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అసఫ్ జా హీ లు - స ై న్య  సహకా ర పద్ధ  పద్ధతి 

 
 

మొగల్ సా మ్రా  జాయ ని కి జా గీ ర్ాా  ర్ాా ర్ గా హ ై దర్ా బా ద్ లో అసఫ్ జా హీ వం వం శం శం ప్ాా రం రం భమ  ం 
మ  ం ద ి. మొ దటి అసఫ్ జా మరణా న్ం న్ం తరం రం ఈ ర్ా జయం జయం జయం స్వ స్వ తం తం తా త కో లోో తూ 

వచ్చం చ్చం చ్చం ది . మహా ర్ా ష్ర్ా ు ల న్ ం న్ ం చ్ రక్ష ణ కో స్ం స్ం ఆం ఆం గలే గలేయు లతో ఒపోం పోం పోం 
ద్ం ద్ం చే స్  కో వడా ని కి ని జాం జాం అలీ పా యతినం తినం తినం చా డు . కా నీ 1763లో మ్ూ డో  కర్ాా  
ర్ాా టక యు ద్ధ  ద్ధ  వయ వయ వహా ర్ా లోే  తలమ్ు నకల ై ఉన్న న్న బ్రా టి షరలే  రలే  ని జాం జాం అలీ పా తి ప్ా 
దనలన్  అం అం గీ కర్ ం ర్ ం చలే ద్  . 
1. ఉతత  తతర సర్ాా ర్ాా రల లనినం నినం నినం టి నీ బ్ర ాట ిషరే కు ఇచేచ చేచ లర మొ గల్ చకర వర్ త ర్ త ‘షా ఆలం 
లం ’ న్ ం న్ ం చ్ 1765లో ర్ా బర్ ట క్లే క్లే క్లేవ్ ఒక ఫర్ాా ర్ాా నా ప్ ం ప్ ం దా డు . 
2.భా రతదే శం న్ ం న్ ం చ్ ఫ ాం ఫ ాం చ్ వా ర్  ని తర్  మి వే సే ఉదేా  దేాశం శం తో లర ర్ డ వె లే లేసలే  సలే  ద ేశం శం 
లో స ై న్య న్య సహకా ర ఒపోం పోం పోం ద్ం ద్ం పా వే శప  టాా  టాా డు . దీ ని ప ై హ  ైదర్ా బా ద్ ని జాం జాం 
అలీ మొ దట స్ం స్ం తకం కం చే శా డు . ద ీని పా కా రం ని జాం జాం అలీ ర్ా జయం జయం జయం లో బ్ర ాట ిష్ స ై 
న్యం న్యం న్యం శా శవ శవ తం తం గా ఉం ఉం డే వి ధం ధం గా ఒపోం పోం పోం ద్ం ద్ం చే స్  కు నాన నాన 

రల . ఈ స  ైనాయ నాయ ని కి జీ తా లు ఇవవ వవ డా ని కి దతత  తత  మ్ం మ్ం డలర లు ఇచాచ చాచ రల . బ్ర ాట ిష్ పా తి 

ని ధి ని జాం జాం అలీ ఆసాా  సాా న్ం న్ం లో ని వా స్ం స్ం ఉనాన నాన డు . 
3.సికిం కింద ర్ జా తో 1800లో స ై న్య న్య సహకా ర ఒపోం పోం పోం ద్ం ద్ం ప ై మర్ో సా ర్  స్ం స్ం తకం కం 
చే యం యం చా రల . దీం దంీ తో ని జాం జాం అధి కా ర్ా లు ఈసిాం సిాం డి యర కం కం ప  నీ పర్  ధి లో కి వె ళే్ల 

ళే్లపో్  యర య . కం కం ప  నీ చే త్ లోే  ని జాం జాం కీ లు బొ  మ్ా మ్ా గా మ్ర ర్ా డు . 
4.కం కంప నీక ితె లి యకుం కుం డా ఇతర ప్ా లకు లతో ఎలరం లరం టి ఒపోం పోం పోం దా లు కు ద్  రలచ 

రలచ కో వడా ని కి ని జాం జాం కు వీ లేే  లేే కుం కుం డా పో్  యం యం ది . ఆం ఆం తరం రం గ  క వయ వయ వహా 

