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५ यदा जनता विद्रोह ंकररोवत
1857 तमिर्षं, तदननतरं च

नीतयः जनाः च 

 गताधयाये भिनततः ईस्ट-इव्डिया-संस्ायातः नीतीनां जनतायातः उपरर च तासां 
नीतीनां प्रभािानां विर्ये पवितिनततः । एतावभतः नीवतवभतः नपृाणां राज्ीनां कृर्काणां 
भसूिावमनाम ्आवदिावसनां सैवनकानां च उपरर अनेकविधातः प्रभािातः जातातः । भिनततः 
एतत ्अवप दृष्टिनततः यत ्यातः नीतयतः वनयमातः वयिस्ातः च जनतायै वहत-सावधकातः न 
भिवनत अ्िा जनतायातः प्रवतकूलं भिवनत तासां नीतीनां जनातः क्ं विररोध ंकुि्ववनत 
इवत ?

“नवाब”  इतत पदवाचयानाम ्अतिकारिणां सत्ा तेभयः परिहृता

 अष्टादश-शताबदसय मधयकालात ् एि नपृाणां शासकानां (निाब) च शव्ततः 
तेभयतः पररवरियते सम । तेर्ां सत्ा सममानतः च द्वयम ्अवप समाव्ंत गच्छततः सम । अनेकास ु
राजसभास ु रेवजडिें्ट इवत पद-िाचयावधकाररणतः वनय्ुतातः आसन ् । स्ानीय-शासकानां 
सितनत्रता नयनूा जायते सम । तेर्ां स्ानीय-शासकानां सेनावयिस्ा वनरसतीकृता । तेर्ां 
शासकानां राजसि-ग्रहणसय अवधकारातः के्त्रावण च तेभयतः क्रमशतः पररवरियनते सम ।

 अनेके स्ानीयातः शासकातः  सिवहतानां रक्ा ष्ं संस्या सह िाता्वलापम ्अवप 
अकुि्वन ् । उदाहरणा ष्ं – “झांसीराज्ी” लक्मीबायी इच्छवत सम यत ् संस्ा तसयातः 
पतयतुः मतृयरोतः पश्ात ्तसय धम्वपतु्रसय नपृरूपेण प्रवतष्ापनां कुया्वत ्। पेशिा-बाजीराि-
वद्वतीयसय दत्कपतु्रतः नानासाहबेतः अवप संस्ां साग्रहम ्अिदत ्यत ्तसय वपता यत ्िेतनं 
प्रापनरोवत सम तत ्िेतनं सतः मतृयरोतः पश्ात ्अवप प्रापनयुात ्। सिश्षे्तायातः सैनयबलसय च 
उपरर अहङ्कारावनिता संस्ा एतादृशान ्आग्रहान ्वनिेदनान ्िा असिीकृतिती ।

सैवनकातः कृर्कातः च विद्रोहाय शव्तम ्
अज्वयनततः सवनत  । एर्तः विद्रोहतः स्त-
पञचाशदवधकाष्टादश-शत-तम ेिर्षे 
(१८५७) उत्र-भारतसय समतल-क्ेत्रेर् ु
प्रसतृतः आसीत ्।
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 अिधसय राजयम ् आङ्गलीयानाम ् अवधकारे गमयमानस ु अवनतमराजयेर् ु 
आसीत ्। १८०१तम ेिर्षे अिधसय उपरर कवश्त ्सहायकसवनधतः आररोवपततः त्ा 
च १८५६ तमिर्षे आङ्गलीयातः तत ्अिधराजयं सिाधीनं कृतिनततः । राष्ट्ाधयक्तः 
(गिन्वरजनरल) डिलहौवजिय्वतः अघरोर्यत ् यत ् राजयसय शासनं समीचीनतया न 
चालयते अततः शासनं समीचीनं कतुषं वरिव्टश-नेततृिम ् आिशयकम ्अवसत ।

 संस्ा (कमपनी) मगुलशासनं समापवयतमु ् अवप समपणूाषं यरोजनाम ् 
अकलपयत ् । संस्ाद्वारा प्रसततु-मदु्ाभयतः मगुलसम्ाजतः नाम अपसाररतम ् । 
१८४९तमिर्षे राष्ट्ाधयक्तः (गिन्वर-जनरल) डिलहौजी अघरोर्यत ्यत ्बहादरु-शाह-
जफरसय मतृयरोतः पश्ात ् सम्ाजतः कु्ुटमबतः र्तदगु्वततः अपाकृतय दहेलयां कुत्रवचत्र 
अनयत्र स्ानानतररततः कररष्यते । १८५६तम-िर्षे राष्ट्ाधयक्ेण कैवनंगेन वनण्वयतः कृततः 
यत ्बहादरु-शाह-जफरतः अवनतम-मगुलसम्ा््ट भविष्यवत । तसय मतृयरोतः पश्ात ्तसय 
करोऽवप िंशजतः सम्ा््टतिेन  न सिीकररष्यते । तसय पतु्रातः केिलं राजकुमारातः इवत 
रूपेण मसंयनते ।

कृषकाः सैतनकाः च
 ग्रामरे् ु कृर्कातः भसूिावमनतः च अतयवधक-राजसि-ग्रहणसय किरोररोपायैतः 
दतुःवितातः आसन ् । अनेके जनातः उत्मणषेभयतः (महाजनेभयतः इवत ) सिीकृतम ्
ऋण ं प्रतयप्ववयतुं न पारयवनत सम । एतसमात ्कारणात ्तेर्ां िंश-परमपरया प्रा्तास ु
परुातनभवूमर् ु  यतः अवधकारतः तेर्ाम ् आसीत ् सतः अवधकारतः महाजनैतः तेभयतः 
अपवरियमाणतः आसीत ्।

 संस्ायां कायषं कृतितां भारतीय-सैवनकानां च असनतरोर्सय सिकीयं कारणम ्
आसीत ्। ते िेतने प्ररोतसाहन-राशौ सेिावनयमरे् ुच विसङ्गतेतः कारणात ्विर्ादग्रसतातः 
आसन ्।  अनेके नतूनातः वनयमातः तेर्ां धावम्वकभािनातः श्दातः च ि्डियवनत सम । वकं 
भिनततः जानवनत यत ्“तवसमन ्काले अनेके जनातः पारेसमदु् ंन गनतमु ्इच्छवनत सम” 
इवत । ते अनभुिवनत सम यत ्“समदु्यात्रया तेर्ां धम्वतः जावतश् भ्रष्टतां गवमष्यततः” 
इवत । यदा चतवुिषंशतयवधकाष्टा-दश-शत-तम े िर्षे (१८२४) सैवनकातः संस्ायातः 
पक्ततः यरोदुं समदु्-मागषेण बमा्व-दशे ं  च गनतमु ् आदशे ं प्रा्तिनततः तदा ते एतम ्
आदशे ं पालवयतमु ् असहमवतम ् अवभवय्तिनततः । ते भमूागषेण गनतमु ् इच्छवनत  
सम । सि्वकारसय आदशेसय अिहलेनतिात ् ते किरोरद्डेिन दव्डितातः । यतरो वह 
एतत ्प्रकरणम ्अधनुा समा्ंत न  आसीत ्अततः र्ड्िपञचाशदवधकाष्टा-दश-शत-तम े
िर्षे (१८५६) संस्ा एकं नतूनं वनयमम ्अकररोत ्। एतवसमन ्अवधवनयम ेसपष्टतया 
उ्तम ्आसीत ्यत ्यवद कवश्त ्जनतः संस्ायातः सेनायां सेिाकायषं कररष्यवत तवह्व 
आिशयकतायां सतयां पारेसमदु्म ्अवप तेन गनतवयं भविष्यवत इवत ।

