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1857 revolt in south India 
 

 

దక్షిణ భారతం లోనే.. తొలి బ్రిటిష్ వ్య తిరేక తిరుగుబాటలు  దేశం లో బి్రటిష్ వ్లస పాలన, విధానాలకు వ్య తిరేకం 

గా జరిగిన ప్ిథమ స్ాా తం త్ర సమరం ‘1857 సిపాయిల తిరుగుబాటల’. అయితే 1857 సం వ్తస రానిక ి

దాదాప్ు ఒక శతాబదం ముం దు నుం చే దక్షిణ భారతదేశం లో పాిరం భమ ైన తిరుగుబాటలు .. సిపాయిల 

తిరుగుబాటలతోపాటల మరెననో ఉదయ మాలకు ప్రిరణగా నిలిచాయి. అం తేకాకుం డా స ైదాధ ం తిక నేప్థ్ాయ నిో , 

దశ–దిశను నిరేదశం చగలిగాయి. ఈ తొలి పో రాటాలు భావితరాల ఉదయ మాలకు బీజ ం కురాలుగా ప్రిణమం 

చాయి. ఎం దరో వీరులు జ తీయోదయ మ సఫూ రిితో స్ాా తం త్ర సమరానిో కొనస్ాగిం చడానికి దోహదప్డాా యి. 

అం దుక ే దక్షిణ భారతదేశం లో జరిగిన బ్రిటిష్   వ్య తిరేక తొలి తిరుగుబాటునే.. ‘1857 సిపాయిల 

తిరుగుబాటల’కు ప్ునాదులుగా చెపప ొ వ్చుు .  

దక్షిణ భారతదేశం లో తొలి తిరుగుబాటలు  ప్ిధానం గా స్ాా నికులు,జమం దారులు, పాలెగాళ్లు , సిపాయిల 

నాయకతాం లో జరిగాయి. తాము వారసతాం గా అనుభవిసుి నో అధికారాలను బ్రిటిష్ వారు హరిం ప్జేసినం 

దుకు నిరసనగా ఈ తిరుగుబాటలు  చేశారు. బ్రిటిష్వారిక ిశకిిమం తమ ైన, అధునాతన యుదధ  ప్రికరాలు ఉనాో 

యని తెలిసినా.. భారతీయులు పో రాటాలు చేశారు. ‘బ్రిటిష్ వారు తకుు వ్ మం ది.. మనం ఎకుు వ్ మం ద ి

అనో అతి విశాా సం తో, ఎప్ొ టికెైనా వ్లస పాలకులను తిప్ిొ కొటటవ్చుు ’ అనే నమమ కం తో ఈ తిరుగుబాటలు  

జరిగాయి. కాకతీయుల ‘నాయం కర’ వ్య వ్సాకు.. విజయనగర స్ామాాజయం ‘పాలెగాళ్ు ’ వ్య వ్సా తోడెైం ది. ఈ 

పాలెగాళ్లు  నామమాతిప్ు ’కపాొ నిో ’ చకరవ్రిికి కటటటవారు. వీరు రాజులు లేక స్ామం తులు కాకపోయినా.. 
ఆయా పాిం తాలలో స్ప ం త పాలన కొనస్ాగిం చేవారు. అలాం టి కొం దరు బ్రిటిష్ వారపి్ ై చేసిన తిరుగుబాటటు  దేశ 

స్ాా తం త్ర స్ాధనకు తొలి ప్ునాదులుగా మారాయి. వీరే తొలి విప్ువ్ వీరులు. వ్రికం కోసం భారతదేశం వ్చ్చు న 

ఈస్ట్ ఇం డియా కం ప్ నీ.. కరమం గా స్ాా నిక పాలకుల నుం చ్చ శసుి ను వ్సఫలు చేసుకునే అధికారం పప ం దిం ది. 
కరమేణా తన వ్లస స్ామాాజ య నిో విసిరిం చ్చం ది. 1757 సం వ్తస రం పాు సీయుదధం లో సిరాజుదదద లా ఓటమతో 
ఉతిర భారతదేశం లో ఈస్ట్ ఇం డియా కం ప్ నీ అధికారం సుసిారం చేసుకుం ది. అనం తరం దక్షిణ భారతదేశం 