ర్ా లోే  న్ూ ని జాం జాం అధి కా ర్ా లకు పర్  మి త్ లు వి ధిం ధిం చా రల . 
5. తన స ం స ం త పా ధా ని లే దా ది వా న్ న్  ని యమిం మిం చడా ని కి కూ డా కం కం ప  నీ అన్  మతి ని 

ప్ ం ప్ ం దా లిి లిి న పర్  సిా  సిాతి ని జాం జాం కు ఏరో రో డిం డిం ది . 
6.ర్్ం డో  ఆం ఆం గోే  గోే  - మహా ర్ా షా్రు షా్రు యు ద్ధం ద్ధం లో కం కం ప  నీ కి ని జాం జాం పూ ర్ త ర్ త సహకా రం రం 
అం అం దిం దిం చలే ద్  . ద ీనిన నిన తీ వాం వాం గా భా విం విం చ్ న గవరన రన ర్ జనరల్ వె లే లేసలే  సలే  
1803లో ని జాం జాం తో బలవం వం తం తం గా మర్ో ఒపోం పోం పోం ద్ం ద్ం కద్  రలచ రలచ కు నాన నాన 



డు . ఈ ఒపోం పోం పోం ద్ం ద్ం పా కా రం రం యు ద్ధ  ద్ధ  సమయర లోే  ని జాం జాం స ై నాయ నాయ న్నం న్నం 
న్నం తా కం కం ప  నీ ఆధీ న్ం న్ం లో ఉం ఉం చా లి . 

హ ైదర్ా బా ద్ లో ని బ్ర ాటి ష్ పా తి ని ధి ‘మీ ర్ ఆలం లం ’న్  ది వా న్ గా ని యమిం మిం చా లిిం లిిం లిిం 
ది గా ని జాం జాం కు వె లే లేసలే  సలే  సి ఫా రలి రలి చే శా డు . దీం దీం తో కం కం ప  నీ కి నమ్ా మ్ా కస్ ా  స్ ా డెై 
న మీ ర్ ఆలం లం న్  ని జాం జాం అయ షా్రం షా్రం గా నే ది వా న్ గా ని యమిం మిం చా డు . మీ ర్ ఆలం లం 
ప  తత  తతనా నిన నిన అద్  పు చే యడా ని కి సి కిం కిం దర్ జా తన సేన సేన హి త్ డెై న మహ ిపతి ర్ా మ్ న్  
పే షాా షాా రల (డి పూయ పూయ టీ ది వా న్ )గా ని యమిం మిం చడా ని కి పా యతినం తినం తినం చా డు . బ్రా 
టి ష్ పా తి ని ధ ిక్ ప ా ప ాన్ స  ైడన్ హాం హాం ‘మహి పతి ర్ా మ్ ’న్  కా కుం కుం డా ర్ా జా చం చం ద్  లర ల్ 

న్  పే షాా షాా రల గా ని యమిం మిం చా డు .1810లో స ై డన్ హాం హాం పదవీ వి రమణ చే సి న తర్ావ ర్ావ 
త చం చం ద్ూ లర ల్ న్  దె బబ బబ తీ యర లని ని జాం జాం పా యతినం తినం తినం చా డు . పదవి సలవ సలవ 
కర్ ం ర్ ం చ్ నపో పో టి న్ ం న్ ం చ్ పా భు తవ తవ ల  కా కా లన్  చూ పమని 1806లో ని జాం జాం చం చం 
ద్ూ లర ల్ న్  అడి గా డు . ఈసిాం సిాం డి యర కం కం ప  నీ చం చం ద్ూ లర ల్ న్  ఆద్  కో వడా ని కి మ్ుం 
మ్ుం ద్  కు వచ్చం చ్చం చ్చం ది . బ్రా టి ష్ న్ూ తన పా తి ని ధి హ  నీా రస ి స ి ల్ 1811లో ని జాం జాం న్  
కలి సి చం చం ద్ూ లర ల్ పటే టే ని ర్ా దరణకు తన ని రసన తె లి ప్ా డు . తన పర్  సిా  సిాతి ని గు ర్ తం ర్ తంర్ తం 
చ్ న ని జాం జాం సి కిం కిం ద్ర్ జా పా భు తవ తవ వయ వయ వహా ర్ా లోే  చ  రల గాా  గాా  ప్ా లగా  లగా న్డం డం మ్ర నే 

