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1. చారితక
్ర నేపథ్యం-సరా్థుర్ సరా్వాయి పాపన్నె జననం
• 1687లో తెలంగాణాను పా ంచే వరి గ లో్కండ సులా్తేన్ అయిన అబుల్
హసన్ తానీషాను (కుతుబ్ షాహీ వంశం) ముగల్ చక్రవరి్తే ఔరంగజేబు ఓడం
గ లో్కండ రాజా్యని్నె ఆక్రమించటంతో ఇక్కడ అతడ గవర్నెరుల్లి పా సూ
్తే
అపరిమిత పను్నెలు వసూలు చేస్తే ూ, దురా్మర్గో విధానాలకు పాలుపడేవారు.
ఇలాంటి సందర్భంలో సరా్వాయి పాపన్నె ఉమ్మడ వరంగల్ జిలాల్లిలోని
జనగామ పా్రంతంలో గల ఖిలాషాపూర్ గా్రమంలో ఓక గౌడ కులంలో
జనీ్మంచాడు. పాపన్నె న్నెతనంలో పశువులను కాసూ
్తే ఆనాటి సాంఘిక,
ఆరి్ధిక, రాజకయ పరిస్థు త
ీ ులను గమనించేవాడు. క్ర.శ. 1710లో పాపన్నె
మరణం.

2. ల ్యలు
• సరా్వాయి పాపన్నె ముగల్ సైనా్యలపై సాధిం న విజయాలను గురిం
తెలుసుకోనుట.
• ఓక సాధారణ వ్యకి్తే, ఓక దేశ పాలకుడైన ఔరంగజేబును ఎదుర ్కవటంలో
అతను చూపిన సాహసం, తెగువ వంటి విధానాలను తెలుసుకోనుట.
• తెలంగాణలో సా్థునిక పరిపాలనను ప్రవేశపెట్టా లనే అతని బృహత్ ఆశయాని్నె
సాధించటంలో ఏ విధమైన ప్రణాళికను అనుసరించాడో తెలుసుకోనుట.

3. విషయ సకరణ ప్రకి్రయ పద్ధి తి
• పాపన్నె గురిం న సమాచార సకరణ కోరకు వివిధ సందరా్భలలో
చరితక
్ర ారులు రాసిన వా్యసాలను సకరించటంతోపాట , గ్రంథాలయాని్నె
దరి్శించుటం, ముఖ్యంగా ది్వాతీయ దతా్తేంశలౖన ఆధారాల దా్వారా విషయ
సకరణ చేసి నమోదు చేసుకోవటం, అంతరా్జాలంలో సమాచారాని్నె సకరించటం
అవసరమైన తా్రలను సకరించటం దా్వారా పా్రజకు్టా పనిని పూరి్తే చేయటం.

4. ముగల్ పై తిరుగుబ ట కు సమాయత్తే ం-సైన్య సమీకరణ
• ముగల్ అనుచరులు, నిజాం జమీందారులు అనుసరించే మోసలను చూసి
చ ం , ముగల్ పాలనను అంతముందిం సా్థునిక పరిపాలనను చేపట్టా లనే
ఆశయంతో ముందుకు నడచాడు.
• అలాంటి సందర్భంలో పాపన్నె ముదట దారిదో పిడ దో ంగతనాలకు పాల్పిడ
వ చ్చిన డబు్బుతో ఆయుధాలను సమకూరిచ్చి, తన మితు్రలు, యువకులతో
సైనా్యని్నె సమకూరిచ్చి తిరుగుబ ట లేవదీశాడు.

5. జనగామలో తో సా్థునిక ప్రభుత్వా ఏరా్పిట -ముగల్ సైనా్యలు ఓటమి
• గరిలల్లి ా సైనా్యని్నె తయారు చేసి, ముగల్్సె పై దాడ చేసి, తన స ంత ఊరు
ఖిలాషాపూర్ రాజధానిగా 1675లో పాపన్నె తన రాజా్యని్నె సా్థుపిం
పా్రరంభించాడు.
• పాపన్నె బలపడుతున్నె విషయం తెలుసుకున్నె ఔరంగజేబు అతని్నె
శి ంచుటకు కోలనుపాక సరా్ధిర్ గా ఉన్నె రుసు్తేం దిల్ ఖాన్ అనుచరుడైన
ఖాశాంఖాన్ ను పంపగా, పాపన్నె అతని్నె చంపాడు.
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6. సరా్వాయి పాపన్నె ఆక్రమిం న పా్రంతాలు-నిరి్మం న కోటలు
క్ర.శ. 1707లో భువనగిరి కోట సా్వాధీనం
క్ర.శ. 1708 వరంగల్ కోట సా్వాధీనం
ఖిలాషాపూర్, తాటికోండ, వేములకోండ కోటల నిరా్మణం.
ఇవేగాక
నలో్గోండ
కోలనుపాక
చేరా్యల
కరీంనగర్
హుజూరాబ ద్
హుసా్నెబ ద్ ము. పా్రంతాలను అతడు ఆక్రమిం ప్రజాసం ేమాని్నె
అనుసరిం పా ంచాడు.

