
ఝాన్సీ లక్ష్మీ బాయి 
(ఏకపాత్రాభినయం) 

1 

FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES LOG ON TO 
https://krbestsocialteache.wixsite.com/bestsocialteacher 



ఝాన్సీ లక్ష్మీ బాయి (ఏకపాత్రాభినయం)           
                                  – రచన: రామిరెడ్డి రాఘవ. 

(గమనిక:పిలలల స్థాయికి అనుగుణంగా ఎడ్డట్ చేసుకుని నిడ్డవి తగ్గంచి నేర్పుకోవచ్చు..) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఈ రోజే డల్హౌసీ నుంచి ఆదేశాలొచ్చుయి. దతతత ద్వారా తన వారసుడ్డని ఎంపిక చేసుకునే అధికారం నా భరత 
గంగాధరరావుకు లేదట! మా దతత కుమార్పడు ద్వమోదరరావుకు ఝాన్సీ రాజ్య సంహాసనం పై ఎటువంటి 
హక్కూ లేదట! 
పన్స పాటలతో, పాడ్డ పంటలతో, భోగభాగాయలతో తులతూగే ఈ పవిత్రభూమిని బ్రిటీష్ స్థమ్రాజ్యంలో విలీనం 
చేయాలట! చీ! ఈ తెలలవాళ్ళకు నాయయానాయయ విచక్షణ లేదు! 
(విచ్చరంగా జీరపోయిన కంఠంతో)  
కడుపున పుటిిన కుమార్పడు మూడు నెలలోలనే కాలం చేయడం,  వారసులు లేరనే బంగ తో మూడేళ్ళళగా 
ఆయన కృంగ్ కృశంచి అనారోగయంతో మరణంచడం – ఈ దురదృష్ిం వలన గద్వ ఇపుుడీ దుసాతి! 
(Sorrow…pause) 
అయినా ఇది మా నేల. మా రాజ్యం. ఇకూడ పరిపాలకులెవారో నిరణయించ్చల్ీంది మా ప్రజ్లు.  
ఎకూడ్డనుంచో వచిున వాళ్ళళ,  ఇకూడ్డ పాలకుల మందు మోకరిల్లన వాళ్ళళ, వాయపారం చేసుకుంటం 
అనుమతినిమమని మోకాళ్ల మీద క్కర్పుని అరిధంచిన వాళ్ళళ.. ఇపుుడు తినన ఇంటి వాస్థలు లెకూపెడుతునానర్ప! 
కృతజ్ఞత లేని గుంటనకూలు ! 
రాజ్యసంక్రమణ సద్వధంతమట! ఝాన్సీ రాజ్యం వాళ్ళకు అపుగ్ంచ్చల్ీందేనని బ్రిటీష్ ప్రభుతాపు నిరణయమట 
– దురాశాపర్పలు ! 
నేను ఈ కోటను విడ్డచిపెటిి పటిణంలో గల భవంతిలో ఉండాలట. నాకు నెలకు ఐదువేల రూపాయల భరణం 
ఇస్థతరట ! 
ఎకూడ్డనుంచి తెచిు ఇస్థతర్రా? మీ తాతల మలెల ఉననద్వ ఈ దేశంలో? మా రాజ్యయనిన లాకుూని మాకే భిక్ష 
వేస్థతరా? థూ! సగుగలేదూ ఇలాంటి సద్వధంతాలు తయార్ప చేయడానికి?  
పంచభూతాల స్థక్షిగా, సారగంలో ఉనన నా పతిదేవుని స్థక్షిగా, దేశభకుతలయిన ప్రజ్ల స్థక్షిగా  మనస్థ వాచ్చ 
కరమణా ప్రతిజ్ఞ చేసుతనానను. “నా కంఠంలో ప్రాణం ఉననంత వరకు నేను నా ఝాన్సీని వదులుకోను.. నా ప్రజ్లను 
బ్రిటీష్ మూకలకు అపుగ్ంచను” 
మోరోపంత్ కుమారెత మణకరిణకగా నేను యుదధవిదయలు నేరిుంది ఇందుకే కావచ్చు. నాలుగేళ్లకే తల్లపోయినా నానన 
అలాలర్పమదుుగా ననున పెంచి పెదు చేసంది ఇందుకే కావచ్చు. ఝాన్సీ కీ రాణీ లక్ష్మీ బాయిగా, బ్రిటీష్ వాడ్డ 
గుండెలపై ఉకుూ పిడ్డకిల్గా చరిత్రలో నా పేర్ప నిల్చిపోవడానికే కాలం ననున ఇపుుడ్డలా ఒంటరిగా 
యుదధరంగం లో నిలబటిింది కావచ్చు.  
ఈశారా! కానివుా. ఈ దేహంలో ఊపిర్పననంత వరకు ధికాూరానేన శాాసస్థతను. నా ప్రజ్ల ప్రేమా ఆపాయయతలు 
నాకు అండగా ఉననంతవరకు మొతతం బ్రిటీష్ స్థమ్రాజ్యం ఎదురొచిు నిల్చినా వెనుకడుగు వేయను! నేను నా 
ఝాన్సీ ని వదులుకోను. నేను నా ఝాన్సీ ని వదులుకోను.  
(లైట్ీ ఆఫ్. నేపధయం లోంచి..“ఆంగేలయులు ఝాన్సీ పరిపాలనను తమ చేతులోలకి తీసుకునానర్ప. ఝాన్సీ లక్ష్మీ 
బాయి దినచరయ యుదధ సనానహకాలతో క్రమశక్షణగా స్థగుతోంది. గుర్రపు స్థారీ; తుపాకీ, ఖడగం, బలెలం 
ప్రయోగ్ంచడంలో స్థధన.  - కాలం నివుర్ప గపిున నిపుులా ఉంది. అంతట అసంతృపిత సెగలు రేగుతూ 
ఉనానయి. ఆ పరిసాతులలో రాణ ఏమి ఆలోచిస్తంది? తన తోటి రాజులతో ఏమి చెబుతోంది?.....) 
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వీర్పలారా! నాయయానిన గౌరవించడమే న్సతి. ఆ న్సతి తపిున వాడ్డని మనం గౌరవిసుతనానమంటే , వాడ్డ 
ఆగడాలనూ అనాయయాలనూ మౌనంగా సహిసుతనానమంటే మనం మరణంచిన వాళ్ళతో సమానం.  
సంతానం లేదని మన రాజ్యయలను లాకుూంటునానడు వాడు. మన కుటుంబాలు, మన అనుచర్పలు, మన సైనయం, 
మన శ్రేయోభిలాషులు, బంధుమిత్రులు, మఖయంగా మన ప్రజ్లు- అందరిన్స చెలాలచెదర్ప చేసుతనానడు. తీవ్ర 
అవమానాలకు గురి చేసుతనానడు. 
తాంతియాతోపే, రఘునాధ సంహ, జ్వహర్ సంహలను చూడండ్డ, స్థాతంత్రయ ప్రేమికులంతా ఎలా ఆగ్రహంతో 
రగ్ల్పోతునానరో చూడండ్డ. 