శా డు . దీం దీం తో 1811 న్ ం న్ ం చ్ బ్రా టి ష్ పా తి ని ధి ని జమ   న్ ప్ా లకు డయరయ యరయ డు . 
ని జాం జాం ర్ా జయం జయం జయం లో అర్ా చక పర్  సిా  సిాత్ లన్  చకా కా ది దా్ దా్డా ని కి బ్ర ాట ిష్ పా భు తవ తవ 
అన్  మ్తి తో హ  నీా రస ి స ి  ల్ హ ై ద్ర్ా బా ద్ లో న్ూ తన్ స ై నాయ నాయ నిన నిన ఏర్ాో ర్ాో టు చే శా డు . ద ీ

నేన నేన రస ి స ి ల్ బ్రా గల డ్ లే దా రస ి స ి ల్ స ై న్యం న్యం న్యం అం అం టా రల . ఇదే తర్ావ ర్ావ తి కా లం 
లం లో హ ై ద్ర్ా బా ద్ ‘కాం కాం టి జ్ం జ్ం ట్ ’ స ై న్యం న్యం న్యం గా మ్ర ర్ ం ర్ ం ది . సాా  సాా ని క పిం పిం డా ర్ీ 
లు , బ్ర లుే  లుే లు , జమీం మీం దా రే రే ఆగడా లన్  అణచ్ వే సి ర్ా జయం జయం జయం లో శాం శాం తి భదా్ తలు 
కా ప్ా డా రల . 1860, 1867లో మొ ద్టి సా లర రజం రజం గ్ న్  పద్వి న్ ం న్ ం చ్ తొ లగ ం గ ం చడా ని కి ని 

జాం జాం యతినం తినం తినం చా డు .కా నీ హ ై ద్ర్ా బా ద్ లో ని బ్రా ట ిష్ పా తి ని ధ  లు అతడి పద్వి ని రక్ిం 
క్ిం చా రల . 1860లో హ ై ద్ర్ా బా ద్ లో ని బ్ర ాటి ష్ పా తి ని ధి కలన లన ల్ డ ేవి డ్ స్న్ జో కయం కయం కయం చ ే

స్  కో వడం డం తో ని జాం జాం మొ ద్టి సా లర రజం గ్ న్  పద్వి న్ ం న్ ం చ్ తొ లగ ం గ ం చలే కపో్  యర డు . 
1867లో బ్రా టి ష్ పా తి ని ధ ియూ ల్ స్హా యం యం తో సా లర రజం రజం గ్ తన్ పద్వి ని ని లు పు కు నాన 

నాన డు . 
సిప్ాయల తి రల గు బా టు 



1857లో చె లర్ల గ  న్ సి ప్ా య ల తి రల గు బా టు ఆం ఆం గే గే పా భు తవ తవ పు నా ద్  లన్  కది లిం లిం 
చ్ం చ్ం ది . ఉతత  తతర భా రతదే శం శం లో .. మ్ు ఖ్యం ఖ్యం ఖ్యం గా ఉతత  తతరపా దే శ్ , మ్ధయ ధయ పా దే శ్ , బ్ర 

హా ర్ ర్ా షాా ా  షాా ా లోే  ఈ తి రల గు బా టు తీ వా సాా  సాా య లో జర్  గ ం గ ం ది . 
సిప్ాయల తి రల గు బా టు పా భా వం వం ద్క్ి ణ భా రతం తం లో ని ఆం ఆం ధా ప్ాాం ప్ాాం తం తం కం కం టే 
హ ై ద్ర్ా బా ద్ స్ం స్ం సాా  సాా న్ం న్ం , ఇకా కా డి పా జలప ై ఎకుా కుా వగా ఉం ఉం ది . హ ై ద్ర్ా బా ద్ స్ం 
స్ం సాా  సాా న్ం న్ం లో మ్ు సిే ం సిే ం ల ప్ాా బలయం లయం లయం ఎకుా కుా వగా ఉం ఉం డే ది . స్హజం జం గా నే వీ 

రల ఉతత  తతర భా రతద ేశం శం లో ని మ్ు సిే ం సిే ం తి రల గు బా టు దా రల ల వెై పు మొ గుా  గుా  చూ ప్ా రల . 
హ ైద్ర్ా బా ద్ ని జాం జాం , అతడి పా ధా న్మ్ం మ్ం తిా సా లర రజం రజం గ్ బా్ర టి ష్రరే రేకు వి ధే యు లు గా ఉం 
ఉం డే వా రల . అయ న్పో పో టి కీ మ్ు సిే ం సిే ం లలో ని కొ నిన నిన వర్ాా  ర్ాా లు ఉతత  తతర భా రతదే శం శం లో 
ని 