వ ైప్ు దృ ష్ిట  ప్ టిటం ది. కరాో టకలో టిప్ుొ సులాి న్.. ఆం గేుయులను ముప్ుొ తిప్ొ లు ప్ టిట  వీరోచ్చతం గా 
పో రాడి.. 1799లో శ్రరరం గప్టోం యుదధం లో వీరమరణం పప ం దాడు. ఆ తరువాత కొనిో న లలక ేమరో వీరుడు 
ఉదయిం చాడు. అతడే వీరపాం డయ కటటబిహమ న. తమళ్నాడులోనిపాం చాలప్ురం కోట పాలకుడు. వీరపాం డయ 
కటటబిహమ న ఆం గేుయుల అకరమాలను ఎదిరిం చ్చ పో రాడేం దుకు 1799లో స ైనాయ నిో సిదధం చేశాడు కటట  బిహమ 
న. ఈయన శకిి స్ామరాా ా లను తకుు వ్గా అం చనా వేసిన బ్రిటిషరుు .. పాం చాలప్ుర కోటప్  ైదాడిచేశారు. 
కటటబిహమ న వారిని వీరోచ్చతం గా ఎదురకు నాో డు. 



ఆం గేుయులకు అతని అనుచరుడు ప్ిళ్లు  ప్టలట బడాా డు. ప్ిళ్లు ని చం ప్ ిశవానిో కోట గుమామ నికి వేలాడ తీశారు. 
కటటబిహమ న మననైధెైరాయ నిో దెబబ తీయడానికి బ్రిటిషరుు  సరా శకుి లు ఒడాా రు. ఆయన ఆచఫకీ చెప్ిొ నా లేదా 
తల తెచ్చు ఇచ్చు న వారికి భార ీబహుమానం ప్ికటిం చారు. కానీ ఆయన బ్రిటిషరుకు దొరకుుం డా అనేక పాిం 

తాలలో అజ ా త జీవితం గడిపాడు. చ్చవ్రిక ి ‘కోలార్ప్టిట ’లో రాజగోపాల్ నాయకర్ ఇం టిలో ఉం డగా.. స ైనికులు 
చుటలట ముటాట రు. కటటబిహమ న నేరుొ తో కాలుొ లు జరుప్ుతూ, ఆం గేుయ స ైనికుల నుం చ్చ బయటప్డాా డు. 
‘కుడుకుటాట ర్’ అడవిలోకి పారిపోయాడు. అడవ్ులను చట్లట ట ముటిటన కం ప్ నీ స ైనయం .. చ్చవ్రిక ికటట  బిహమ నను 
ప్టలట కుం ది. 1799 అకోట బర్ 16న చ్చం త చెటలట కు ఉర ితీశారు. స్ాహస వీరుడిగా, దేశ భకుి డిగా కటటబిహమ న 

చరిత ినాట ియువ్తకు గకప్ొ ప్రిరణగా నిలిచ్చం ది. 
పాలెగా ళ్ల  తి రు గు బా టు 
ఈస్్ట స్్ట ఇం  డ ియా కం కం పె నీ పా లె గా ళ్ల  వ్య వ్స్థ  ను ని రమూ లం చడం డం పాా రం రం భం భం చం చం ద ి

. 1800 స్ం స్ం వ్త్స త్స రం రం లో కలె క్ర్ గా వ్చి న థా మస్ట మన్రా  .. రా యలసీ మలో ని 140 మం 

మం ద ిపా లె గా ళ్లను ల ం గదీ స్ు కు న్ాా డు . వా రి ఆస్ుు  లను లా క్కో క్కో వ్డా ని కి్ పా్ యత్ాం త్ాం 

త్ాం చ ేయటం టం తో పా లె గా ళ్లల  తి రు గు బా టు చే శా రు . 1801లో పా్ స్ుు  స్ుు త చ త్తు రు (అప్ప టలల  
ఉత్ు  ఆరాో ట్ జి లాల ) బం బం గా రు పా లయం లయం లయం పా లె గా రు హత్య త్య తో మొ దలెై న మన్రా  అణచ వ ే