యువకుడ్డ వేష్ం ధరించి, ఉకుూ శరస్థాణం ధరించి, తలపాగా చ్చటిి, పిస్తలు, చ్చరకతిత, ఖడగధారినై     నా 
కధియవార్ తెలల గుర్రం మీద వాయు వేగం తో మందుకు దూకి ఒక్కూకూ విదేశీయుడీన ఈ నేల మీదనుంచి 
తరిమిక్కటేి క్షణం కోసం నా నెతుతర్ప ఎలా సలసలా మర్పగుతుననదో గమనించండ్డ. 
కాశీ వెళ్ళళ నా కుర్పలను కతితరించ్చకుని, రాజ్కీయ పరిసాతులను పరిశీల్ద్వుమని అనుకుంటే, అందుక్క 
అనుమతినివాలేదు ఈ దురామరగ పాలకులు! ఈ దేశానికి స్థాతంత్రయం లభించిన తర్పవాతనే నేను నా కుర్పలను 
తయజిస్థతను. లేదంటే సమశానభూమిలోనే అది జ్ర్పగుతుంది. 
(లైట్ీ ఆఫ్ అండ్ ఆన్ – నేపధయం లోంచి:  ఉతతర భారతాన నిపుు రాజుకుంది. మీరట్ లో  సపాయిల 
తిర్పగుబాటు మొదలయింది. 1857 జూన్ నుంచి 1858 మారిు వరకు ఝాన్సీ రాజ్యయనిన రాణ పాల్ంచింది. 
మారిు 23 న రోజ్ నాయకతాంలో బ్రిటిష్ సైనయం కోటను చ్చటుిమటిింది. పది రోజుల పాటు ఆ సైనాయనిన 
వీరోచితంగా నిలువరించిన ఝాన్సీ రాణ ఇక విధి లేని పరిసాతులోల కోట ను వదిల్ కాల్ు ని చేరింది. కాల్ు ని 
క్కడా రోజ్ మటిడ్డంచ్చక మిత్రులతో కల్స వెళ్ళల గాాల్యర్ కోటను వశపర్పచ్చకుననది. 1858 జూన్ 17 న 
జ్రిగ్న యుదధంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళకు మచెుమటలు పటిించింది. 18వ తేదీన-----) 
రామచంద్రరావ్ దేశ్ మఖ్ గారూ! నేడు యుద్వధనికి చివరి రోజేమో అనిపిసుతననది. మన విపలవకార్పల సైనయం 
బ్రిటిష్ వాడ్డ పెదు సైనయం మందు, ఆయుధ బలం మందు నిలవడం కష్ిం కావచ్చు. మనకు ఓటమి తపుదు. 
అయితే ఈ ఓటమి ఓటమి కాదు. బానిసతాానికి పరాయి పాలనకు వయతిరేకంగా ప్రాణాలొడ్డి నిలబడు తెగువ. 
రేపటి సూరోయదయానిన కలగంటునన ఈ నాటి సూరాయసతమయం. ఒక మహావృక్షానిన కలగంటునన వితతనం. 
అయోయ....దేశ్ మఖ్ గారూ! ఏంటి మీ కళ్ళ నిండుగా ఆ న్సళ్ళళ? నాకు మాట ఇవాండ్డ. ఈరోజు యుదధంలో నేను 
మరణస్తత నా కుమార్పడు ద్వమోదరరావును మీరే జ్యగ్రతతగా పెంచి పెదుచేయాల్. నా శవం క్కడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకు 
చికూకుండా చేయాల్” 
అదిగో! తెలలవాడు యుదధభేరీలు మోగ్సుతనానడు!  
మనలను బానిసతాం లోకి నెటిివేసన దురామర్పగల వెచుటి నెతుతర్పను ర్పచిచూడాలని ఇదిగో ఈ ఖడగం 
ఉబలాటపడుతుననది. శత్రువుల తలల్న బంతులాల ఎగరగొటిలని ననున తందరపెడుతుననది. ఒక్కూకూ 
మష్ూర్పడ్డ దేహంలో దిగ్ పేగుల్న తెంపుక్కచిు మెళ్ళళ వేస్థతను “హర హర మహదేవ” అంటూ సంహగరజన 
చేసూత మందుకు ఉరకమని పోర్పపెడుతుననది. 
(“హర హర మహా దేవ” అని నినాద్వలు చేసూత యుదధ రంగం లోకి వెళ్తత సిల్…) 
(నేపధయం లోంచి: ఆరోజు యుదధంలో గుర్రపు కళ్ళళనిన నోట పటుికుని రెండు చేతులోలనూ కతుతలు పటిి 
రకతపుటేర్పలు పారించింది రాణ. సారణమఖీ నదిని ద్వటుతునన సమయంలో బ్రిటీష్ సైనికుడు కాల్ున గుండు ఆమె 
చేతిలో దిగబడ్డంది. ఛాతీలో బలెలం, ఒళ్ళంతా గాయాలు, చీల్న కడుపు…- లైట్ీ ఆఫ్ అండ్ ఆన్) 
(రకత గాయాలతో ఒరిగ్ నేలన పడ్డ ఉనన ఝాన్సీ రాణ) మిత్రులారా! సెలవు! ఈ నా మరణం మీలోని స్థాతంత్రయ 
కాంక్షకు పునరజనమ కావాల్. మన ప్రజ్ల స్థరాభౌమతాం మీద సవారీ చేస్త విదేశీ మూకలను తరిమి తరిమి 
క్కటిల్! హర హర మహాదేవ....హర..హర..మ..హా..దే..వ – (చనిపోయి వాల్పోయింది) 
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ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి చరిత్ర 
 ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి' అసలు పేరు మణికర్ణిక. ఆమె 1828వ సంవత్ీరము నవంబరు నెల19 న 
మహారాష్ట్ర కు చందిన సతార లో ఒక కరాాడీ బ్రాహ్మణుల వంశంలో వారణాశిలో విక్రమ నామ సంవత్ీరం బహుళ 
చతురదశి నాడు జన్మంచంది. డీ.బీ పరాస్నిస్ అనే చర్ణత్రకారుడు రాణీ నవంబరు 19,  1835 వసంవత్ీరంలో 
జన్మంచనట్లు ఆమె జీవిత్ చర్ణత్రలో పేర్కొనాిడు. కాన్స దీన్కి వేరే చార్ణత్రక ఆధారాలు లేకపోవడం వలన 1828 అన్ి 
చోట్లు ఆమోదింపబడుతునిది. దీన్కి ఆధారం 1854లో జాన్ లంగ్ అనే ఆంగ్లుయుడు రాణిన్ కలవడాన్కి వెళ్ళినపుడు 
ఆమె త్రుపు గుమస్తా ఆయనకు రాణీ 26 ఏళి స్త్రీ అన్ చపపడం జర్ణగంది. ఈమె త్ల్లుదండ్రులు మోరోపంత్ తాంబే 
మర్ణయు భాగీరథీబాయి లు. వీళిది స్తంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుట్లంబం. ఆమె త్ల్లు చాల తెల్లవైనది మర్ణయు ఆధాాత్మమక 
ధోరణి మెండుగా కలది. 