తిరలగుబాటుదారల 
లకు మ్దా్ దా్త్ పలి కా య . వా స్త  స్తవా ని కి హ ై ద్ర్ా బా ద్ ర్ా జయం జయం జయం లో బ్ర ాట ిష్రరే రేప ై వయ వయ తి ర్ల 
కత అం అం తకు మ్ుం మ్ుం ద్  న్ ం న్ ం చే ఉం ఉం ద ి. ఈసిాం సిాం డి యర కం కం ప  నీ 1789లో ని జాం 
జాం తో స ై న్య న్య స్హకా ర ఒపోం పోం పోం దా నిన నిన కు ద్  రలచ రలచ కు న్న న్న పో పో ట ిన్ ం న్ ం చే 
బ్రా టి ష్రరే రేప ై వయ వయ తి ర్ల కత మొ ద్ల ైం ల ైం ద ి. 

1.1839 నా టి కి ఈ వయ వయ తి ర్ల కత వహా బీ ఉద్య ద్య మ్ం మ్ం గా రూ ప్ ం ప్ ం దిం దిం ది . బా్ర టి ష్ పా భు 
తావ తావ నిన నిన పడగొ టా టాడా ని కి తీ వాం వాం గా పా యతినం తినం తినం చా రల . 
2. 1839లో ఉతత  తతర భా రతదే శం న్ ం న్ ం చ్ వహా బీ లు హ ై ద్ర్ా బా ద్ కు వచ్చ చ్చ బా్ర టి ష్రరే రేప ై ‘జి హా 

ద్ ’ పా కటిం టిం చా లని బో  ధిం ధిం చా రల . ఈ ఉద్య ద్య మ్కా రల లకు హ ై ద్ర్ా బా ద్ ని జాం జాం న్సల రల 
దదా  దదా లర సో  ద్రల డె ైన్ మ్ు బా ర్  జు దదా  దదా లర పో్ా  తాి తాి హం , మ్దా్ దా్త్ లభం భం చా య . 

3.‘మ్ు బా ర్  జు దదా  దదా లర కు దే శ బహి షాా షాా రం వి ధిం ధిం చకుం కుం టే ఇరవెై వే ల మ్ం మ్ం ది వహా 

బీ ఉద్య ద్య మ్కా రల లన్  ఎద్  ర్ోా ర్ోా వడం డం కషా్ర షా్రమ్వు త్ం త్ం ది ’ అని బ్ర ాటి ష్ ర్్ సి డెం డెం ట్ పే 
ర్ొా ర్ొా నాన నాన డు . దీ ని ఆధా రం గా ఈ ఉద్య ద్య మ్ తీ వా తన్  అరాం రాం చే స్  కో వచ చ చ చ . 
4.మ్ుబార్ జుదదా లరన్  బహి ష్రా ష్రా ర్ ం చకుం కుం డా అర్్ సా్ట సా్ట చే సి కో టలో బం బం ధిం ధిం చా రల . ఇతడి 
ని తె లం లం గా ణలో తొ లి సావ సావ తం తం త్ర త్ర త్ర స్మ్రయో ధ  డి గా పే ర్ొా ర్ొా న్వచ చ చ చ . 
5.వహా బీ లతో రహస్య స్య మ్ం మ్ం తనా లు జరల పు త్ నాన నాన డనే కా రణం ణం తో కరూన రూన లు జా 
గీ ర్ాా  ర్ాా రల గు లరం లరం రస్ూ ల్ ఖ్ర న్ న్  తి రల చ  నా పలేి లేి జ్ై లు కు పం పం ప్ా రల . కరూన రూన లు జా 
గీ ర్ న్  బ్రా ట ిష్ ఇం ఇం డి యర లో కలి ప్ా రల . 



6.వహా బీ ఉద్య ద్య మ్ం మ్ం 1857 సి ప్ా య ల తి రల గు బా టు కు స్ూూ స్ూూ ర్ త ర్ తని చ్చం చ్చం చ్చం ద ి. 

