാൻ പാടി
െല്ലന്നു ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു.’

ഹിന്ദുക്കേളാടുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തിെന്റ സൂചനെയന്ന നി
ലയ്ക്ക് ‘ഈദ്’ ആേഘാഷത്തിൽ പശുക്കെള െകാല്ലാൻ
പാടിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം മുസ്ലീങ്ങേളാട് ആവശ്യെപ്പട്ടു.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം നിലനിൽക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും മു
സ്ലീങ്ങൾക്കും ഒരുേപാെല ആപത്താെണന്ന് കലാപ
കാരികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ലക്നൗവിെല ലഹള
ക്കാർ പുറെപ്പടുവിച്ച ഒരു വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഇങ്ങെന
പറയുന്നു:
‘എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും അറിയാം, ഓേരാ
മനുഷ്യനും നാലുകാര്യങ്ങൾ പ്രിയെപ്പട്ടവയാെണന്ന്.
ഒന്നാമത് മതം, രണ്ടാമത് മാനം, മൂന്നാമത് ജീവൻ,
നാലാമത് സ്വത്തുക്കൾ. ഈ നാലുകാര്യങ്ങളും ഒരു

േദശീയ ഗവൺെമൻറിെന്റ കീഴിൽ മാത്രേമ ഭദ്രമായി
രിക്കുകയുള്ളു.’

ജൂൺ 4-നു ലക്നൗ ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട പിടിയിൽനിന്നു
േമാചിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. കലാപം അതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ചു.

















3 േദശാഭിമാനത്തിെന്റ ആത്മവീര്യം
19 ദിവസം െകാണ്ട് ഔധ്, േറാഹിൽകണ്ട് എന്നീ പ്രേദ
ശങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് േമധാവിത്വമവസാനിച്ചു. കാൺപൂർ,
ബൂേന്ദൽഖണ്ട് മുതലായ പ്രേദശങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
െന്റ പതാക പാറിക്കളിച്ചു. കൽക്കത്ത മുതൽ െപഷ
വാർവേരയും ഹിമാലയപർവ്വതം മുതൽ നർമ്മദാനദി
വേരയുമുള്ള വിസ്തൃതമായ പ്രേദശങ്ങളിൽനിന്ന് ബ്രിട്ടീഷു
ഭരണം തുടച്ചുനീക്കെപ്പട്ടു.

ഝാൻസിയിെല റാണി ലക്ഷ്മീഭായി, ൈഫസാബാദി
െല മൗലവി അഹമ്മദ്ഷാ, െഗറില്ലാ സമരവിദഗ്ധ
നായ കുവാർസിംഗ്, അമർസിംഗ്, താന്തിേയാേതാപ്പി,
നാനാസാേഹബ്, ഫിേറാസ് ഷാ മുതലായവരായിരു
ന്നു കലാപത്തിെന്റ പ്രധാന േനതാക്കൻമാർ. ഇവരിൽ
ചിലർ നാടുവാഴികളായിരുെന്നങ്കിൽ മറ്റുചിലർ ഇടത്ത
രക്കാരായ പടനായകൻമാരായിരുന്നു. വിവിധ തരത്തി
ലാെണങ്കിലും അവെരല്ലാവരും ജനങ്ങെള ആേവശം
െകാള്ളിച്ചു. ഝാൻസിറാണിയുെട േപര് പ്രേത്യകമായി
എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്. അത്ഭുതകരമായ ധീരത
േയാടുകൂടിയാണ് അവർ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാെര േനരി
ട്ടത്. തെന്റ കീഴിലുള്ള പട്ടാളക്കാേരയും ജനങ്ങേളയും
ആേവശം െകാള്ളിച്ചുെകാണ്ട് അവർ പടക്കളത്തിെന്റ
മുന്നണിയിൽ നിന്നുതെന്ന പടെവട്ടി. ഉഗ്രമായ യുദ്ധ
ത്തിനിടയിൽ 1857 ജൂൺ 17 നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട െവടി
യുണ്ടേയറ്റ് അവർ കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് വീഴുകയും അര
മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണമടയുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ,
അേതാടുകൂടി അവരുെട േപർ അനശ്വരമായിത്തീർന്നു.
ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിലും നൂറു
കണക്കിനുള്ള നാേടാടിപ്പാട്ടുകളിലും അവരിന്നും ജീവി
ച്ചിരിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയപരവും തന്ത്രപരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ ആദ്യ
മായി ഡൽഹി മടക്കിപ്പിടിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ
തങ്ങളുെട എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ശക്തിയും േകന്ദ്രീകരിച്ചത്.
പേക്ഷ, അതത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ത്യാഗസുരഭില
മായ േദശാഭിമാനത്തിെന്റയും സ്വതന്ത്രേബാധത്തിെന്റ
യും മുമ്പിൽ അവരുെട പരിഷ്ക്കരിച്ച െവടിയുണ്ടകൾ വീ
ണ്ടും വീണ്ടും പരാജയെപ്പട്ടു. നാലുമാസം നീണ്ടുനിന്ന
ഇടവിടാത്ത യുദ്ധങ്ങൾക്കും അതിനുേശഷം നഗരത്തി
നുള്ളിൽ നടന്ന അഞ്ചുദിവസെത്ത ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിനും
േശഷം അവസാനം െസപ്തംബർ 24-നാണ് അവരുെട
പരിശ്രമം വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ, ലക്നൗ വീെണ്ടടുത്ത്
1858 മാർച്ച് 21-ാം തീയതി മാത്രമാണ്.
അേപ്പാഴും താന്തിേയാേതാപ്പിയുെട ഗറില്ലാ ൈസന്യ
ങ്ങൾ കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാെത െചറുത്തുനിൽക്കുകയാ
യിരുന്നു. 1858 ഏപ്രിൽ 7-ാം തീയതി േതാൽപ്പിക്കെപ്പ
ട്ടു. 18-ാം തീയതി തൂക്കിെക്കാല്ലെപ്പടുകയും െചയ്തു.
അേതാടുകൂടി രണ്ടുെകാല്ലം നീണ്ടുനിന്നതും ബ്രിട്ടീഷുഭര
ണെത്ത അടിമുതൽ മുടിവെര പിടിച്ചുകുലുക്കിയതുമായ
ഇന്ത്യയുെട ഒന്നാമെത്ത സ്വാതന്ത്ര്യസമരം അടിച്ചമർ
ത്തെപ്പട്ടു.

