పేరు మణికర్ణిక కాగా ఆమె ను ముద్దదగా మను అన్ పిలుచుకునేవారు. ఆమె త్ల్లు రాణి నాలుగ్లళి ప్రాయంలో ఉండగానే 
కనుి మూస్నంది. దాంతో ఆమెను పంచాల్లీన బాధ్ాత్ త్ండ్రి మీద పడంది. 
ఇలంటి కిుష్ట సమయంలో బాజీరావు పీష్వా మోరోఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి నవంబరు 19, 1828  ఉత్ార భారత్దేశ 
రాజామైన ఝాన్సీ అనే రాజాాన్కి రాణి. 1857లో ఆంగ్లుయుల పర్ణపాలనకు వాత్మరేకంగా జర్ణగన మొదటి 
భారత్ స్తాత్ంత్రా సంగ్రామంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషంచంది. భారత్దేశంలోన్ బ్రిటీషు పర్ణపాలనలో ఝాన్సీ కి రాణి గ 
ప్రస్నదిికెకిొనది.1857 లో భారత్ దేశ త్మరుగుబాట్లదారులోముఖామైన వాళిలో ఈమె ఒకరు. మర్ణయు 
భారత్దేశంలోన్ బ్రిటీషు పర్ణపాలన ను అడుు వాళుకి ఈమె గురాుగా న్ల్లచారు. భారత్దేశం యొకొ “జోన్ ఆఫ్ ఆర్కొ" 
లగా ఆమె భారత్ దేశ చర్ణత్రలో ఒక గొపప వాకాిగా న్ల్లచపోయింది. 
బాలయ జీవితం 
 పంత్ ను బిఠూర్క కు పిల్లపించ ఆశ్రయమిచి ఆద్దకునాిడు. బాజీరావు కు సంతానం లేకపోవడంతో 
నానా స్తహెబ్ అనే బాలున్ దతా్త్ చేసుకునాిడు. నానా స్తహెబ్, అత్న్ పినత్ండ్రి కుమారుడు రావు స్తహెబ్ 
మనూబాయిన్ త్మ చల్లుల్లగా ఆదర్ణంచారు. వీరు ముగుురూ కల్లసే విదాలన్సి నేరుికునాిరు. కత్మాస్తము, గుర్రపుస్తారీ, 
తుపాకీ పేలిడం వండ విదాలంటే మనూకు మకుొవ ఎకుొవ. ఖడుం ధ్ర్ణంచ, కళ్ిం బిగంచ గాల్ల విసురుకు ఉవెాతాుగా 
ఎగరే కురులతో గుర్రపు స్తారీ చేస్తా నానా స్తహెబ్ వెంట మనూబాయి ద్దసుకొన్ పోయేది. 
వివాహం 
 లక్ష్మీబాయికి 13 ఏళి వయసులోనే 1842లో ఝాన్సీ పటటణాన్కి రాజైన గంగాధ్రరావు నెవలొర్క 
తో వివాహ్మైంది. దీంతో ఆమె ఝాన్సీ పటటణాన్కి మహారాణి అయింది. అపపటి ఆచారాల ప్రకారం మహారాణి అయిన 
త్రాాత్ ఆమె పేరు లక్ష్మీబాయి అయింది. 1851లో లక్ష్మీబాయికి ఒక కుమారుడు జన్మంచాడు. అయితే ఆ పిలువాడు 
నాలుగు నెలల వయసులోనే కనుిమూశాడు. 1853 లో గంగాధ్ర రావుకు విపరీత్మైన అనారోగాం సోకింది. వేరే 
బిడును ఎవర్ణనైనా దతా్త్ తీసుకోమన్ అందరూ సలహ్ ఇచాిరు. దాంతో ఆయనకు దూరపు బంద్దవైన వాసుదేవ 
నేవలొర్క కుమారుడైన దామోదర్క రావు అనే పిలువాడన్ చన్పోవడాన్కి కేవలం ఒకొ రోజు 
ముంద్దగానే దత్ాత్ తీసుకునాిరు. 1853, నవంబరు 21 వ తేదీన గంగాధ్రరావు మరణించాడు. 
ఆక్రమణ 
 వివాహ్ం త్రువాత్ ఆమె పేరు లక్ష్మిబాయిగా మారిబడంది. సభలో ఆమె త్ండ్రికుని ప్రాభలాం వలన, 
మిగల్లన్న యువతులు, ఎవరైతే జెనన కి న్రబంధ్ం చేయబడ ఉంట్లరో, వాళికంటే ఎకుొవ స్తాత్ంత్రాం ఈమెకు 
వుండేది.ఆమె స్తయుధ్ దళం, గుర్రపుస్తారీ, విలువిదాలలో ప్రావీణాం సంపాదించంది, అంతే కాకుండా త్న 
సేిహితురాలుందర్ణన్స చేరుికొన్ సభలో ఒక సైనాాన్ి త్యారుచేస్నంది. 
1851 లో రాణి లక్ష్మిబాయి త్న కుమారుడకి జనమన్చింది, కాన్ అత్ను త్న నాలుగు నెలల వయసుీలోనే చన్పోయాడు. 
త్మ కుమారుడు చన్పోయిన త్రువాత్, ఝాన్సీ యొకొ రాజు మర్ణయు రాణి దామోదర్క రావు అనే పిలువాడన్ దతా్త్ 
తీసుకొనాిరు. కాన్ రాజు అయిన ఆమె భరా త్న కుమారుడ మరణం నుంచ తేరుకోలేక, 1853 నవంబర్క 21 లో 
పగల్లన హ్ృదయముతో చాల బాధ్ పడుతూ చన్పోయాడన్ చపపబడంది.  
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వీరు దత్ాత్ తీసుకునే సమయాన్కి డల్హాసీ భారత్ గవరిర్క జనరల్ గా ఉనాిడు. హిందూ స్తంప్రదాయం ప్రకారం 
దామోదర్క రావు రాజాాన్కి వారసుడు కావల్లీ ఉనాి బ్రిటీష్ ప్రభుత్ాం అంద్దకు అంగీకర్ణంచలేద్ద. దామోదర్క రావు రాజా 
కు రకా సంబంధ్ం కానంద్దవలన అంటే దతా్ సంబంధ్ం కావున, ఈస్ట ఇండయా కంపన్స గవరిర్క-జెనరల్ లర్కు డెల్ 
హౌస్న, స్నదాింత్ం ప్రకారం రావు స్నంహాసనాన్ి అధిషటంచే అధికారం లేదన్ అత్న్న్ న్రాకర్ణంచాడు. దాంతో లక్ష్మీ బాయి 
ఈస్ట ఇండయా కంపన్స కి చందిన ఒక లయర్క రాబర్కట ఎల్లుస్ ను సంప్రదించ లండన్ కోరుటలో దావా వేస్నంది. ఆ లయరు 
కేసును చాల చకొగా వాదించనా లభం లేకపోయింది. కేసును కోరుట కొటిటవేస్నంది. ఆంగ్లుయులకు రాణి మీద కక్ష 
కల్లగంది. వార్ణ రాజాభరణాలను స్తాధీనం చేసుకునాిరు. మార్ణి 1854 లో రాజు ఋణపడఉని 60 వేల రూపాయలను 
ఆమెకు లభంచే పనషన్ నుంచ తీసేసుకునాిరు. ఆమె త్క్షణం ఝాన్సీ పటటణాన్ి విడచ వెళ్ళిల్లీందిగా ఆదేశించారు. కాన్స 
రాణి అంద్దకు సమమత్మంచలేద్ద. తాను ఝాన్సీ పటటణాన్ి విడచ వెళ్ళిది లేదన్ ప్రత్మజఞ పూన్ంది. 