త.. 1807 అధో  ని పా లే గా రు అనం నం తప్ప ప్ప హత్య త్య తో ము గి స ం స ం ది . ఎకుో కుో వ్ మం మం 

ది పా లె గా ళ్లల  ళ్లల  యు ద్ధం ద్ధం చే స  బ్రా టి ష్ సెై నయం నయం నయం చే తి లో చని పో  యా రు . క్ ం క్ ం దరు 
మన్రా  తో ఒప్పం ప్పం ప్పం ద్ం ద్ం చే స్ు క్  ని .. ఆస్ుు  స్ుు లను , క్క టలను వ్ద్ు లు కు ని బా్ర టీ షరుల  రుల  
ఇచేి చేి పె నష  నషన్ తీ స్ు కు న్ాా న్ాా రు . 
కరమా రమా ల్ జి లాల  లాల  త ెరనా రనా కల్ పా లె గా రు ‘ము త్తు  త్తు కూ రు గౌ డప్ప ప్ప ’ గు రిం రిం చ పా్ తేయ 
తేయ కం కం గా చె ప్పప ప్పప క్క వా ల . గౌ డప్ప ప్ప ను ల ం ల ం గదీ స్ు క్క వ్డం డం బ్ర ాటి ష్ సెై న్ాయ న్ాయ ని కి్ 

చా లా క్ా లం లం పా టు సా ధ్య ధ్య ప్డలే ద్ు . వా రం రం రో జు లకు పెై గా యు ద్ధం ద్ధం చే స  న్ా .. అతని 

క్క టను సాా సాా ధీ నం నం చే స్ు క్క లే కపో  యా రు .చ వ్రి కి్ గౌ డప్ప ప్ప సెై నయం నయం నయం లో ని ఒకరి ని 

ల ం ల ం గద ీస్ు కు ని ..క్క ట రహసాయ సాయ లను తె లు స్ు న్ాా న్ాా రు . అనం నం తరం రం గౌ డప్ప ప్ప 

ను బం బం ధిం ధిం చ బహి రం గం గం గా ఉరి తీ శా రు . గౌ డప్ప ప్ప ఉరి కం కం టే ముం ముం ద్ు అనే్ క 

మం మం ద ి.. క్క టలో ని ఓ బా వి లో ద్ూ కి్ ఆత్ూ త్ూ హత్య త్య చ ేస్ు కు న్ాా న్ాా రు . బా్ర టి ష్ అధి క్ా రు 
ల రి క్ా రుు  రుు ల పా్ క్ా రం (బె నస నస న్ రి పో  ర్్ ర్్, మన్రా  రి పో  ర్్ ర్్ ) 1807 న్ా టి కీ్ పా లె గా ళ్ల  ళ్ల  వ్య వ్య 
వ్స్థ  స్థ  ప్ూ రిు రిుగా త్త డి చ పె టు్  టు్ కు పో  యం యం ది .క్ా నీ తి రి గి నరస ం స ం హా రె డిు  డిు  రమ ప్ం ప్ం 

లో ఉగర రమ ప్ం ప్ం దా లిం లిం లిం ది . 



నరస ం స ం హా ర ెడిు  డిు  తి రు గు బా టు 
ఉయాయ యాయ లవా డ నరస ం స ం హా రె డిు  డిు .. ఉయాయ యాయ లవా డ, ను స్ుం స్ుం పా లె గా డు . తలల లలవ ై 
ప్ప వా ర ికి్ వా రస్ు లు లే కపో  వ్డం డం తో ను స్ుం స్ుం పా లన బా ధ్య ధ్య తకూ డా నరస ం స ం హా రె డిు 
డిుక్న దక్ిోం క్ిోం క్ిోం ది . ఇతని త్ం త్ం డిా మన్రా  తో ఒప్పం ప్పం ప్పం ద్ం ద్ం చే స్ు కు ని పె నష  నషన్ తీ స్ు కు 
న్ాా న్ాా డు . 1843 పాాం పాాం త్ం త్ం లో కం కం పె నీ పా్ భు త్ాం త్ాం త్ాం ‘వా రసత్ా త్ా హకుో కుో ల 