7.హ ైద్ర్ా బా ద్ లో శా శవ త ని వా స్ం స్ం ఉన్న న్న బా్ర టి ష్ స ై న్యం న్యం న్యం కో స్ం స్ం బీ ర్ా రల , ర్ా 
యచూ ర్ , ఉసాా సాా నా బా ద్ జి లరే  లరే లన్  ని జాం జాం బలవం వం తం తం గా కం కం ప  నీ కి సావ సావ 
ధీ న్ం న్ం చే యడం డం తో బ్రా టి ష్రరే ప ై వయ వయ తి ర్ల కత మ్ర్ ం త ప  ర్  గ ం గ ం ది . 
8. 1855లో బొ  లరే  లరే రం కం కం టో నెాం నెాం నెాం ట్ లో క్ర ైస్త  స్తవ మ్తం తం లో కి మ్ర ర్  న్ మ్ు సిే ం సిే ం 
లు , ఇసాే ం సాే ం మ్తా నిన నిన వి మ్ర్ శం ర్ శం చడం డం కూ డా హ ై ద్ర్ా బా ద్ లో సి ప్ా య ల తి రల గు బా 
టు కు కా రణమ  ం మ  ం ది . 
9. 1857 మే 10న్ మీ రట్ వదా్ దా్ సి ప్ా య లు తి రల గు బా టు చే సి న్పుో పుో డు బ్రా టి ష్రరే రేప ై ఉన్న 

న్న వయ వయ తి ర్ల కత బహి రా రాతమ  ం మ  ం ది . 
10. హ ైద్ర్ా బా ద్ ని జాం జాం కూ డా బ్రా టి ష్రరే ప ై సా గల తి రల గు బా టు లో ప్ా లగా  లగా నా లని పా జలు ఆశం 
శం చా రల . కా నీ అద ినె రవ ేరలే ద్  . 
11. 1857 తి రల గు బా టు ప్ాా రం భమ   న్ వా రం లో నే 1857 మే 16న్ న్సల రల దదా  దదా లర మ్రణ ం ణ ం చడం 
డం తో అతడి కు మ్ర రల డు అఫ్జ  ఫ్జలు దదా  దదా లర ని జాం జాం పద్వి ని చే పటాా  టాా డు . 
12. న్వా బ్ అఫ్జ  ఫ్జలు దదా  దదా లర , అతడ ిపా ధా ని మొ ద్టి సా లర రజం రజం గ్ బ్ర ాటి ష్రరే రేకు అన్  కూ లం లం 
గా ఉనాన నాన రల . 
13. ఉద్య ద్య మ్ర ల వలే లే నె లకొ న్న న్న కేి కేిషా్ర షా్ర పర్  సిా  సిాత్ లోే  హ ై ద్ర్ా బా ద్ స్ం స్ం సాా  సాా న్ం న్ం 
ప్ాా మ్ు ఖ్యం ఖ్యం ఖ్యం , ని జాం జాం సేన సేన హా ని కి ఉన్న న్న వి లు వన్  బ్రా టి ష్రరలే  రలే  కూ డా గు ర్ తం 
ర్ తంర్ తం చా రల . 
14.బొ ం బాయ ర్ా షా్ర ాగవరన ర్ ‘ఈ తి రల గు బా టు కు ని జాం జాం స్హకర్  సేత  సేత , మ్న్ం న్ం స్రవ రవ స్వం 
స్వం స్వం కో లోో య న్టేే  టేే ’ అని గవరన రన ర్ జన్రల్ కు లే ఖ్ ర్ా శా డు . 
15.బ్రాటిష్రరే ప ై తి రల గు బా టు కు పా జలన్  పో్ా  తి తి హిం హిం చడం డం లో మ్ౌ లీవ లీవ ఇబా హీం హీం పా 

మ్ు ఖ్ ప్ా తా పో్  షిం షిం చా డు . ఈ తి రల గు బా టు లో సి కిం కిం దాా  బా ద్ , బొ  లరే  లరే రం రం లో ని స ై న్యం 
న్యం న్యం కూ డా ప్ా లగా ం లగా ం టుం టుం ద్ని పా జలకు తె లి యజల శా డు . 
16. అలరే  లరే వు దీా  దీాన్ లరం లరం టి మ్ు సిే ం సిే ం మ్ౌ లీవ లీవ లు హ ై ద్ర్ా బా ద్ మ్కాా కాా మ్సల ద్  వదా్ దా్ 