గొపప త్మరుగుబాట్ల 
రాణి ఝాన్సీ న్ ఇవాకూడదన్ న్శియించుకొనిది. ఆమె త్న సైనాాన్ి బలపర్ణి మర్ణయు త్మకు తాముగా వచిన 
వాళిను పోగుచేస్న ఒక సేనను త్యారుచేస్నంది. మహిళలకు కూడా యుద ిశిక్షణ ఇవాబడంది. యుది వీరులైన గులం 
గాస్ ఖాన్, దోస్ా ఖాన్, ఖుదా బక్ష్, లల భుబక్షి, మోతీ బాయి, సుందర్క-ముందర్క, ఖాస్న బాయి, దీవాన్ రఘునాధ్ స్నంగ్, 
మర్ణయు దీవాన్ జవహ్ర్క స్నంగ్ రాణి బలగంలో ఉనాిరు.  
1857 స్థాతంత్రయ పోరాటం 
 ఝాన్సీ రాణి, - భారత్దేశంలో త్మరుగుబాట్ల గుర్ణంచ 1859లో లండన్ లో ప్రచుర్ణత్మైన Chambers's 
History of the Revolt in INDIA అనే పుసాకం నుండ 
ఝాన్సీలో ఇవన్సి జరుగుతునిపుడు, మే 10, 1857లో  మీరట్ లో భారత్ స్నపాయిల త్మరుగుబాట్ల మొదలైంది. బ్రిటిష్ కి 
వాత్మరేకంగా ఇది మొదటి త్మరుగుబాట్లగా న్ల్లచంది. పంద్దలంటే ముసలమనులకు దేాష్మన్, హింద్దవులకు ఆవులంటే 
పవిత్రమైనవన్ తెల్లస్ననా కాన్,వాళ్ళి యుదిములో తుపాకి గుండుు త్గలకుండా వేసుకొనే తొడుగులకు, మర్ణయు వాళ్ళి 
వాడే తుపాకీలకు పంద్దల మర్ణయు ఆవుల కొవుాన్ పూస్తరు. బ్రిటీషు అధికారులు వాళిను వాటిన్ వాడవల్లీందిగా 
బలవంత్ పర్ణచ,ఎవరైతే వినలేదో వాళిన్ శిక్షించడం మొదలుపట్లటరు. ఆ త్మరుగుబాట్ల సమయంలో చాల మంది బ్రిటిష్ 
ప్రజలు, మహిళలు, పిలులు స్నపాయిల చేత్మలో చంప బడన వాళిలో ఉనాిరు. బ్రిటిష్ వాళ్ళి ఈ త్మరుగుబాట్లను త్ారగా 
ముగంచాలనుకొనాిరు. 
ఇంత్లో, మే 1857,లో భారత్దేశంలో కలవరం ప్రాకడం మొదలైంది, ఉత్ార ఖండంలో మొదటి స్తాత్ంత్రా 
యుదిం మొదలైంది. ఈ కిుష్ట పర్ణస్నితులలో,బ్రిటిష్ వాళ్ళి ఇంకెకొడో వాళి ధాానాన్ి కేంద్రీకర్ణంచవలస్ననదిగా న్రభందం 
రావడంతో,ఝాన్సీ న్ లక్ష్మిబాయి పర్ణపాల్లంచవలస్నన అవసరం ఏరపడంది. ఈ సమయంలో ఆమె త్న సతాాన్ చాల 
వేగంగా ప్రదర్ణశంచ ఝాన్సీ యుదాిన్కి సేనలను సమరవింత్ంగా త్యారుచేస్నంది. ఈ త్న సమరిత్ కారణం వలన 
లక్ష్మిబాయి మధ్ా కాలంలో వచిన స్తమ్రాటు కలవర సమయములో కూడా ఝాన్ీన్ శాంత్మయుత్ంగా ఉంచగల్లగంది. 
అపపటి వరకు, బ్రిటిష్ కు వాత్మరేకంగా త్మరుగుబాట్లకు సంశయించన కాన్, జూన్ 8, 1857 జోఖన్ బాఘ్ లో 
బ్రిటిష్ HEIC అధికారుల, వాళి భారా, పిలుల "జన సంహారం"లో ఆమె పాత్ర ఇంకా ఒక వివాదాసపదము గానే 
న్ల్లచపోయింది.చవర్ణకి మార్ణి 23 1858 లో బ్రిటిష్ బలగాలు సర్క హుఘ్ రోజ్ వశములో ఝాన్సీ న్ 
ఆక్రమించుకునిపుపడు ఆమె సంశయం తీర్ణపోయింది. ఆమె యుది వీరులతో కల్లస్న లంగ కూడదన్ ఆమె 
న్రియించుకొంది. యుదిము సుమారు రండు వారాలు జర్ణగంది. ఝాన్సీ న్రూమలన చాల భయంకరమైనది. ఝాన్ీలో 
మహిళ్ళ సైనాం కూడా యుది స్తమగ్రిన్ మర్ణయు త్మను భండరములను స్నపాయిలకు అందించేవారు. రాణి లక్ష్మిబాయి 
చాల చురుకుగా ఉండేది. ఆమె నగర రక్షణను త్నే సాయంగా పర్ణశీల్లంచేది. 
ఆమె త్న బలగాలను త్న చుట్టట ఏరపరచుకొన్ బ్రిటిష్ కి వాత్మరేకంగా చాల భయంకరంగా యుదిం చేస్నంది. ఝాన్సీ కి 
సేాచఛ కల్లగంచ లక్ష్మిబాయి న్ సాత్ంత్రుపరురాలు చేయట్లన్కి త్మరుగుబాట్ల దారు నాయకుడైన తాతాా తోపే 
ఆధ్ారాములో 20,000 మంది సైనాం పంపబడంది. మార్ణి 31లో బ్రిటిష్ వాళి దగుర ల్లకొకి 1,540 స్నపాయిలు మాత్రమే 
ఉనాికాన్, "ఏ శిక్షణ లేన్ వాళి కంటే" వీళ్ళి చాల శిక్షణ పందినవాళ్ళి, మర్ణయు క్రమశిక్షణ కల్లగన వాళ్ళి 
కావడంతో,బ్రిటిష్ వాళ్ళి ఆక్రమణ మొదలు పటటడంతో, ఈ అనుభవం లేన్ స్నపాయిలు పార్ణపోయారు. లక్ష్మిబాయి 
బలగాలు బలహీనమవడంతో మూడు రోజుల త్రువాత్ బ్రిటిష్ వాళ్ళి నగర గోడలను చీలుికొన్ నగరాన్ి 
ఆక్రమించుకోగల్లగాయి.  