చట్ం ట్ం ’ తీ స్ు కు వ్చిం చిం చిం ది . ఈ చట్ం ట్ం పా్ క్ా రం రం –వా రసత్ాం గా స్ం స్ం కర మం మం 

చే ‘మ రా స  ’ హకుో లు క్క లోప వ్లస  రా వ్డం డం తో ∙జమం మం దా రు లు , పా లె గా ళ్లల  ళ్లల .. వా రి వా 
రసత్ా త్ా మా న్ాయ న్ాయ లు , ఇన్ాం న్ాం భూ ము లు , పె నష  నషన్ క్క లోప యా రు . 
ఈ మ రా స  రద్ుు  ద్ుు  చట్ం ట్ం వ్లల  లల  ఉయాయ యాయ లవా డ నరస ం స ం çహా రె డిు .. ను స్ుం స్ుం లే దా 
ఉయాయ యాయ లవా డ రెం రంె డిం డిం ట ిలో ఏదో  ఒక దా ని ని వ్ద్ు లు క్క వ్లస  వ్చిం చిం చిం ది . అద ే

సమయం యం లో అయన సో  దరు డు జయరా మ ర ెడిు  డిు  మరణ ం ణ ం చడం డం వ్లల  లల  ఆయనకు వ్చేి 

చేి పె నష  నషన్ బ్రా ట ిష్ వా రు రద్ుు  ద్ుు  చే శా రు . వా రసత్ాం గా అది నరస ం స ం హా రె డిు  డిు కి్ రా వా ల . ఈ 

క్ా రణా లతో నరస ం స ం హా ర ెడిు  1846లో బా్ర టి ష్ వా రి పెై తి రు గు బా టు చ ేశా రు . అనే్ క న్  లల పా టు 
‘గె రి లాల  యు ద్ధం ’ చే శా రు . చ వ్రి కి్ బ్రా టి ష్ వా రు నరస ం స ం హా రె డిు  డిుని ఓడిం డిం చ బహి రం రం గం 

గం గా ఉరి తీ శా రు . అయన శవా నిా చా లా రో జు ల పా టు క్క ట గు మాూ ని కి్ వ ేలా డదీ శా రు . 
తొ ల వీ రవ్ని త కి్ త్తు రు చ ెనా మూ  

తన రా జ్యం జ్యం జ్యం స్ా స్ా త్ం త్ం తా్ త క్క స్ం స్ం బా్ర ట ిష్ కం కం పె నీ తో పో  రా టం టం చే స  న తొ ల 

భా రతీ య వీ రవ్ని త.. కి్ త్తు రు చె నా మూ . ఆమ ెకరాా  రాా టకలో ని కి్ త్తు  త్తు రు అనే్ చ నా రా జ్యయ ని కి్ 

రా ణ  . కి్ త్తు రు అనే్ ది బె  లాగ ం కు సమ ప్ం ప్ం లో ఉనా నా చ నా నా రా జ్యం జ్యం . ఈస్్ట స్్ట ఇం ఇం డి 
యా కం కం పె నీ వ్లససా మాా  జ్య జ్య వి ధా న్ా ని కి్ వ్య వ్య తి రన కం కం గా గళ్మె తిు  తిు ..1824 స్ం స్ం 

వ్త్స త్స రం రం లో తి రు గు బా టు చే స ం స ం ది . చ వ్రి కి్ వా రి కి్ బం బం దీ గా చ క్ిో క్ిో చె రసా లలో 
టమరణ ం చం చం ది . ఝా నీస రా ణ  కన్ాా న్ాా 34 స్ం స్ం వ్త్స త్స రా ల ముం దే సాా సాా త్ం త్ం త్్రం 

త్్రం త్్రం క్క స్ం స్ం పో  రా డి న ధీ రవ్ని త్ కి్ త్తు  రు చె నా మూ మూ .. చరి తా్ లో చ రసాథ  సాథ య గా ని ల 

చ పో  యం ది . 
హ ై ద్రా బా ద్ రా జ్యం లో తి రు గు బా టుల  టుల  

మోమన్ాబాద్ ప  త్త రి 1827: ని జ్యం రా జ్యం లో 1827 స్ం స్ం వ్త్స రం లో జ్రి గ ిన ఓ స్ం స్ం ఘటన 