ఇచ్చ చ్చ న్ ఉపనాయ నాయ సా లోే  , బ్రా టి ష్రరే రేన్  ఇసాే ం సాే ం మ్త శత్ా  వు లు గా చ్ తిాం తిాం చా రల . వా ర్  
ని దే శం శం న్ ం న్ ం చ్ తర్  మి కొ టాా  టాా లని ప ిలు పు ని చాచ చాచ రల . 
స్ం సాా  న్ ద్ళా ల తి రల గు బా టు 



ఔరం గా బా ద్ వదా్ దా్ ఉన్న న్న హ ై ద్ర్ా బా ద్ స్ం స్ం సాా  సాా నా ని కి చెం చెం ది న్ ఒకటో , ర్్ం ర్్ం డో  అశవ 
శవ క ద్ళా లు ‘మ్ర మ్తం తం వా ర్  ప ై మేం మేం యు ద్ధం ద్ధం చే యబో  మ్ు ’ అని పా కటిం టిం చా య .స్ం 
స్ం సాా  సాా న్ం న్ం స్ర్  హద్ ా  ద్ ా  వె లు పలి కి వె ళ్ే ం ళ్ే ం ద్  కు ని ర్ా కర్ ం ర్ ం చా య . ఔరం రం గా బా ద్ లో 
ఈ అశవ శవ క ద్ళా ల తి రల గు బా టు కు జమే దా ర్ అమీ ర్ ఖ్ర న్ , డఫే దా ర్ మీ ర్ ఫి దా అలీ నా 
యకతవం తవం తవం వహిం హిం చా రల . 
1.మీర్ ఫి దా అలీ ని అధి కా రల లు ని రబం రబం ధిం ధిం చ్ , స ై ని క నాయ నాయ యసాా  సాా న్ం న్ం లో వి చా ర్ ం 
ర్ ం చ్ ఉర్  తీ శా రల . అతడి కి స్హా యం యం చే సి న్ చా లర మ్ం మ్ం ది ని అర్్ స్ ా  స్ ా  చే శా రల . 
2.ఒకటో అశవ శవ క ద్ళం ళం స ై ని కు లన్  ఉదో య దో య గా ల న్ ం న్ ం చ్ తొ లగ ం గ ం చా రల . ఔరం రం గా 
బా ద్ లో తి రల గు బా టు న్  స్  లభం భం గా అణచ్ వే శా రల . 
3.బులరత  నా వదా్ దా్ ఉన్న న్న హ ై ద్ర్ా బా ద్ కాం కాం టి జ్ం జ్ం ట్ ద్ళా లు కూ డా ఈ తి రల గు బా టు పా 

భా వా ని కి లో న్యరయ యరయ య . ఈ స ై న్యం న్యం న్యం లో ని చా లర మ్ం మ్ం ది ని ని రబం రబం రబం ధిం 
ధిం చా రల . 
4.బులరత నా వదా్ దా్ ఉన్న న్న ద్ళా ల న్ ం న్ ం చ్ తపిోం పిోం పిోం చ  కొ ని ప్ా ర్  పో్  య న్ కొం కొం తమ్ం 
మ్ం ద ిజమే దా ర్ ఛీ దా ఖ్ర న్ నా యకతవం తవం తవం లో హ ై ద్ర్ా బా ద్ కు చే రల కు నాన నాన రల . ఛీ దా 
ఖ్ర న్ న్  పటుా  టుా కొ ని అపో పో గ ం గ ం చ్ న్ వా ర్  కి హ ై ద్ర్ా బా ద్ పా భు తవం తవం తవం రూ . 3 వే ల 

బహు మ్తి పా కటిం టిం చ్ం చ్ం ది . 
5.ఛీదాఖ్రన్ సి ప్ా య లతో హ ై ద్ర్ా బా ద్ లో అడు గు ప  టా టాగా నే అర్్ సా్ట సా్ట చే శా రల . ఇది మ్ర్ ం ర్ ం త 