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ఆమె త్న రక్షకులు చుట్టట ఉండడంతో ఆ రాత్రి గోడ దూకి నగరం నుంచ పార్ణపోగల్లగంది,ఆ రక్షకులలో చాల మంది త్న 
మహిళ్ళ సైనాం నుండ ఉనివారే. 
1857లో అలజడ రేగడంతో ఝాన్సీ పటటణం విపువ కారులకు న్లయంగా మార్ణంది. లక్ష్మీబాయి సాచఛంద సైనాాన్ి 
సమీకర్ణంచడం దాారా ఆత్మరక్షణ బలోపేత్ం చేస్నంది. మహిళలను కూడా సైనాంలో చేరుికున్ వార్ణకి ఆయుధ్ శిక్షణను 
ఇవానారంభంచంది. ఆమె దగుర సైనాాధ్ాక్షులుగా ఉని వారంతా ఆమె యుదిం చేసుాని కారణాన్కి మదదతుగా సాచఛందంగా 
ముంద్దకు వచిన వారే. సెపటంబరు మర్ణయు అకోటబరు 1857 లో ఆమె ప్రకొ రాజాాలైన దత్మయా మర్ణయు ఓరాి రాజాాల 
నుంచ దాడన్ విజయవంత్ంగా  ఎద్దర్కొనగల్లగంది. 
జనవర్ణ 1858లో  బ్రిటిష్ సైనాం ఝాన్సీ న్ ముటటడంచడం ప్రారంభంచంది. రండు వారాల పోరాటం త్రాాత్ ఆంగ్లుయులు 
నగరాన్ి చేజికిొంచుకోగల్లగారు. కాన్స రాణి మాత్రం మగ వేష్ంలో దత్ాత్ తీసుకుని చని బిడును వీపున త్గల్లంచుకున్ వార్ణ 
కనుిగపిప పార్ణపోయింది. కల్లప అనే ప్రదేశాన్కి చేరుకున్ తాంత్మయా తోపే  అనే విపువ కారుణిి కలుసుకోగల్లగంది. 
ఆమె, చనివాడు అయిన దామోదర్క రావు, మర్ణయు త్న బలగాలతో కల్లప కి పార్ణపోయి తాంత్మయా తోపే  ఉండే 
త్మరుగుబాట్ల దారులతో చేర్ణంది. రాణి మర్ణయు తాతాా తోపే గాాల్లయర్క కు వెళ్ళు త్మ త్మరుగుబాట్ల బలగాలను ఒకటి చేస్న 
గాాల్లయర్క మహారాజ సైనాాన్ి ఓడంచ త్మ బలగాలతో వాళిను పూర్ణాగా నశించ పోయేల చేస్తరు. త్రువాత్ వాళ్ళి 
కపటోపాయముతో గాాల్లయర్క కోటను ఆక్రమించుకొనాిరు. కాన్,1858 జూన్ 17,లో రండో రోజు యుదిములో రాణి 
మరణించంది. ఈమె మరణాన్కి కారణమైన పర్ణస్నితుల గుర్ణంచ చాల వాదనలునాియి. ఇపపటి బ్రిటీష్ ర్ణపోరుటలను బటిట 
ఆమె బుల్లుట్ గాయాలు త్గల్ల మరణించందన్ తెలుసోంాది. టి.ఎ మార్ణటన్ రాస్నన లేఖ ఆధారంగా ఈ విష్యం తెలుసోంాది. 
“త్నతో పాట్ల ఆమెను తీసుకు వెళ్ళానని తాంత్మయా తోపే సహాయాన్ి త్మరసొర్ణస్తా ఆమె ఒక న్చినను తెమమన్ 
పురమాయించంది. దాన్ సహాయంతో దగురే ఉని గడు వామి పైకి ఎకిొ దాన్ి త్గుల బెటటమన్ చపిపంది. ఆమె అనుచరులు 
అలగ్ల చేశారు. ఇది ఫూల్ భాగ్ వదదనుని గుసైన్ బాగ్ వదద జర్ణగంది. నేను అకొడకి వెళ్ళి చూశాను.”త్రాాత్ మూడు 
రోజులకు బ్రిటీష్ వారు గాాల్లయర్క ను చేజికిొంచుకునాిరు. గాాల్లయర్క యుదిం గుర్ణంచ జనరల్ రోస్ ప్రస్తావిస్తా విపువ 
కారులోుకెలు ఆమే అత్ాంత్ ధైరా స్తహ్స్తలతో పోరు సల్లపందన్ కితాబిచాిడు. దాన్ వలునే ఆమె భారత్ స్తాత్ంత్ర్యాదామ 
చర్ణత్రలో చరస్తియిగా న్ల్లచపోవడమే కాక 19వ శతాబదంలో మహిళ్ళ స్తధికారత్కు ఆదరశ ప్రాయంగా న్ల్లచంది. 
మరణం 
 ఆమె 1858 జూన్ 17 లో గాాల్లయర్క లో యుది సమయములో త్న ఎన్మిదొవ యుది గుర్రంతో 
మరణించంది, అది గాాల్లయరోున్ ఫూల్ బాఘ్ దగుర కోత్ః-కి-సేర్ణలో జర్ణగంది. ఆమె యుది వీరులకు యుది బటటలు 
తొడగంచ గాాల్లయర్క కోటను రక్షించట్లన్కి యుదాిన్కి తీసుకెళ్ళింది,ఇది ఇపుపడు ఉత్ారప్రదేశ్ 
లో  ఉండే లకోికి పడమరగా 120 మైళి దూరంలో ఉంది. మూడు రోజుల త్రువాత్ బ్రిటిష్ వాళ్ళి గాాల్లయర్క ను 
ఆక్రమించుకొనాిరు. గాాల్లయర్క యుది న్వేదిక ప్రకారం, గెనరల్ సర్క హుఘ్ రోస్ ఆమెన్ "చాల చపుపకోదగన 
అందమైనది,తెల్లవైనది, మర్ణయు పట్లటదల కలది"అన్ "త్మరుగుబాట్ల నాయకులలో కెలు అత్మ భయంకరమైనది" అన్ 
విర్ణశంచారు. 
కాన్, కొరత్గా ఉని శవాన్ి గుర్ణాంచ, అది రాణి in అన్ నమిమంచారన్ " పరాక్రమ" పట్లలముగా చపపబడే ఆమె గాాల్లయర్క 
యుదింలో చన్పోలేదన్ కెపటన్ రీస్ నమమబడ, "[ది] ఝాన్సీ మహారాణి బ్రత్మకే ఉంది!" అన్ బహిరంగంగా ప్రకటించాడు.  ఆమె 
ఎకొడైతే మరణిచందో అకొడే అదే రోజు ఆమెకు అంత్ా క్రియలు జర్ణగాయన్ నమమకం. ఆమె పర్ణచార్ణకలలో ఒకరు 
అంత్ాక్రియల సనాిహాలకు సహాయపడంది. 