4 സമരത്തിെന്റ േനതൃത്വം
സമരത്തിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നത് കൃഷിക്കാരും, പട്ടാളക്കാ
രും, ൈകവലക്കാരും മറ്റു ദരിദ്രവിഭാഗങ്ങളുമാണ്. അവ
രുെട ഉത്സാഹവും ആേവശവും അസാധരണമായ ധീ
േരാദാത്തതയുമാണ് പലേപ്പാഴും നാടുവാഴി രാജാക്കൻ
മാെര മുേന്നാട്ടുനീക്കിയത്. എന്നാൽ സമരത്തിെന്റ ഏറ്റ
വും പ്രധാനെപ്പട്ട േനതാക്കൻമാർ നാടുവാഴികളായിരു
ന്നു. തങ്ങളുെട െപായ്േപ്പായ അധികാരങ്ങൾ വീെണ്ടടു
ക്കണെമന്ന സ്വാർേത്ഥാേദ്യശ്യേത്താടുകൂടിയാണ് അവ
രിൽ പലരും ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരായി തിരിഞ്ഞത്.
പേക്ഷ, നാടുവാഴികൾ േനതൃത്വം വഹിച്ചു എന്നതുെകാ
ണ്ടുമാത്രം 1857 െന്റ േദശീയസ്വഭാവം നഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല.
ഈ വിേരാധാഭാസം േലാകചരിത്രത്തിെന്റ മറ്റുചില
േപജുകളിലും കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് മാർക്സ് ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘ഫ്രാൻസിെല രാജകീ
യഭരണത്തിെനതിരായ ആദ്യെത്ത അടി പുറെപ്പട്ടത്
കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നല്ല, നാടുവാഴിപ്രഭുക്കളിൽ നിന്നാ
ണ്.’ 1857 െല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം തുടങ്ങിവച്ചത്
പട്ടാളക്കാരാണ്. പേക്ഷ, അത് പട്ടാളക്കാരുെട മാത്രം
സമരമായിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷു കേയ്യറ്റക്കാെര ആട്ടിപ്പുറ
ത്താക്കി സ്വാതന്ത്ര്യം േനടാൻ േവണ്ടി വിപുലമായ േദശീ
യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻജനത നടത്തിയ സമരമാ
യിരുന്നു അത്.
ഭീരുക്കളും രാജ്യേദ്രാഹികളുമായ ചില രാജാക്കൻമാർ
ആദ്യം മുതൽക്കുതെന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ഭാഗത്തുറച്ചുനി
ന്നു. പട്യാല, കപൂർത്തല, നീപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങ
ളിെല മഹാരാജക്കൻമാർ ഇന്ത്യയുെട േദശീയകലാപം
അടിച്ചമർത്താൻേവണ്ടി േനരിട്ട് ൈസന്യങ്ങെള നയിച്ചു.
ചില രാജാക്കൻമാർ ആടിക്കളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ജന
കീയ സമർദ്ദത്തിെന്റ ഫലമായി മറ്റുചില രാജാക്കൻ
മാർ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ഭാഗത്തുേചരാൻ നിർബ
ന്ധിതരായി. സമരത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിെല ഒരു ഗൗര
വം നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറൽ കാനിംഗ്
ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:
‘സിന്ധിയ കലാപത്തിൽ േചർന്നാൽ നാെളത്തെന്ന
ഞാൻ െകട്ടുെകേട്ടണ്ടിവരും.’