 सैवनकातः ग्रामय-पररवस्वतवभतः अवप कष्ट-पवततातः  आसन ् । अनेके सैवनकातः 
सियं कृर्कातः आसन ् । ते सिकीयान ् कु्ुटमबान ् ग्रामरे् ु पररतयजय आगतिनततः । 
पररणामततः  कृर्काणां ररोर्तः शीघ्रमिे सैवनकेर् ुअवप वया्तम ्।

 ¾ गतततवतिः
कलपयनत,ु यत ् भिनततः संस्ायातः 
सेनायां सैवनकतिेन सवनत इवत । 
भिनततः न इच्छवनत यत ् भितां 
भ्रातसुपतु्रतः संस्ायातः सेनायां कायषं 
कुया्वत,् एतसयां वस्तौ भिनततः तं 
वकं कारण ंबरोधवयष्यवनत ।
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सशंोिनेषु प्रतततरिया

आङ्गलीयातः अनभुिवनत सम यत ्भारतीय-समाजसय संशरोधनम ्आिशयकम ्
अवसत । सतीप्र्ां ररोदुं विधिा-वििाह ं च िध्ववयतमु ् अवधवनयमातः 
प्रकवलपतातः इवत । आङ्गलभार्ामाधयमने वशक्वयतुं प्ररोतसाहनं दत्म ् । 
वतं्रशदवधकाष्टादश-शत-तम-िर्ा्वत ् (१८३०) परं संस्ायातः ईसायी-धम्व-
प्रचारकातः म्ुततया कायषं कुयु्वतः अवप च ते भवूम ं समपत्तेः च अवप अज्वनं 
कुि्वनत ुइतय ष्ं ते सितनत्रातः सवनत इवत एतद ष्ं संस्या तादृशातः अवधवनयमातः  
रवचतातः ।  पञचाशदवधकाष्टा-दश-शत-तम े (१८५०) िर्षे एकतः 
नतूनावधवनयमतः वनवम्वततः, यत्र ईसावय-धमा्विलमबनम ् इतरोऽवप सरलम ्
अभित ् । एतवसमन ्अवधवनयम ेप्रािधानं कृतम ्आसीत ्यत ्यवद कवश्त ्
भारतीयतः ईसावय-धमा्वलमबी भिवत तवह्व सिपिू्वजानां समपत्ौ अवप तसय 
अवधकारतः पिू्वित ् एि स्ासयवत इवत । अनेके भारतीयातः अिगतिनततः 
यत ् आङ्गलीयातः तेर्ां धमषं सामावजक-रीतीतः परमपरागतां जीिनशलैीं च 
नाशयवनत ।

अपरवसमन ्पक्े एतादृशातः भारतीयातः अवप आसन ्ये ित्वमान-सामावजकयां 
वयिस्ायां पररित्वनम ् इच्छवनत सम । तेर्ां समाज-सधुारकाणां तेर्ां 
पररशरोधकानदरोलनानां च विर्ये भिनततः स्तमाधयाये पविष्यवनत ।

जनतायाः दृष्या
तवसमन ्काले जनातः आङ्गलशासनसय विर्ये वकं वचनतयवनत सम ?, एतसय 
विर्यसय  अिगमनाय भिनततः प्र्मस्रोततः वद्वतीयश्रोततः च पिनत ु।

“चौिासी” इतत तनयमानां सचूी

अत्र महाराष्ट्सय कवसमवंश्त ् ग्राम े कवश्त ्  विष्ण-ुभट्ट-गरोडिसे-नामकेन रिाह्मणने  माझा-प्रिास इवत पसुतकं वलवितं 
तसय पसुतकसय केचन अशंातः अत्र प्रदत्ातः सवनत । विष्णभुट्टतः तसय वपतवृयतः च म्रुायाम ्आयरोजवयष्यमाण ेकवसमवंश्त ्
यजे् भागग्रहणाय प्रवस्तिनतौ । विष्णभुट्टतः वलिवत यत ्मागषे तयरोतः मलेनं कैवश्त ्सैवनकैतः सह अभित ् ते सैवनकातः तौ 
परामषृ्टिनतौ यत ्तौ सिकीयं गहृ ंप्रवतगच्छताम ्इवत, यतरो वह वदनत्याननतरं सि्वत्र करोहलालतः अवयिस्ा च भविष्यवत, 
सैवनकैतः यद ्उ्ंत तत ्इत्म ्आसीत ्इवत -   

आङ्गलसि्वकारतः वहनदमुवुसलम-जनानां च धमषं नाशवयतुं वयग्रतः अवसत,--- तैतः आङ्गलीयैतः चतरुशीत्तेः वनयमानां 
कावचत ् सचूी सजजीकृता अवसत त्ा च कलकत्ा-महानगरे सिषेर्ां नपृाणां राजकुमाराणां च उपवस्तौ 
वनयमानां घरोर्णा कृता । सैवनकातः तौ अिदन ् यत ् राजानतः एतान ् वनयमान ् पालवयतुं वसदातः न सवनत । 
ते राजानतः अिदन ्यत ्आङ्गलीयैतः स्ावपतानां वनयमानां भयङ्कर-पररणामातः भविष्यवनत इवत तैतः आह्ानं कृतम ्
अवसत । नपृातः उ्तिनततः यत ्यवद एते वनयमातः वक्रयानिवयतातः अभविष्यन ्तवह्व महती अवयिस्ा अभविष्यत-्-- 
अ्ा्वत ्राजानतः अतीि कुवपतातः सवनत ते सिराजधानीतः प्रवत गतिनततः – अनेके िररष्ातः जयेष्ातः च जनातः यरोजनातः 
वनमा्ववनत । धम्वयदुाय कवश्त ् वदनाङ्कतः वनवश्ततः अवसत अवप च मरेि-्छािनी-मधये कावञचत ् ग्ुतयरोजनां 
सजजीकृतय विवभननास ु“्छािनी” इवत एतातः प्रवततः यरोजना प्रेवर्ता अवसत ।

      विष्णभुट्ट-गरोडिसेिय्वतः, माझा-प्रिासतः २३-२४.