ఆమెకుని ధైరాము, పరాక్రమము, మర్ణయు వివేకము, భారత్దేశంలో 19 వ శతాబదములో మహిళలకుని అధికారం పై 
ఆమెకుని ముంద్దచూపు, మర్ణయు ఆమె చేస్నన తాాగాలు ఆమెన్ స్తాత్ంత్రా పోరాటంలో ఒక ప్రస్నది వాకాిగా న్ల్లపింది. 
ఝాన్సీ మర్ణయు గాాల్లయర్క లలో ఆమె గురాుగా కంచు విగ్రహాలను స్తిపించారు,రండంటిలోను ఆమె గుర్రం పైన 
కూరుినిట్లటగా చత్రీకర్ణంచారు. 
ఝాన్సీ అధికారం పోయిన కొన్ి రోజులకే ఆమె త్ండ్రి అయిన, మోరోపంత్ త్మేబన్ పట్లటకొన్ ఉర్ణతీస్తరు. త్న దత్ా 
పుత్రుడైన దామోదర్క రావు, బ్రిటీషు ప్రభుత్ాం నుంచ భరణం ఇవాబడాుడు, కాన్ అత్నెపుపడు త్మ పిత్రార్ణితాన్ి 
అంద్దకోలేద్ద. 
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ప్రాబలయం 
రాణి లక్ష్మిబాయి దేశీయ శూరురలైంది, మర్ణయు ఆమెను మహిళ్ళ శూరురాల్లగా ఒక గొపప ఉదాహ్రణగా చపుపకోవచుి. 
భారత్ దేశీయ సేనలో మొదటి మహిళ్ళ సమూహ్మును, త్యారు చేస్ననపుపడు దాన్కి ఈమె పేరు పట్లటరు. భారత్ దేశ 
కవయిత్రి అయిన సుభద్ర కుమర్ణ చౌహాన్  వీర రస శైల్లలో ఆమె గుర్ణంచ ఒక కవిత్ రచంచారు, అది ఇపపటికి భారత్ దేశ 
బడ పిలుల చేత్ చపపబడుచునిది. 
1878 లో పుసాకం ది హిసటరీ ఆఫ్ ది ఇండయన్ మూటిన్ , పుసాకం ప్రకారం కొలోనెల్ మల్లుసన్ చపిపనదేంటంటే "...ఆమె 
ప్రజల నమమకం ప్రకారం ఆమె దౌరినాంగా త్మరుగుబాట్లలోకి రపిపంచబడందన్ ;    అది నాాయమైనదన్; ..... వాళుకి ఆమె 
ఎపపటికి శూరురాలు 
 
( వీరనారి ఝాన్సీ లక్ష్మీ భాయ్ వీరగాథ గురించి విద్వయర్పధలకు తెల్యపరచ్చలని, ఆమె తాయగం, దేశభకిత విద్వయర్పధలకు 
సూూరితనివాాలని ఆమె బయోగ్రఫీని సూక్షమంగా ఇకూడ ఇవాడం జ్రిగ్ంది. 
( ప్రసుతతం జ్ర్పగుతునన పాఠశాల వారిికోతీవాలలో ఈ ఏకపాత్రాభినయానిన అభినయింపచేస్థతరని ఆశసూత) 
ఈ వీరవనిత గురించి తెల్పే క్కనిన వీడ్డయో ల్ంక్సీ 
https://www.youtube.com/watch?v=eyqCfOe91ic 
https://www.youtube.com/watch?v=AWAPdA6FWg4 
https://www.youtube.com/watch?v=ORix3RhcG2s 
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 ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి' అసలు పేరు మణికర్ణిక. ఆమె 1828వ సంవత్ీరము నవంబరు నెల19 
న మహారాష్ట్ర కు చందిన సతారలో ఒక కరాాడీ బ్రాహ్మణుల వంశంలో వారణాస్నలో విక్రమ నామ 
సంవత్ీరం బహుళ పంచమీ నాడు జన్మంచంది. డీ.బీ పరాస్నిస్ అనే చర్ణత్రకారుడు రాణీ నవంబర్క 
19, 1835 వసంవత్ీరంలో జన్మంచనట్లు ఆమె జీవిత్ చర్ణత్రలో పేర్కొనాిడు. కాన్స దీన్కి వేరే చార్ణత్రక 
ఆధారాలు లేకపోవడం వలన 1828 అన్ి చోట్లు ఆమోదింపబడుతునిది. దీన్కి ఆధారం 1854లో జాన్ 
లంగ్ అనే ఆంగ్లుయుడు రాణిన్ కలవడాన్కి వెళ్ళినపుడు ఆమె త్రుపు గుమస్తా ఆయనకు రాణీ 26 ఏళి 
స్త్రీ అన్ చపపడం జర్ణగంది. ఈమె త్ల్లుదండ్రులు మోరోపంత్ తాంబే మర్ణయు భాగీరథీబాయి లు. వీళిది 
స్తంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుట్లంబం. ఆమె త్ల్లు చాల తెల్లవైనది మర్ణయు ఆధాాత్మమక దోరణి మెండుగా 
కలది. 
పేరు మణికర్ణిక కాగా ఆమె ను ముద్దదగా మను అన్ పిలుచుకునేవారు. ఆమె త్ల్లు రాణి నాలుగ్లళి 
ప్రాయంలో ఉండగానే కనుి మూస్నంది. దాంతో ఆమెను పంచాల్లీన బాధ్ాత్ త్ండ్రి మీద పడంది. 
ఇలంటి కిుష్ట సమయంలో బాజీరావు పీష్వా మోరో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి (నవంబరు 19, 1828 ఉత్రా 
భారత్దేశ రాజామైన ఝాన్సీ అనే రాజాాన్కి రాణి. 1857లో ఆంగ్లుయుల పర్ణపాలనకు వాత్మరేకంగా 
జర్ణగన మొదటి భారత్ స్తాత్ంత్రా సంగ్రామంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషంచంది. 
భారత్దేశంలోన్ బ్రిటిష్ పర్ణపాలనలో ఝాన్సీ కి రాణి గ ప్రస్నదిికెకిొనది.1857 లో భారత్ దేశ 
త్మరుగుబాట్లదారులోముఖామైన వాళిలో ఈమె ఒకరు. మర్ణయు భారత్దేశంలోన్ బ్రిటిష్ పర్ణపాలన ను 
అడుు వాళుకి ఈమె గురుాగా న్ల్లచారు. భారత్దేశం యొకొ "john ఆఫ్ ఆర్కొ" లగా ఆమె భారత్ దేశ 
చర్ణత్రలో ఒక గొపప వాకిాగా న్ల్లచపోయింది.[1] 
బాలా జీవిత్ం 
పంత్ ను బిఠూర్క కు పిల్లపించ ఆశ్రయమిచి ఆద్దకునాిడు. బాజీరావు కు సంతానం లేకపోవడంతో 
నానా స్తహెబ్ అనే బాలున్ దత్ాత్ చేసుకునాిడు. నానా స్తహెబ్, అత్న్ పినత్ండ్రి కుమారుడు రావు 
స్తహెబ్ మనూబాయిన్ త్మ చల్లుల్లగా ఆదర్ణంచారు. వీరు ముగుురూ కల్లసే విదాలన్సి నేరుికునాిరు. 