എന്നാൽ അവസാനമവസാനം, പരാജയം തീർച്ചെപ്പടു
േന്താറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ രാജാക്കൻമാർ സ്വാതന്ത്ര്യ
സമരെത്ത വഞ്ചിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ഭാഗത്തുേചർ
ന്നു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി സംസ്ഥാനത്തി
െല െപാളിറ്റിക്കൽ ഏജൻറായ േഗ്രറ്റ് െഹസിന് 1857
ആഗസ്റ്റ് 19-ാം തീയതി ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്താൻ
കഴിഞ്ഞു:
‘രാജാക്കൻമാരിൽനിന്ന് അവെരല്ലായ്േപ്പാഴും നമ്മുെട

ഭാഗത്താണ് നിന്നിട്ടുള്ളെതന്നും നമുക്കുേവണ്ടി അവർ
െക്കന്തുെചയ്യാൻ കഴിയുെമന്നറിയിക്കണെമന്നും പ്ര
സ്താവിക്കുന്ന കത്തുകൾ എനിക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു.’

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, നാടുവാഴിപ്രഭുക്കൻമാരുെട വഞ്ച
നേയയും ഭീരുത്വേത്തയും ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് ബ്രി
ട്ടീഷുഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയുെട ഒന്നാമെത്ത േദശീ
യസ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്ത അടിച്ചമർത്തിയത്.
സമരം അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടുെവന്നതു ശരിയാണ്, പേക്ഷ,
1857-ൽ െകാളുത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യേബാധത്തിെന്റ തീ
ജ്ജ്വാല ഒരിക്കലും െകട്ടടങ്ങുകയുണ്ടായില്ല. അതിെന്റ
വീരസ്മരണകൾ ജനസാമാന്യത്തിെന്റ ഹൃദയങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞുേപാകുകയുണ്ടായില്ല. ബ്രിട്ടീ
ഷു ഭരണത്തിനായി വിജയം വെര സമരം തുടരാൻ
അതു പിന്നീടുണ്ടായ തലമുറകൾക്കു േപ്രാത്സാഹനവും
നൽകി.
1857-ൽ തെന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വല്ലാെത െഞരുക്ക
െപ്പടുകയും പിടിച്ചുകുലുക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. െവടിയു

ണ്ടെകാണ്ടുമാത്രം ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവിെന േനരിടാൻ
കഴിയിെല്ലന്ന് അവർക്ക് േബാധ്യമായി. ഭരണരീതിയി
ലും അടവുകളിലും അതിപ്രധാനമായ ചിലമാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തുവാനും നിർബന്ധരായി. കമ്പനിഭരണത്തിന്
പൂർണ്ണവിരാമമിടുവാനും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലെമൻറിെന്റ ഭര
ണം ആരംഭിക്കുവാനും തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടു. ഇംഗ്ലണ്ടിെല
വിേക്ടാറിയാരാജ്ഞി ഇന്ത്യയുെട ചക്രവർത്തിനിയായി
പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. ജനങ്ങെള അടിമെപ്പടുത്തി വയ്ക്കാൻ
േവണ്ടി നാടുവാഴിരാജാക്കൻമാരുെട സൗഹൃദം േനടുക
എന്ന പുതിയ നയം നടപ്പിൽ വന്നു. ഇന്ത്യയുെട ഭരണം
ഏെറ്റടുത്തുെകാണ്ട് ചക്രവർത്തിനി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
‘നാട്ടുരാജാക്കൻമാരുെട അവകാശങ്ങേളയും അന്ത

സിേനയും അഭിമാനേത്തയും നമ്മുെട സ്വന്തം കാര്യെമ
ന്നേപാെല നാം ആദരിക്കുന്നതാണ്.’

നാടുവാഴികെള പ്രീണിപ്പിക്കാനും പാട്ടിലാക്കാനും എളു
പ്പമായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഇന്ത്യയിൽ നാടുവാഴികൾ മാ
ത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1857 െന്റ വീരപാരമ്പര്യം ഉൾ
െക്കാണ്ട ജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം രാജ്യെത്ത
വഞ്ചിക്കാേനാ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെന്റ മുന്നിൽ മുട്ടുകു
ത്താേനാ തയ്യാറല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ. അവരാണ് ഇന്ത്യയു
െട ഭാവി നിർണ്ണയിച്ചത്.
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െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ്
വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാ
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല
3-നു് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മണ്ണിനടിയിെല അത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെട ആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം
10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്ത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്
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