उत्रभारतसय विपवणर् ुसैवनकातः 
सचूनातः वमथयािादान ्च प्रसारयनततः सवनत ।

स्रोततः-१
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“शीघ्रमिे प्रतयेकवसमन ्सैनयदले उत्जेना प्रसतृा”

तदानीनतनसय कालसय कावनचन दृशयावन प्रानतावधपतेतः (सबेूदार) सीता-राम-पा्डेि-िय्वसय संसमरणतैः लभयते ।  
सीतारामपा्डेििय्वतः द्वादशावधकाष्टादशशततम े(१८१२) िर्षे बङ्गाल-नेव्टि-आममी इतयवसमन ्सैवनकरूपेण वनय्ुततः । 
सतः  अष्टचतिाररंशद्वर्ा्ववण याित ्सेिाम ्अकररोत ्त्ा च र्ष््टयावधकाष्टा-दश-शत-तम े(१८६१) िर्षे सेिावनितृ्तः । 
सतः विद्रोहम ्अवभभवितमु ्आङ्गलीयानां साहाययम ्अकररोत ्। यद्यवप तसय पतु्रतः विद्रोवहणां पक्े आसीत ्त्ावप 
आङ्गलीयैतः तसय वपततुः सीतारामसय परुततः एि सतः माररततः । सिसेिावनितृ्तेः पश्ात ् तसय काय्वकाय्ववधकाररणा 
नारगे्टियषेण सतः पे्रररततः यत ्सतः सिसंसमरण ंवलिते ्इवत । सीतारामणे १८६१तमिर्षे अिवधभार्या सिसय संसमरणावन 
वलवितावन नारगे्ट-ियषेण च तेर्ां संसमरणानाम ्आङ्गलभार्या अनिुादतः कृततः त्ा च फ्ाम-वसपाय-्ूट-सबेूदार  
(सैवनकततः सबेूदार इवत पद ंयाित)् इवत नामना प्रकाशनम ्अवप तेर्ां काररतम ्।
सीता-राम-पा्डेि-िय्वसय संसमरणानां कवश्त ्अशंतः एतादृशतः आसीत ्– 

मम मानयता अवसत यत ्अिधसय उपरर जायमानेन आक्रमणने सैवनकेर् ुआतमविश्ाससय सञचारतः 
जाततः, त्ा च ते सि्वकारं विरुधय र्डियनतं्र रचवयतमु ् आरभनत । अिधसय शासकान ् (निाब) 
दहेलीसम्ाजतः सवचिान ्च सेनायातः िसतवुस्वतम ्अिगनतुं समपणूषे भारते पे्रवर्तातः । ते सैवनकानां भािनातः 
इतरोऽवप आनदरोवलतिनततः । ते सवचिातः सैवनकान ्असचूयन ्यत ्क्ं िैदवेशकैतः सम्ाजा(बादशाह) 
सह विश्ासघाततः कृततः अवसत इवत । ते सवचिातः सैवनकानां परुततः अनेकविधम ् असतय-िाता्वलापं  
प्रसततुिनततः, सैवनकान ् च सिसिावमनाम ्अ्ा्वत ्आङ्गलीयानां विररोध ेकायषं कतुषं प्ररोतसावहतिनततः, तत्र 
उद्शेयम ्आसीत ्यत ्सैवनकातः पनुतः दहेलयां सम्ाजतः प्रवतष्ापनां कतुषं शकनयुतुः इवत । तेर्ां सवचिानां तक्व तः 
आसीत ्यत ्यवद सैवनकातः वमवलतिा कायषं कुयु्वतः एतेर्ां परामशा्वनां च उपरर अिधानं वक्रयातमककायषं च 
कुयु्वतः तवह्व सेना एतत ्कायषं कतुषं शकनरोवत इवत ।

मरेठे विद्रोविसैविकाः आङ्ग्ाविकाररणाम ्उपरर आक्रमण ंकुि्वव्ति, तेिषां गिृावण प्रविशव्ति भििावि च जिा्यव्ति ।
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स्ोतः - २ इतयसय अवतशषः भागः.......

 संयरोगिशात ् एतवसमन ् एि काले सि्वकारतः प्रतयेकं सैनयदलसय 
काञचन ्  जनान ् नतूनभशुु् डेितः प्रयरोगं वशक्वयतुं पृ् क् पृ् क् सैनयािासं 
प्रवत पे्रवर्तिान ्। एते जनातः  वकवञचत ्कालं याित ्सैवनकेभयतः प्रवशक्ण ं
दत्िनततः । एतवसमन ्आभयनतरे न जाने कुततः इयं सचूना प्रसतृा यत ्एतास ु
भशूवु्डिर् ु प्रयजुयमानेर् ु कारतसू इतयेतेर् ु गरोतः सकूरसय च िसावदकसय 
लेपतः वक्रयते । असमाकं सैनयदलसय सैवनकातः जनातः च अनयान ् जनान ्
पत्रावण विवलखय इयं सचूनां सि्वत्र पे्रवर्तिनततः । शीघ्रम ् एि तसमात ्
प्रतयेकवसमन ्सैनयदले उत्जेनापणूषं िातािरण ंजातम ् । कैवश्त ्जनैतः उ्ंत 
यत ् तेर्ां चतिाररंशद्वर्मीये सेिाकायषे सि्वकारतः तेर्ां धम्वमानयतां नाशवयतुं 
वकमवप न अकररोत ्इवत । परनत ुय्ा मया पिू्वमेि वनिेवदतं, अिधक्ेत्रसय 
अवधग्रहणसय कारणात ्सैवनकातः पिू्वम ् एि कु्रधातः आसन ् । सिाव ््वजनैतः 
शीघ्रम ्एि एर्ा क्ा प्रसाररता यत ्  आङ्गलीयातः सिषेर्ाम ्ईसायीकरण ं
कतु्वम ् इच्छवनत, अततः तैतः एतादृशातः भशुु् ड्ियतः वनवम्वतातः, यतरो वह यासां 
प्रयरोगेण मवुसलमजनातः वहनदितः च धम्वभ्रष्टातः भिेयतुः ।
 कन्वलमहरोदयसय मतम ्आसीत ्यत ्इयं तिरा, यां च  तिरां सतः अवप 
पशयवत सम, पिू्विदिे  अधनुा अवप सियमिे समाव्ंत यासयवत इवत मतिा 
सतः मां  गहृ ंगनतुं परामषृ्टिान ्।