ఉదిా కత కతతకు కా రణమ  ం మ  ం ది . 
త్ర్లరబాజాా న్ ప్ా తా 

1857 జూ ల ై 17న్ మ్కాా కాా మ్సల ద్  వదా్ దా్ పా జలు స్మ్ర వే శమ   ఛీ దా ఖ్ర న్ , అతడి అన్  చరల లన్  
వి డు ద్ల చ ేయర లిిం లిిం లిిం ది గా ని జాం జాం న్  అర్ ాం ర్ ాం చడా ని కి న్లు గు రల మ్ౌ లీవ లీవ లన్  పం 
పం ప్ా లని తీ ర్ాా ర్ాా నిం నిం చా రల . ఈ స్మ్ర వే శం శం గు ర్ ం ర్ ం చ్ తె లి సి న్ సా లర రజం రజం గ్ అరబీబ 
బీబ అం అం గరక్ష క ద్ళా నిన నిన మ్కాా కాా మ్సల ద్  వదా్ దా్కు పం పం ప్ా డు . అకా కా డ ఉన్న న్న వా 
ర్  ని ఈ ద్ళా లు చె ద్రగొ టాా  టాా య . త్ ర్లర బా జ్ ఖ్ర న్ , మ్ౌ లీవ లీవ అలరే  లరే  ఉదీా  దీాన్ నా యకతవం తవం 
తవం లో 500 మ్ం మ్ం ది ర్ో హి లరే  లరే లు స్  లరత  లరత న్ బజా ర్ లో ని బ్రా టి ష్ ర్్ సి డెం డెం ట్ భవన్ం న్ం ప  ై
అద ేర్ో జు సా యం యం తాం తాం దా డి చే శా రల . ర్్ సి డె నీి నీి రక్ష ణ బా ధయ ధయ తన్  మే జర్ హ  చ్ సల బ్రా 
గ్ స్కు అపో పో గ ం గ ం చా రల . ఈ దా డి లో ర్ో హి లరే  లరే లు వీ ర్ో చ్ తం తం గా తె లే లేవా రల జా మ్ు న్నా 
లు గు గం గం టల వరకు పో్  ర్ా డి నా ఫలి తం తం ద్కా కా లే ద్  . ర్ ్సి డె నీి నీి ప ై జర్  గ  న్ దా డి కి నా 



యకతవం తవం తవం వహిం హిం చ్ న్ త్ ర్లర బా జ్ ఖ్ర న్ తపిోం పిోం పిోం చ  కు నే పా యతనం తనం తనం 
లో ఉం ఉం డగా మొ గల్ గూ డ వదా్ దా్ అర్్ సా్ట సా్ట చే శా రల . ర్ ్సి డె నీి నీి ప  ైదా డి కి తా నే పూ ర్ త ర్ త బా 
ధ య ధ య డి న్ని అతడు ఒపుో పుో కు నాన నాన డు . బ్ర ాట ిష్రరే రేన్  భా రతదే శం శం న్ ం న్ ం చ్ తర్  మి 

వే యడా ని కి మ్తవి శావ శావ స్ం స్ం తో తి రల గు బా టు చే శా న్ని పా కటిం టిం చా డు . త్ ర్లర బా జ్ ఖ్ర న్ 

ప ై వి చా రణ జర్  పి అతడ ికి యర వజీజ  జీజవ దే శాం శాం తరవా స్ శ క్ష వి ధిం ధిం చా రల . 
త్ర్లరబాజాా న్ 1859 జన్వర్  18న్ జ్ై లు న్ ం న్ ం చ్ తపిోం పిోం పిోం చ  కు నాన నాన డు . అతడి ని పటుా  
టుా కో వడా ని కి సా యపడి న్వా ర్  కి రూ . 5 వే ల బహు మ్తి ని పా కటిం టిం చా రల . కు ర్ాబ ర్ాబ న్ అలీ 

అనే వయ వయ కిత కిత ఇచ్చ చ్చ న్ స్మ్ర చా రం ఆధా రం గా తూ ఫాా న్ గార  మ్ం మ్ం వదా్ దా్ త్ ర్లర బా జ్ ఖ్ర న్ న్  
పా భు తవం తవం తవం అర్్ సా్ట సా్ట చే యడా ని కి పా యతినం తినం తినం చ్ం చ్ం ది . తపిోం పిోం పిోం చ  కు నే 