• పాపన్నె విజయాల తిర గమనం-మరణం
• 1707లో ఔరంగజేబు మరణంలో ఢ ల్లి సింహాసమకి్కన బహదూర్ షా
పాపన్నెను చంపమని హైదరాబ ద్ సుబేదార్, యూసస్ ఖాన్ రుజ్ బహాసిని,
అతని అనుచరుడు దిలావర్ ఖాన్ ను పంపగా వారు షాపురం కోటను
ముట్టా డంచటంలో పాపన్నె తపి్పించుకోని తాటికోండకు చేరుకునా్నెడు.
• దిలావర్ ఖాన్ తాటికోండను ముట్టా డంచాడు, దానితో పాపన్నె హుసా్నెబ ద్
చేరుకునా్నెడు.
• హుసా్నెబ ద్ వద్ద కోట కట్టా కోని బలపడుతున్నె సందర్భంలో ఓక నమ్మక
దో్ర హి గూఢచారు్యలతో యూసఫ్ ఖాన్ పాపన్నెను పట్టా కోని క్ర.శ. 1710 లో
పాపన్నె తలను నరికి గ లో్కండ కోట గుమా్మనికి వేలాడదీసి, అతని
ముండాని్నె ఢ ల్లి బహదూర్ షాకు కానుకగా పంపాడు.

• విదా్యరు్ధిల ముగింపు
• అతిపెద్ద భ రతదేశ చక్రవరి్తే అయిన ఔరంగజేబును, అతని వారసులను
ఎదుర ్కని, వారి సైనా్యలను పరాజీతం చేసిన పాపన్నె యుద్ధి తంత్రం,
సాహసం, ధైర్యం, మరియు తాతా్క కంగా తెలంగాణాలో కోంత పా్రంతంను
పరిపా ం న అతని ఆత్మవిశా్వాసం మరియు పరాయి పాలనను
అంతముదిం సా్థునిక పాలనను చేపట్టా లనే అతని ఆశయాలను
విదా్యరు్ధిలమైన మేము తెలుసుకునా్నెము.
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• అధా్యపకుని వా్యఖా్యనము
తెలంగాణాలో ముసిల్లి ు పరాయి పాలనను అంతం చేసి, సా్థునిక పాలనను
చేపట్టా లనే పాపన్నె చూపిన అకుంఠిత దీక్ష, సాహసాలు, లక్ష్యసాధనకై
ఆయన చూపిన తెగువ, తెలంగాణా అసి్ధిత్వా గౌరవాని్నె కాపాడటమేగాక, నేటి
తెలంగాణా ఉద్యమకారులకు కూడా దో హదపడన విధానాల దా్వారా విదా్యరు్థులు
నేటి సమాజము సూ్ఫూరి్తేని ప ందుదురు.
• రపరన్సెస్ (మూలాలు)
నమస్తే తెలంగాణా దినపతి్రక తేది. 18-08-2012లోవ చ్చిన కోన్నె దేవేందర్
రడ్డి వా్యసం.
ఆంధ్రభూమి దినపతి్రక, ఆదిలాబ ద్ జిలాల్లి ట బల్లి యిడ్ తేది 31-07-2012.
ఈనాడు దినపతి్రక, కరీంనగర్ జిలాల్లి ట బల్లి యిడ్ తేది 19-08-2012.
నమస్తే తెలంగాణా దినపతి్రక తేది 05-01-2016లో వ చ్చిన తెలంగాణా
చరితక
్ర ారులు, దా్యవనప ల్లి సత్యనారాయణ వా్యసం.
ప్ర ఫెసర్ అడపా సత్యనారాయణ, దా్యవనప ల్లి సత్యనారాయణ రాసిన
తెలంగాణా చరీత్ర –సంస్కృతి రాష్ర్ట అవతరణ ఉద్యమాలు లోనీ సమాచారం.
ఇంటర్నెట్