सीताराम-पा्डेििय्वतः,फ्ाम-वसपाय-्ूट-सबेूदार, इवत पषृ्म ्-१६२-६३।

सैतनक-तवद्ोहः जनतवद्ोहः जातः

 यद्यवप शासकसय प्रजायातः च मधये सङ्घर््वतः कावश्त ्आश्य्वजवनका घ्टना न 
भिवत परनत ुकदावचत ्एते सङ्घर्ा्वतः एतािनतं प्रसारं गच्छवनत यत ् राजयसय सत्ा 
व्छनना वभनना च एि भिवत इवत । अनेके जनातः अनभुिवनत यत ् तेर्ां शत्रतुः एकतः 
एि अवसत इवत । अततः ते सिषे वकमवप कतु्वम ्इच्छवनत । एतादृशयां पररवस्तौ जनैतः 
सङ्घव्टतैतः भावयम ्। जनैतः संचारसय, काय्वसमारमभसय  आतमविश्ाससय च पररचयतः 
समपुस्ापनीयतः ।

 भारतसय उत्रभागेर् ुस्तपञचाशदवधकाष्टा-दश-शत-तम े(१८५७) िर्षे एतादृशी 
वस्वततः उतपनना अभित ्। विजयसय शासनसय च शतं िर्ा्वणां पश्ात ्ईस्ट-इव्डिया-
संस्ा महाविद्रोहसय सममिुीकरण ंकररोवत सम । म-ेमासे स्तपञचाशदवधकाष्टादश-
शत-तम े(१८५७) िर्षे एर्तः विद्रोहतः आरबधतः तेन भारते संस्ायातः आवसततिम ्एि 
सङ्क्ेट वनपावतततः । मरेिततः एर्तः विद्रोहतः सैवनकैतः आरबधतः त्ा च अनेकेर् ुस्ानेर् ु
विद्रोहावगनतः भयङ्कररूपं प्रापनरोत ् । समाजसय विवभनन-समदुायानाम ् असंखयातः 
जनातः विद्रोवह-सिरैतः वक्रयाशीलातः अभिन ्। केचन जनातः मनयनते यत ्एकरोन-विंशवत-
शताबद ेउपवनिेशिाद ंविरुधय आविश्म ्अयं महत्मतः सशस्त्र-सङ्घर््वतः आसीत ्।

 ¾ गतततवतिः

१. सीतारामसय विष्णभुट्टसय च  
 अनसुारं जनानां मनरोगतातः  
 मखुयवचनतातः कातः आसन ्?

२.  तेर्ां दृष््टया शासकातः कां  
 भवूमकाम ् उढिनततः ?  
 सैवनकातः कां भवूमकां िहनततः  
 दृशयनते सम ?

सैतनकतवद्ोहः -  सैवनकातः सङ्घीभयू 
सिसैनयावधकाररणां िचनावन पालवयतमु ्
असहमवतं प्रक्टयवनत ।
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मेिठतः देहलीं यावत्
 माच्व-माससय एकरोनवतं्रशवद्नाङ्के १८५७ तमिर्षे च यिु-सैवनकसय मङ्गल-पा्डेि-
िय्वसय उपरर - आररोपण ंजातं यत ्सतः बैरकपरेु सिावधकाररणाम ्उपरर आक्रमणम ्अकररोत ्
,सतः एतसय आररोपणसय कारणात ् मतृयदु्डेिन दव्डिततः । केर्ावञचत ् वदनानां पश्ात ् मरेिे 
वनय्ुतातः सैवनकातः  अिदन ् यत ् ियं नतून-भशुवु्डिवभतः सैनयाभयासं न कररष्यामतः इवत । 
सैवनकातः जानवनत  सम यत ्तास ुभशुवु्डिर् ुगरोतः सकूरसय च िसायातः लेपनं कृतम ्अवसत । 
पञचाशीवततः सैवनकातः सेिाततः वनष्कावसतातः। ते वनजावधकाररणां िचनसय अिहलेनं कृतिनततः 
इवत तसमात ्प्रतयेकं दशिर्ा्वणां कृते दव्डिततः । मयीमाससय ९वदनाङ्के १८५७ तमिर्षे च इयं 
घ्टना प्रितृ्ा ।

 मरेिनगरे वनय्ुतानाम ् अनयेर्ां भारतीय-सैवनकानां प्रवतवक्रया भयङ्करा आसीत ् । 
मईमाससय १०वदनाङ्के सैवनकैतः मरेि-कारागारसय उपरर आक्रमण ं कृतं, तत्र काराबदान ्
सैवनकान ्ते मरोवचतिनततः । तैतः आङ्गलावधकाररणाम ्उपरर आक्रमण ंकृतिा ते माररतातः । तैतः 
तत्र भशुु् ड्ियादीवन अस्त्रशस्त्रावण अवप सिावधकृतावन, आङ्गलभिनावन समपत्ीतः च अवप 
भसमसातकृतावन । आङ्गलीयान ् विरुधय यदंु चावप ते अघरोर्यन ् । सैवनकातः समपणूषे दशे े
आङ्गलशासनं नाशवयतुं सननदातः आसन ् । परनत ु कवश्त ् प्रश्तः अयम ् आसीत ् यत ्
आङ्गलीयानां गमनात ्पश्ात ्भारते शासनवयिस्ां च संचालवयष्यवत । सैवनकैतः एतसयातः 
समसयायातः अवप समाधानं प्रा्तम ्। ते सैवनकातः मगुलसम्ाजे बहादरु-शाह-जफराय दशेसय 
शासनवयिस्ायातः दावयतिम ्अप्ववयतमु ्इच्छवनत सम ।

 मरेिसय केर्ावञचत ् सैवनकां दलं म-ेमाससय दशम े (१०) वदनाङ्के रात्रौ अश्ान ्
आरुह्य उर्वस दहेलीं प्रा्तित ् । य्ा तेर्ाम ्आगमनसय सचूना दहेलयां प्रसतृा, दहेलयाम ्
अवप वनय्ुतसैनयदलैतः विद्रोहतः कृततः । अत्रावप सैवनकैतः आङ्गलीयातः अवधकाररणतः  
माररतातः । सिदवेशसैवनकैतः आयधुावन गरोला-विसफरो्टावद-सामग्री च अवधगहृीता, भिनावन च 
भसम-सातकृतावन । विजवयनतः सैवनकातः र्तदगु्वसय पाश्ा्वस ुवभवत्र् ुसङ्घीभतूातः । ते सम्ाजा 
बहादरु-शाह-जफरेण सह मवेलतमु ्इच्छवनत सम, सम्ाड्िजफरतः प्रभतैूतः सैवनकैतः आङ्गलीयैतः 

तचत्रम ्  ४-  कैिेलरी लाईन इतयेतेर् ु
यदुम ्।
जलैुमाससय ततृीये वदनाङ्के 
स्तपञचाशदवधकाष्टादश-शत-तम ेिर्षे 
च वत्र-सहस्त्रावधकातः विद्रोवहणतः बरेलीततः 
दहेलीं प्रा्तिनततः । ते पारे-यमनुम ्
अगच्छन ्त्ा च वरिव्टश-कैिेलरी-
चतषु्पीिेर् ुआक्रमणम ्अकि्वन ्। इद ं
यदुम ्आरात्रम ्अचलत ्।