కర మ్ం మ్ం లో బ్రా టి ష్ స ై ని కు లు జర్  పి న్ కా లుో లోే  త్ ర్లర బా జ్ ఖ్ర న్ మ్రణ ం ణ ం చా డు . అతడ ిశవా 
నిన నిన స్  లరత  లరత న్ బజా ర్ లో వే లర డదీ శా రల . 
1.మ్ౌలీవ లీవ అలరే  లరే వు దీా  దీాన్ హ ై ద్ర్ా బా ద్ న్ ం న్ ం చ్ బ ం బ ం గళూ రల కు ప్ా ర్  పో్  యర డు . తర్ావ 
ర్ావ త అతణ న ణ న మ్ం మ్ం గళపలేి లేి వదా్ దా్ అర్్ సా్ట సా్ట చే సి హ ై ద్ర్ా బా ద్ కు తీ స్  కు వచ్చ చ్చ వి చా 
ర్ ం ర్ ం చ్ అం అం డమ్ర న్ దీవ దీవ ప్ా ని కి పం పం పిం పిం చా రల . 1884లో అతడు అం అం డమ్ర న్ జ్ై లోే  
నే మ్రణ ం ణ ం చా డు . 
2.కౌలస్ జా గీ ర్ాా  ర్ాా రల ర్ా జా దీ ప్ సిం సిం గ్ కొం కొం తమ్ం మ్ం ది జా గీ ర్ాా  ర్ాా రలే  రలే , దే శ్ మ్ు ఖ్ లు , 
పటే ల్ , పటావ టావ ర్ీ లన్  కూ డగటిా  టిా  కౌ లస్ట కో టన్  గ్ ర్  లరే  లరే  శ క్ష ణ కలం కలం దా్ం దా్ం గా మ్ర ర్ చ ర్ చ 

బ్రా టి ష్ వయ వయ తి ర్ల క తి రల గు బా టు చే శా డు . దీం దంీ తో బా్ర టి ష్రరలే  రలే  అతడి ని అర్్ సా్ట సా్ట చే సి మ్ూ డ ే

ళే ళే జ్ ైలు శ క్ష వి ధిం ధిం చా రల . ఆయన్ జా గీ ర్ న్  రద్ ా  ద్ ా  చే శా రల . చ్ వర్  కి కౌ లస్ పటావ టావ ర్ీ రం 
గా ర్ా వు న్  అం అం డమ్ర న్ కు పం పం పడం డం తో 1859 నా టి కి కౌ లస్లో అలే లేరలే  రలే  స్ద్ ా  ద్ ా మ్ణ  
గా య . 

3.1859 మ్ర ర్ చ 25న్ గవరన ర్ జన్రల్ తరఫు న్ కలన లన ల్ డే వి డ్ స్న్ ని జాం జాం కు కా న్  కలు 
ఇవవ వవ డా ని కి వె ళాే  ళాే డు . సా లర రజం రజం గ్ తో తి ర్  గ  వస్ త ం స్ త ంస్ త ం డగా ర్ో హి ల్ ఖ్ం ఖ్ం డ్ పఠా న్ 

జహం గ ీర్ ఖ్ర న్ వీ ర్  ప ై దా డి చే శా డు . దా డి న్ ం న్ ం చ్ వా రల తృ తృ టి లో ప్ాా ణా లతో బయటపడాా  
డాా రల . కా నీ జహం గీ ర్ ఖ్ర న్ ప్ాా ణా లు కో లోో యర డు . బా్ర టి ష్రరే రేన్  ఎది ర్ ం చ్ న్ అజా జా త్ సిం సిం 
గ్ , మీ ర్ాా  ర్ాా  చం చం ద్ , బా జల ఖ్ర న్ , మ్ౌ లీవ లీవ ఇబా హీం హీం న్  కూ డా జ్ై లు కు పం పం ప్ా రల . 



4.ఆది లర బా ద్ లో ని ని రా ల్ లో 1860లో ర్ాం ర్ాం జీ గోం గోం డ్ నా యతవం తవం తవం లో 300 మ్ం మ్ం 
ది గోం గోం డు లు , 200 మ్ం మ్ం ది ర్ో హి లరే  లరే లు పా భు తవం తవం తవం ప ై తి రల గు బా టు చే శా రల . బ్ర ా

టి ష్ స  ైన్యం న్యం న్యం వీ రం ద్ర్  నీ కా లిచ లిచ చం చం పిం పిం ది . 
5.వెైసాాయ్ కా నిం నిం గ్ 1857 తి రల గు బా టు లో బ్రా టి ష్రరే రేకు స్హా యం యం చే సి న్ ని జాం జాం అఫ్జ  
ఫ్జలు దదా  దదా లర కు ‘సాా  సాా ర్ ఆఫ్ ఇం ఇం డి యర ’ బ్ర రల ద్  ఇచ్చ చ్చ స్తా తా ర్ ం ర్ ం చా డు . 