మో మ న్ా బా ద్ ప  త్త ర ితి రు గు బా టు కు తె రతీ స ం స ం ది . రెం రెం డో  ని జ్యం జ్యం మ ర్ ఉసాూ సాూ న్ 

అలీ ఖా న్ దే శం లో నే్ తొ ల సా రి గా బ్రా టి ష్ వా రి తో సెై నయ  స్హక్ా ర ఒప్పం ప్పం ద్ం ద్ం చే స్ు కు న్ాా 



డు . దీం దీం తో బ్రా టి ష్ పా లకు లు ని జ్యం జ్యంసెై నయం లో నూ త్న స్ం స్ం స్ో రణలు చే ప్టా్  టా్ రు . 
1811 స్ం స్ం వ్త్సరం లో బ్రా టి ష్ ర ెస  డెం డెం ట్ గా ఉనా నా రసెస సెస ల్ .. ని జ్యం  సెై న్ాయ  నిా ప్ూ  రిుగా 
ఆధ్ు ని కీ్ కరిం రిం చా డు . 1813లో రసెస సెస ల్ బా్ర గన డ్ ను ఏరప  ర ిచా డు . ఇద ిశకి్ు కి్ుమం మం త్మె ైన 

సెై ని క బ ెటా ల యన్ గా మా రిం ద ి. ఈ సె ైన్ాయ నిా  1820లో స్ర్ చా రెల రెలస్ట మె ట్ క్ా ఫ్ మరిం రిం త్ ప్ట ి

ష్్ం ష్్ం గా త్యా రు చే శా డు .పే రు క్న ని జ్యం జ్యం సె ైనయం నయం నయం క్ా నీ అధి క్ా రం ప్ూ రిు గా బా్ర ట ిష్ కం 

కం పె నీ దే . 1827 స్ం స్ం వ్త్స త్స రం రం లో మే 5న ఇద్ు  ద్ురు స  పా య లు బా్ర టి ష్ అధ ిక్ా రు లపె ైతి 

రు గు బా టు చే శా రు . వీ రి ని కలా లా ల్ డే వి స్ట క్ా లి  చం చం పా డు . 
 రా ష్్ర కూ ట వ్ం వ్ం శా ని కి్ చెం చెం ది న వా రన క్ా కతీ యు లు ! 
బొ లాల  రం ప  త్త రి 1855 

1855 సె పె్ం పె్ం బర్ లో హ  ైద్రా బా ద్ బొ   లాల రం లో ని జ్యం జ్యం అశ్వా శ్వా క ద్ళ్ం ళ్ం లో ని క్ ం క్ ం త్మం 

మం ద ిస  పా య లు బ్రా టి ష్ వా రి కి్ వ్ాయ తి రన కం కం గా తి రు గు బా టు చే శా రు . వీ రి ని అణచ వే సేం 

సేం ద్ు కు పా్ యతిాం  చ న క్క ల న్ మె కం కం జీ తీ వా్ం గా యప్ డాు డు . ఈ బొ  లాల రం రం తి రు గు బా టు 
1857 స  పా య ల తి రు గు బా టు కు న్ాం ది ప్ల క్ిం క్ిం ది . 
ద్క్షి ణ భా రత్దే శం లో జ్ర ిగి న ఈ తి రు గు బా టుల  టుల  అను కు నా  లక్షయయ లను , వి జ్యా లను సా ధిం 

ధిం చలే కపో  య న్ా .. సా మా నయ నయ పా్ జ్య నీ కం కం లో బ్రా టి ష్ వ్య వ్య తి రన క భా వా లను న్ా టు కు నే్ 

లా చే యడం డం లో వి జ్యం యం సా ధిం ధిం చా య . ఈ క్ా రణం ణం గా నే్ భవి ష్య త్తు లో ఎన్రా న్రా 

సాా త్ం త్్ర పో  రా టా లు జ్రి గా య . భా రత్ తొ ల స్ సాా త్ం త్్ర  తి రు గు బా టు 1857కు ప్ప న్ా ద్ు లు 
వే శా య . 

 