तििंगी- विदशेी । अनेन शबदने 
अपमानतः द्यरोतयते ।
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सह यरोदुं सजजतः न आसीत,् परनत ुसैवनकातः अवप आग्रवहणतः आसन ्अततः ते प्रसतािं प्रवतसिीकतुषं 
न इच्छवनत सम । अनतततः बलातसैवनकातः प्रासाद ं प्रविष्टिनततः त्ा च ते बहादरु-शाह-जफरं 
सिनेतरृूपेण घरोवर्तिनततः ।

 िदृसम्ाजा सैवनकानाम ् एर्ा अभय ््वना क्वञचत ् अङ्गीकृता । सतः आभारतं प्रमिुान ्
शासकान ् च पतं्र विवलखय संसवूचतिान ् यत ् आङ्गलीयैतः सह यरोदुं भारतीय-राजय-सङ्घसय 
वनमा्वण ंभिेत ्इवत दृष््टया सतः सिषेर्ाम ्आह्ानं कृतिान ्। बहादरुशाहसय एतेन एकमात्र-प्रयासेन 
गभीरपररणामातः अवप परुततः आगतातः ।

 आङ्गलीयेभयतः प्राक् दशेसय महवत भभूागे मगुलसाम्ाजयसय एि शासनम ्आसीत ्। प्रायतः 
लघशुासकातः दशेीयराजयावधपातः (रजिाडेि)  च एि मगुलसम्ाजतः नामना एि सिक्ेत्राणां शासनं 
कुि्ववनत सम ।  वरिव्टश-शासनसय विसतारेण भयभीतातः एतादृशातः अनेके शासकातः अनभुिवनत सम 
यत ्यवद मगुलसम्ा््ट (मगुलबादशाह) पनुतः शासकतिेन भिवत तवह्व ते  पनुतः सिक्ेत्रीय-शासनं 
मगुलावधपतये वचनता-रावहतयेन कतुषं शक्यवनत इवत ।

 आङ्गलीयातः न आशासते सम यत ्एतादृशयतः घ्टनातः भविष्यवनत । ते ऊहनते सम यत ्भशुु् डुि-
प्रकरणात ् उतपनना अवयिस्ा वकंवचत ् कालाननतरं  शानता भविष्यवत । परनत ु यदा बहादरु-
शाहजफरतः विद्रोह ेअवसमन ्सवममवलततः तदा वस्वततः एकसयां वनवश एि पररिवत्वता । प्रायतः इत्ं 
भिवत यत ्यदा जनातः कम ्अवप मागषं पशयवनत अ्ा्वत ्आशावकरण ंपशयवनत तदा अ्िा समाधानं 
तेर्ां समसयातः शीघ्रम ्एि वनश्येन च भिवत इवत भािेन यदा ते आश्सतातः भिवनत तदा उतसाहतः 
कम्ववण जायते अ्ा्वत ्िध्वते एि । अनेन ते अग्रेसतु्वम ्उतसाहम ्आतमविश्ासं च प्रापनिुवनत ।

तवद्ोहः प्रसतुतुम ्आिभत

 यदा दहेलीततः आङ्गलीयातः उतपाव्टतातः, तदा प्रायतः स्ताह ंयाित ्न कुत्रावप करोऽवप विद्रोहतः 
अभित ्। सपष्टम ्अवसत यत ्सचूनायातः प्रसरण ेअवप समयतः अपेवक्ततः आसीत ्इवत । परनत ुतत्र 
त ुविद्रोहक्रमतः एि आरबधतः।

 क्रमशतः, प्रतयेकं सैनय-दलाभयनतरे सैवनकैतः (रेवजमे् ्ट इवत) विद्रोहतः कृततः, त्ा च ते सैवनकातः 
दहेली-कण्वपरु-लिनि-ुसदृशरे् ुमखुयस्ानेर् ुअनयसैनयदलानां साहायय ष्ं प्रवस्तिनततः । तेर्ाम ्
अनकुरण ंग्रामयातः नगरीयातः चावप अकुि्वन ्ते अवप विद्रोहमाग्वम ्आश्यन ्। ते स्ानीय-नेतणॄां 
भवूमसिावमनां प्रमिुाणां च वनदषेशानसुारं सङ्घव्टतातः जातातः । एते जनातः सिसत्ां स्ापवयतमु ्
आङ्गलीयैतः सह च यरोदुं सजजातः आसन ्। सिगमीयसय 
पेशिा-बाजीरािसय दत्कपतु्रतः नानासाहबेतः 
कण्वपरुसय समीपे वनिसवत सम । सतः सेनायातः 
सङ्घ्टनम ्एकत्रीकरण ंच अकररोत ्त्ा च वरिव्टश-
सैवनकान ् नगरततः बवहष्कृतिान ् । सतः अघरोर्यत ्
यत ्सतः बहादरु-शाह-जफरसय नेततृिे प्रानताधयक्तः  
अवसत । लिनि-ुराज-वसंहासनततः अपसाररतसय 
नबाब-बावजद-अली-शाहसय पतु्रतः वबरवजसकद्तः 
तत्रतयतः नतूनतः “शासकतः” इवत घरोवर्ततः ।

तचत्रम-्५- य्ा क्रमशतः 
विद्रोहतः प्रासरत ्त्ा आङ्गल-
सैनयािासेर् ुआङ्गलावधकाररणां 
हननम ्आरबधम ्।
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वबरवसस-कद्तः अवप बहादरु-शाहजफरं सिसम्ा््टतिेन अङ्गीकृतिान ् । तसय माता 
बेगम-हजरत-महरोदया प्रासाद ेआङ्गलीयान ् विरुधय  विद्रोह ंिध्ववयतुं सरोतसाह ंभागम ्
अिहत ् । झांसी-राजये रानी-लक्मी-बायी अवप विद्रोवह-सैवनकैतः सह अवमलत ् । सा 
नाना-साहबेसय सेनापवतना तानतया-्टरोपे-ियषेण सह वमवलतिा आङ्गलीयान ् महता 
प्रमाणने आहूतिती । मधयप्रदशेसय मांडिलाक्ेत्रे, राजगढसय राज्ी अिवनत-बायी-लरोधी 
अवप ४,००० सैवनकानां सैनयदलं सजजीकृतय आङ्गलीयान ् विरुधय सङ्ग्राम ेदलसय 
नेततृिम ्अकररोत ्यतरो वह वरिव्टशशासनेन तसयातः राजयसय उपरर  सिवनयनत्रण ंस्ावपतम ्
आसीत ्।