కతా్మస్తము, గుర్రపుస్తారీ, తుపాకీ పేలిడం వండ విదాలంటే మనూకు మకుొవ ఎకుొవ. ఖడుం ధ్ర్ణంచ, 
కళ్ిం బిగంచ గాల్ల విసురుకు ఉవెాతుాగా ఎగరే కురులతో గుర్రపు స్తారీ చేస్తా నానా స్తహెబ్ వెంట 
మనూబాయి ద్దసుకొన్ పోయేది. 
వివాహ్ం 
లక్ష్మీబాయికి 13 ఏళి వయసులోనే 1842లో ఝాన్సీ పటటణాన్కి రాజైన గంగాధ్రరావు నెవలొర్క 
తో వివాహ్మైంది[2]. దీంతో ఆమె ఝాన్సీ పటటణాన్కి మహారాణి అయింది. అపపటి ఆచారాల ప్రకారం 
మహారాణి అయిన త్రాాత్ ఆమె పేరు లక్ష్మీబాయి అయింది. 1851లో లక్ష్మీబాయికి ఒక కుమారుడు 
జన్మంచాడు. అయితే ఆ పిలువాడు నాలుగు నెలల వయసులోనే కనుిమూశాడు. 1853 లో గంగాధ్ర 
రావుకు విపరీత్మైన అనారోగాం సోకింది. వేరే బిడును ఎవర్ణనైనా దత్ాత్ తీసుకోమన్ అందరూ సలహ్ 
ఇచాిరు. దాంతో ఆయనకు దూరపు బంద్దవైన వాసుదేవ నేవలొర్క కుమారుడైన దామోదర్క రావు అనే 
పిలువాడన్ చన్పోవడాన్కి కేవలం ఒకొ రోజు ముంద్దగానే దత్ాత్ తీసుకునాిరు. 1853, నవంబర్క 21 వ 
తేదీన గంగాధ్రరావు మరణించాడు. 

8 

FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES LOG ON TO 
https://krbestsocialteache.wixsite.com/bestsocialteacher 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%A3%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AE
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%B5%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%8D_19
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%B5%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%8D_19
https://te.wikipedia.org/wiki/1835
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B9%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%A3%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%B5%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%81_19
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%B5%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%81_19
https://te.wikipedia.org/wiki/1828
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80
https://te.wikipedia.org/wiki/1857
https://te.wikipedia.org/wiki/1857
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%A4%E0%B0%82%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%9F%E0%B0%BF%E0%B0%B7%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%9F%E0%B0%BF%E0%B0%B7%E0%B1%8D_%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=John_%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D_%E0%B0%86%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=John_%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D_%E0%B0%86%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%A4
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%96%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/1842
https://te.wikipedia.org/wiki/1842
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B9%E0%B0%82_(%E0%B0%AA%E0%B1%86%E0%B0%B3%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BF)
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%B9%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A3%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/1851
https://te.wikipedia.org/wiki/1851
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%A4
https://te.wikipedia.org/wiki/1853
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%B5%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%8D_21
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%B5%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%8D_21


ఆక్రమణ 
వివాహ్ం త్రువాత్ ఆమె పేరు లక్ష్మిబాయిగా మారిబడంది. సభలో ఆమె త్ండ్రికుని ప్రాభలాం వలన, 
మిగల్లన్న యువతులు, ఎవరైతే జెనన కి న్రబంధ్ం చేయబడ ఉంట్లరో, వాళికంటే ఎకుొవ స్తాత్ంత్రాం 
ఈమెకు వుండేది.ఆమె స్తయుధ్ దళం, గుర్రపుస్తారీ, విలువిదాలలో ప్రావీణాం సంపాదించంది, అంతే 
కాకుండా త్న సేిహితురాలుందర్ణన్స చేరుికొన్ సభలో ఒక సైనాాన్ి త్యారుచేస్నంది. 
1851 లో రాణి లక్ష్మిబాయి త్న కుమారుడకి జనమన్చింది, కాన్ అత్ను త్న నాలుగు నెలల వయసుీలోనే 
చన్పోయాడు. త్మ కుమారుడు చన్పోయిన త్రువాత్, ఝాన్సీ యొకొ రాజు మర్ణయు రాణి దామోదర్క 
రావు అనే పిలువాడన్ దత్ాత్ తీసుకొనాిరు. కాన్ రాజు అయిన ఆమె భర ాత్న కుమారుడ మరణం నుంచ 
తేరుకోలేక, 1853 నవంబర్క 21 లో పగల్లన హ్ృదయముతో చాల బాధ్ పడుతూ చన్పోయాడన్ 
చపపబడంది. వీరు దత్తా్ తీసుకునే సమయాన్కి డల్హాసీ భారత్ గవరిర్క జనరల్ గా ఉనాిడు. హిందూ 
స్తంప్రదాయం ప్రకారం దామోదర్క రావు రాజాాన్కి వారసుడు కావల్లీ ఉనాి బ్రిటీష్ ప్రభుత్ాం అంద్దకు 
అంగీకర్ణంచలేద్ద. దామోదర్క రావు రాజా కు రకా సంబంధ్ం కానంద్దవలన అంటే దత్ా సంబంధ్ం 
కావున, ఈస్ట ఇండయా కంపన్స గవరిర్క-జెనరల్ లర్కు డెల్ హౌస్న, స్నదాింత్ం ప్రకారం రావు 
స్నంహాసనాన్ి అధిషటంచే అధికారం లేదన్ అత్న్న్ న్రాకర్ణంచాడు. దాంతో లక్ష్మీ బాయి ఈస్ట ఇండయా 
కంపన్స కి చందిన ఒక లయర్క రాబర్కట ఎల్లుస్ ను సంప్రదించ లండన్ కోరుటలో దావా వేస్నంది. ఆ లయరు 
కేసును చాల చకొగా వాదించనా లభం లేకపోయింది. కేసును కోరుట కొటిటవేస్నంది. ఆంగ్లుయులకు రాణి 
మీద కక్ష కల్లగంది. వార్ణ రాజాభరణాలను స్తాధీనం చేసుకునాిరు. మార్ణి 1854 లో రాజు ఋణపడఉని 
60 వేల రూపాయలను ఆమెకు లభంచే పనషన్ నుంచ తీసేసుకునాిరు. ఆమె త్క్షణం ఝాన్సీ పటటణాన్ి 
విడచ వెళ్ళిల్లీందిగా ఆదేశించారు. కాన్స రాణి అంద్దకు సమమత్మంచలేద్ద. తాను ఝాన్సీ పటటణాన్ి విడచ 
వెళ్ళిది లేదన్ ప్రత్మజఞ పూన్ంది. 