विद्रोवह-सैनय-दलानां परुततः आङ्गलीयानां संखया अतयलपा आसीत ् । अयनेर् ु च 
अनेकेर् ुआङ्गलीयानां महान ्पराजयतः अभित ्। एतं पराजयं दृष््टिा जनातः विश्बधिनततः 
यत ्आङ्गलीयानां शासनम ्अधनुा समा्तप्रायम ्अवसत इवत । अधनुा जनातः विद्रोहा ््वम ्
आवधकयेन आतमविश्ावसनतः अभिन ् । विशरे्तया अिधसय क्ेत्रे सि्वत्र विद्रोहसय 
वस्वततः आसीत ् । अगस््टमाससय ६वदनाङ्के १८५७ तमिर्षे च लेव््टने््ट-कन्वल-
्टाइ्टलरतः अवप च सिकीयं प्रधानसेनापवतनं (कमा्डिर-इन-चीफ इवत) दरूसनदशे ंपै्रर्त ्
यत्र तेन आङ्गलीयानां भयम ्अवभवय्तम-् “असमाकं जनातः विररोवधनां सखयया वनरनतर-
यदुिशात ्च श्ानतातः सवनत । प्रतयेकम ्अवप ग्रामतः असमाकं विररोध ेअवसत । भसूिावमनतः 
(जमींदार) अवप असमाकं विररोध ंकुि्ववनत । 

 तवसमन ् काले अनेके महतिपणूा्वतः नेतारतः दृवष्टप्म ् आगतिनततः । उदाहरणा ष्ं 
फैजाबादसय मवुसलम-धम्वगरुुतः (मौलिी) अहमदलुलाशाहतः भविष्यिाणीम ् अकररोत ्
यत ्आङ्गलशासनं शीघ्रम ्एि समाव्ंत यासयवत इवत । सतः मवुसलम-धम्वगरुुतः (मौलिी) 
अिगतिान ् आसीत ् यत ् जनता वकम ् इच्छवत । तया दृष््टया एि तेन सिसम ््वकानां 
कसयवचत ् विशाल-संखया-य्ुतसय दलसय (गणसय) प्रबनधतः कृततः । सिसम ््वकैतः सह 
अवप आङ्गलीयैतः सह यरोदुं लक्मणपरंु प्रापनरोत ् । दहेलयाम ्आङ्गलीयान ्नाशवयतमु ्
अनेके “गावज”जनातः अ्ा्वत ्मवुसलम-धम्व-यरोदारतः सङ्घीभतूातः । बरेलीनगसय  सैवनकतः 
बखतिानतः यरोदणॄां विशालदलेन सह दहेलीं प्रवत प्रस्ानम ् अकररोत ् । एतवसमन ्
विद्रोह ेसतः विवशष्ट ंनेततृिभारम ्उढिान ्। वबहारसय कवश्त ्परुातन-भसूिामी कंुिरवसंहतः 
अवप विद्रोवहसैवनकानां साहाययम ्अकररोत ्त्ा च सतः वचरकालं याित ्आङ्गलीयैतः  
यरोदिान ्। समग्रेर् ुक्ेत्रेर् ुनेतारतः यरोदारतः च भागं  सिीकुि्ववनत सम ।

 ¾ गतततवतिः

१. मगुलसम्ा््ट विवद्वहणां  
 सम ््वनाय वकम ष्ं सजजतः  
 अभित ्?
२. सैवनकानां प्रसतािसय  
 सिीकरणात ्प्राक् तेन वस्तेतः  
 यद ्आकलनं कृतं सयात ् 
 तवसमन ्विर्ये अनचु्ेछद ं 
 वलिनत ु।

तचत्रम ् -६- वरिव्टश-सैनय-समहूातः 
विद्रोवहणाम ्उपरर आक्रमण ंकुि्ववनत, 
तैतः दहेलयातः र्तदगुषे (दवक्णततः) 
त्ा च सलीम-गढ-दगुषे (िामततः) 
अवधग्रहण ंकृतम ्आसीत ्।
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ससं्ायाः प्रततकािः
 एतसय घ्टनाक्रमात ्परमवप आङ्गलीयैतः पराजयतः न सिीकृततः । संस्ा वनरणयत ्यत ्
सिसमपणूाषं शव्ंत यरोजवयतिा सा विद्रोह ंपराभविष्यवत । संस्या इङ्गलै्डिदशेततः इतरोऽवप 
सैवनकातः आहूतातः, विद्रोवहणतः शीघं्र द्डिनीयातः इवत वधया तैतः  नतूनातः अवधवनयमातः अवप 
प्रकवलपतातः, विद्रोहसय च मखुयकेनद्रे् ुआक्रमण ंकृतम ्। वसतमबरमासे १८५७ तमिर्षे 
च आङ्गलीयैतः दहेली पनुतः अवधकृता । अवनतमसय मगुलसम्ाजतः बहादरुशाहजफरसय 
उपरर पनुतः अवभयरोगतः चावलततः । सतः आजीिनकारािासीयेन द्डेिन दव्डिततः । तसय 
पतु्रातः तसय परुततः एि गवुलकाप्रहारेण हतातः । बहादरुशाहतः तसय भाया्व बेगमजीनतमहलतः 
च अ्ूतबरमासे १८५८तमिर्षे रङ्गनूकारागारं प्रवत पे्रवर्तौ । एतवसमन ् एि कारागारे  
निमबरमासे १८६२तमिर्षे च बहादरुशाहजफरतः सिप्राणान ्अतयजत ्।

 दहेलयातः उपरर आङ्गलीयैतः पनुतः अवधग्रहण ं कृतम ् एतसय अयम ् अवभप्रायतः न 
आसीत ्यत ्विद्रोहतः अधनुा समा्ततः एि जाततः इवत । तततः परम ्अवप जनातः आङ्गलीयैतः 
सह अयदुयनततः । वयापकसय विशालशव्तसमपननसय च विद्रोहसय अवभभिनाय 
आङ्लीयैतः िर््वद्वयं याित ्यदंु करणीयम ्अभित ्।   

 माच्वमासे १८५८ तमिर्षे लिनिनुगरसय अवधग्रहण ंकृतम ्। जनूमासे १८५५ तम े
िर्षे रानीलक्मीबायी आङ्गलीयैतः सह अयदुयत सा यदेु आङ्गलीयैतः हता । दौभा्वगयेन 
त्ैि राज्या अिवनतबायीलरोधया सह अवप एिमिे अभित ्। िडेिीयदेु आरवमभकसय 
विजयसय पश्ात ्सा यदा आतमानम ्आङ्गलीयैतः पररितृ्ाम ्अपशयत ्तदा सा िीरगवतं 
प्रा्तिती ।

 तानतया्टरोपेिय्वतः मधयभारतसय िनेर् ुवनिसन ्आवदिावसनां कृर्काणां च साहाययेन 
्छापामारयदुम ् (प्रच्छननयदुम)् अकररोत ्।

 य्ा भारतीयविद्रोवहणतः पिू्वम ्आङ्गलीयान ्विरुधय यदेु सिसफलतावभतः उतसाह ं
प्रा्तिनततः, त्ा  अधनुा विद्रोवहणां पराजयेन जनातः हतरोतसावहनतः जातातः । अनेके 
जनातः विद्रोवहणां सावननधयम ् अतयजन ् । आङ्गलीयातः अवप जनतायातः विश्ासपातं्र 

तचत्रम-्७- विद्रोवहसैवनकातः मरेिततः 
दहेलीं प्रवत गच्छवनत । 
आरमभ,े आङ्गलसेनातः दहेलयातः  दगु्वभदेनं 
न कतु्वम ्अशकनरोत ्। वसतमबरमाससय ३ 
वदनाङ्के १८५७ तमिर्षे च आङ्गलसेनायै 
आवधकयेन आयधुावन विसफरो्टकादीवन 
च प्रावपतावन ।  एर्ा विसफरो्टक-सामग्री 
िाहनेर् ु स्ावपता आसीत ् अवप च तां 
हवसतनतः िहवनत सम एतेर्ां पङ्व्ततः स्त-
यरोजन-पररवमत-दरैय्वय्ुता आसीत ्।

 ¾ गतततवतिः

तेर्ां स्ानानां सचूीं कुि्वनत ु
यत्र १८५७ तमिर््वसय 
मयीजनूजलैुमासेर् ु विद्रोहातः 
अभिन ्।
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भवितुं य्ासमभिं प्रयतनम ्अकुि्वन ्। तैतः सिावमभ्त-भसूिावमभयतः परुसकाराणां घरोर्णा 
 

कृता । तैतः आङ्गलीयैतः भसूिावमनतः आश्ासतातः यत ् तेर्ां भमूौ तेर्ां 
परमपरागतावधकारातः य्ाित ् अ्ा्वत ् पिू्विदिे स्ासयवनत इवत । 
यैतः विद्रोहतः कृततः आसीत ् ते आङ्गलीयैतः उ्तातः यत ् यवद ते आङ्गलीयानां परुततः 

समप्वण ं कुि्ववनत अवप च यवद तैतः कसयावप 
आङ्गलीयसय  हतया न कृता अवसत तवह्व 
ते सरुवक्तातः स्ासयवनत भमूौ च तेर्ाम ्
अवधकारतः सिावमतिं च पिू्विदिे स्ासयवत । 
एतदवतररचय शतावधकसैवनकानां विद्रोवहणां 
निाबानां नपृाणां च उपरर अवभयरोगातः 
चावलतातः ते च मतृयदु्डेिन अवप  दव्डितातः ।

तवद्ोहसय परिवतततुतन वषातुतण 

आङ्गलीयैतः १८५९ तमिर््वसय अवनतमािवध ं
याित ् दशेसय उपरर पनुतः वनयनत्रण ं प्रा्तम ्
आसीत ्परनत ुअधनुा ते  प्रा्तनीनां नीतीनां 
माधयमने शावसतुं न शकनिुवनत सम ।

आङ्गलीयैतः यावन महतिपणूा्ववन पररित्वनावन कृतावन तावन वनमनवलवितावन सवनत-

१.  वरिव्टशसंसदा १८५८ तमिर्षे कवश्त ् नतूनतः अवधवनयमतः पाररततः त्ा च 
ईस्ेटव्डियासंस्ायातः सिषे अवधकारातः वरिव्टशसाम्ाजयसय सिावधपतये अवप्वतातः तेन 
च भारतीयप्रकरणावन समीचीनतया समभालवयतुं शकनयुतुः । वरिव्टशमवनत्रम्डिलसय 
कवश्त ्सदसयतः भारतमवनत्ररूपेण वनय्ुततः । सतः भारतसय शासनसमबदविर्ये प्रबनधनं 
कररष्यवत इवत दावयतिं तसम ै अवप्वतम ् आसीत ् । तसय परामश्वदानाय कावचत ्

तचत्रम ् -८-   आङ्गलसैवनकातः 
दहेलीं प्रिेष्ट्ट ं कशमीरीगे्ट इतयेतं 
विसफरो्टकेन भवूमसातकुिवनत ।

तचत्रम ् -९-  आङ्गलसैनयसमहूतैः 
कण्वपरुसय पाश्षे विद्रोवहणतः वनगहृ्णवनत ।

सािधानं पशयनत ु क्ं वचत्रकारेण 
आङ्गलसैवनकातः सरोतसाह ं विद्रोवहणाम ्
उपरर आक्रमण ंकुि्वनततः दवश्वतातः सवनत ।
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पररर्द ् घव्टता या इव्डिया-काउंवसल इवत नामना उचयते  सम । भारतसय गि्वनरजनरल इवत 
पदिाचयावधकाररण ेिायसराय इवत पद ंदत्म ्। इत्ं सतः इङ्गलै्डिसय नपृसय राज्यातः च प्रवतवनवधतः 
अवसत इवत रूपेण सतः घरोवर्ततः । पररणामततः, आङ्गलसि्वकारेण भारत-शासनसय दावयतिं साक्ात ्
सिावधकृतम ्।

 २. दशेसय सिषे शासकातः आश्सतातः यत ् भविष्यवत काले कदावचदवप तेर्ां भकू्ेत्रे 
आङ्गलीयानाम ्अवधग्रहण ंन भविष्यवत इवत । ते सिकीयं राजयं सििंशजेभयतः दत्कपतु्रेभयतः 
चावप अप्ववयतुं शकनवुनत एतद ष्ं च  ते म्ुतातः सवनत । आङ्गलीयैतः अत्रतयातः शासकातः पे्रररतातः 
यत ्ते वरि्ेटनसय राज्यै सिावधपवततिेन सिीकुयु्वतः इवत । इत्ं भारतीयशासकातः वरिव्टशसाम्ाजयसय 
अधीनातः भतूिा शासनं चालवयतुं सितनत्रातः इवत घरोवर्तम ्। 

 ३. सेनायां भारतीयसैवनकानां संखयां नयनूीकरणाय यरूरोपीयसैवनकानां च संखयां िध्ववयतुं 
वनण्वयतः सिीकृततः । इदमवप वनणमीतं यत ्अिध-वबहार-मधयभारत-दवक्णभारतप्रानतेभयतः सैवनकानां 
वनयवु्तस्ाने अधनुा गरोरिा-वसि-पिानावदर् ुअवधकसैवनकानां सेनायां वनयवु्ततः  कररष्यते । 

 ४. यिनानां समपवत्तः भवूमतः च वयापकरूपेण अवधगहृीता । सनदहेदृष््टया शत्रतुाभािेन च तैतः 
सह वयिहारतः कृततः । आङ्गलीयातः अनभुिवनत सम यत ्एर्तः विद्रोहतः तैतः एि कृततः आसीत ्इवत ।

उत्रभारते विद्रोहसय कावनचन 
प्रमिुावन केनद्ावण

विद्रोहसय मखुयकेनद्ावण
विद्रोहसय अनयकेनद्ावण

वसयालकरो्टतः

जालनधरतः
वफललरोरतः

सहारनपरुम्

बलुनदशहरम्
अलीगढम्

मनैपरुी
फतेहगढम्

ररोहतकम्

नसीराबादतः

नीमचतः

महूतः

वफररोजपरुम्

लाहौरतः

मरेितः

बरेली
वदलली

झाँसी

मरुादाबादतः

सीतापरुम्
निाबगञजतः

लिनितुः

कानपरुम् प्रतापगढम्
जौनपरुम्

नौगङ्गतः

नागरोडितः
सागरतः

जबलपरुम्

बहरायचतः
गरो्डिा
फैजाबादतः

सलुतानपरुम्
आजमगढम्

बनारसतः दीनापरुम्
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पिमशानतेः एकसमै सवतगतुकसाम्ाजयाय 

यदा १८५७ तम े िर्षे भारते विद्रोहतः प्रासरत ् तदा चीनसय 
दवक्णभागेर् ु अवप कवश्त ् विशालतः जनविद्रोहतः जायते सम। 
अयं विद्रोहतः १८५०तमिर्षे आरबधतः त्ा च १८६० तम े िर्षे   
समा्ततः । हाङ्गवजकुआङ्गसय नेततृिे सहस्ावधकैतः परुुर्ा्ा्ववभतः 
वनध्वनैतः परमशानतेतः सिवग्वकसाम्ाजयसय स्ापनायै यदंु कृतम ्। एर्तः 
विद्रोहतः ताइवपङ््गविद्रोहनामना खयायते ।

हांगवजकु-आङ्गतः धमा्वनतरेण “ईसाई”धम्वतः गहृीततः, सतः 
कन्यवूशयसिादसय बौदावदकसय च परंपरागतसय चीवनधम्वसय च 

विररोधम ्अकररोत ्। ताइवपङ्गसय विद्रोवहणतः एतादृशसय साम्ाजयसय स्ापनां कतु्वम ्इच्छवत सम यत्र “ईसाई”धम्वसय मसंयते, 
यत्र कसयावप पाश्षे वनजसमपवत्तः न भविष्यवत,यत्र सामावजकिगा्वणां स्त्रीपरुुर्यरोम्वधये च कवश्दवप भदेतः न भविष्यवत । यत्र 
अफीम-तमबाकू-मवदरासेिने द्यतुक्रीडिायां िेशयाितृ्ौ क्रीतदासप्र्ायां च प्रवतबनधतः भविष्यवत ।

चीने वनय्ुतातः आङ्गलसेना फ्ांसीसीसेना च ताइवपङ्गविद्रोहम ्अवभभवितुं वकंगसाम्ाजयसय शासकसय पया्व्ंत साहाययम ्
अकुरुताम ्।

अनयत्र – 

५. आङ्गलीयातः वनण्वयं कृतिनततः यत ् ते भारतीयजनानां धम्वसय सामावजकरीतीनां च  
 सममाननं कररष्यवनत ।

६. भसूिावमनां भवूमितां च रक्ायै अवप च भमूतेः उपरर तेर्ाम ्अवधकाराणां स्ावयतिाय  
 नीतयतः वनवम्वतातः ।

अनेन प्रकारेण १८५७तमिर्ा्वत ्पश्ात ्इवतहाससय नतूनतः चरणतः आरबधतः ।

पुनः समिनतु –

 १. झांसयातः राज्ातः लक्मीबायीिया्वयातः एतादृशी का अभय ््वना आसीत ् याम ् 
 आङ्गलीयातः असिीकृतिनततः ।

२. ईसाईधमा्विलवमबनां वहतरक्णा््वम ्आङ्गलीयैतः वकं कृतम ्?

३. सैवनकातः आगनेयचणू्वनाडिीकाविर्ये (कारतसू) वकम ष्ं ररोर्तः आसीत ्?

४. अवनतमने मगुलबादशाहतः सिीयजीिनसय अवनतमिर्ा्ववण क्ं यावपतिान ्। 

कलपनां किोतु 

यत ्भिान ्विद्रोहकाले अिध े
वनय्ुततः वरिव्टशावधकारी 
अवसत । विद्रोवहवभतः यदुा ष्ं 
वनवम्वतातः यरोजनातः गरोपवयतुं 
भिनततः वकं कररष्यवनत ?
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आगच्छनतु तवचाियामः – 

५. ममेासात ् १८५७ तमिर्ा्वत ् प्राक् भारते सिवस्वतम आधतृय आङ्गलशासकानाम ् 
 आतमविश्ाससय कावन कारणावन आसन ्?

६. बहादरुशाहजफरद्वारा विद्रोवहभयतः सम ््वनदानेन जनतायातः राजकु्ुटमबानां च उपरर  
 कीदृशतः प्रभाितः जाततः ?

७. अिधसय विद्रोवहभसूिावमवभतः समप्वण ंकारवयतमु ्आङ्गलीयैतः वकं कृतम ्?

८. १८५७ तमिर््वसय विद्रोहसय फलसिरूपम ् आङ्गलीयातः सिनीतीतः क्ं  
 पररिवत्वतिनततः ?

आगच्छनतु कृतवा पशयामः – 

९. अिजाननत ुयत ्१८५७तमिर््वसय यदुसय विर्ये भितां क्ेत्रे अ्िा कु्ुटमबसय जनातः  
 कीदृशातः क्ातः कीदृशावन च गीतावन च समरवनत ?

१०. झांसयातः राज्यातः लक्मीबायीिया्वयातः विर्ये इतरोऽवप अिजाननत ु । भिनततः तां  
 तातकावलकीं विलक्णमवहलां वकम ष्ं मनयनते ?

तचत्रम ्-१२ – लिनि-ु
आङ्गलािाससय धिंसािशरे्ातः ।

१८५७ तमिर्षे विद्रोवहसैनयदलावन 
आङ्गलािाससय उपरर अवधग्रहणम ्
अकुि्वन ्। अनेकावभतः मवहलावभतः 
परुुर्तैः बालैतः च आङ्गलािासे शरण ं
प्रा्तम ्आसीत।् विद्रोवहवभतः एर्तः 
समपणू्वतः पररसरतः आितृ्तः अवप च 
विसफरो्टगरोलकैतः तसय उपरर आक्रमण ं
कृतम ्। एतादृशने एि एकेन 
विसफरो्टकगरोलकेन अिधसय 
मखुयाय्ुतसय हलेरीलारेनससय मतृयतुः 
अभित ्। हनेरीलारेंसतः यवसमन ्प्रकरोष्तः 
मतृयुं प्रा्तिान ्सतः एतवसमन ्वचत्रे 
दृशयते ।  सािधानं पशयनत ुयत ्भिनेर् ु
अतीतसय वचह्ावन क्म ्अिवशष्टावन 
सवनत ।