గొపప త్మరుగుబాట్ల 
రాణి ఝాన్సీ న్ ఇవాకూడదన్ న్శియించుకొనిది. ఆమె త్న సైనాాన్ి బలపర్ణి మర్ణయు త్మకు 
తాముగా వచిన వాళిను పోగుచేస్న ఒక సేనను త్యారుచేస్నంది. మహిళలకు కూడా 
యుది శిక్షణ ఇవాబడంది. యుది వీరులైన గులం గాస్ ఖాన్, దోస్ా ఖాన్, ఖుదా బక్ష్, లల భు 
బక్షి, మోతీ బాయి, సుందర్క-ముందర్క, ఖాస్న బాయి, దీవాన్ రఘునాథ్ స్నంగ్, మర్ణయు దీవాన్ జవహ్ర్క 
స్నంగ్ రాణి బలగంలో ఉనాిరు . 
1857 స్తాత్ంత్రా పోరాటం 
ఝాన్సీలో ఇవన్సి జరుగుతునిపుడు, మే 10,1857లో మీరట్ లో భారత్ స్నపాయిల త్మరుగుబాట్ల 
మొదలైంది. బ్రిటిష్ కి వాత్మరేకంగా ఇది మొదటి త్మరుగుబాట్లగా న్ల్లచంది. పంద్దలంటే ముసలమనులకు 
దేాష్మన్, హింద్దవులకు ఆవులంటే పవిత్రమైనవన్ తెల్లస్ననా కాన్,వాళ్ళి యుదిములో తుపాకి గుండుు 
త్గలకుండా వేసుకొనే తొడుగులకు, మర్ణయు వాళ్ళి వాడే తుపాకీలకు పంద్దల మర్ణయు 
ఆవుల కొవుాన్ పూస్తరు. బ్రిటిష్ అధికారులు వాళిను వాటిన్ వాడవల్లీందిగా బలవంత్ పర్ణచ,ఎవరైతే 
వినలేదో వాళిన్ శిక్షించడం మొదలుపట్లటరు. ఆ త్మరుగుబాట్ల సమయంలో చాల మంది బ్రిటిష్ ప్రజలు, 
మహిళలు,పిలులు స్నపాయిల చేత్మలో చంప బడన వాళిలో ఉనాిరు. బ్రిటిష్ వాళ్ళి ఈ త్మరుగుబాట్లను 
త్ారగా ముగంచాలనుకొనాిరు. 
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https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%A6%E0%B1%80%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D_%E0%B0%9C%E0%B0%B5%E0%B0%B9%E0%B0%B0%E0%B1%8D_%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1
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https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%9F%E0%B0%BF%E0%B0%B7%E0%B1%8D
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ఇంత్లో, మే 1857,లో భారత్దేశంలో కలవరం ప్రాకడం మొదలైంది, ఉత్రా ఖండంలో మొదటి భారత్ 
స్తాత్ంత్రా యుదిం మొదలైంది. ఈ కిుష్ట పర్ణస్నితులలో,బ్రిటిష్ వాళ్ళి ఇంకెకొడో వాళి ధాానాన్ి 
కేంద్రీకర్ణంచవలస్ననదిగా న్రభందం రావడంతో,ఝాన్సీ న్ లక్ష్మిబాయి పర్ణపాల్లంచవలస్నన అవసరం 
ఏరపడంది. ఈ సమయంలో ఆమె త్న సతాాన్ చాల వేగంగా ప్రదర్ణశంచ ఝాన్సీ యుదాిన్కి సేనలను 
సమరివంత్ంగా త్యారుచేస్నంది. ఈ త్న సమరిత్ కారణం వలన లక్ష్మిబాయి మధ్ా కాలంలో వచిన 
స్తమ్రాటు కలవర సమయములో కూడా ఝాన్ీన్ శాంత్మయుత్ంగా ఉంచగల్లగంది. 
అపపటి వరకు, బ్రిటిష్ కు వాత్మరేకంగా త్మరుగుబాట్లకు సంశయించన కాన్,జూన్ 8 1857 జోఖన్ బాఘ్ 
లో బ్రిటిష్ HEIC అధికారుల, వాళి భారా, పిలుల "జన సంహారం"లో ఆమె పాత్ర ఇంకా ఒక 
వివాదాసపదము గానే న్ల్లచపోయింది.చవర్ణకి మార్ణి 23 1858 లో బ్రిటిష్ బలగాలు సర్క హుఘ్ రోజ్ 
వశములో ఝాన్సీ న్ ఆక్రమించుకునిపుపడు ఆమె సంశయం తీర్ణపోయింది. ఆమె యుది వీరులతో 
కల్లస్న లంగ కూడదన్ ఆమె న్రియించుకొంది. యుదమిు సుమారు రండు వారాలు జర్ణగంది. ఝాన్సీ 
న్రూమలన చాల భయంకరమైనది. ఝాన్ీలో మహిళ్ళ సైనాం కూడా యుది స్తమగ్రిన్ మర్ణయు త్మను 
భండరములను స్నపాయిలకు అందించేవారు. రాణి లక్ష్మిబాయి చాల చురుకుగా ఉండేది. ఆమె నగర 
రక్షణను త్నే సాయంగా పర్ణశీల్లంచేది. 
ఆమె త్న బలగాలను త్న చుట్టట ఏరపరచుకొన్ బ్రిటిష్ కి వాత్మరేకంగా చాల భయంకరంగా యుదంి 
చేస్నంది. ఝాన్సీ కి సేాచఛ కల్లగంచ లక్ష్మిబాయి న్ సాత్ంత్రుపరురాలు చేయట్లన్కి త్మరుగుబాట్ల దారు 
నాయకుడైన తాతాా తోపే ఆధ్ారాములో 20,000 మంది సైనాం పంపబడంది. మార్ణి 31లో బ్రిటిష్ 
వాళి దగుర ల్లకొకి 1,540 స్నపాయిలు మాత్రమే ఉనాికాన్, "ఏ శిక్షణ లేన్ వాళి కంటే" వీళ్ళి చాల 
శిక్షణ పందినవాళ్ళి, మర్ణయు క్రమశిక్షణ కల్లగన వాళ్ళి కావడంతో,బ్రిటిష్ వాళ్ళి ఆక్రమణ మొదలు 
పటటడంతో, ఈ అనుభవం లేన్ స్నపాయిలు పార్ణపోయారు. లక్ష్మిబాయి బలగాలు బలహీనమవడంతో 
మూడు రోజుల త్రువాత్ బ్రిటిష్ వాళ్ళి నగర గోడలను చీలుికొన్ నగరాన్ి ఆక్రమించుకోగల్లగాయి. 
ఆమె త్న రక్షకులు చుట్టట ఉండడంతో ఆ రాత్రి గోడ దూకి నగరం నుంచ పార్ణపోగల్లగంది,ఆ 
రక్షకులలో చాల మంది త్న మహిళ్ళ సైనాం నుండ ఉనివారే. 
1857లో అలజడ రేగడంతో ఝాన్సీ పటటణం విపువ కారులకు న్లయంగా మార్ణంది. లక్ష్మీబాయి సాచఛంద 
సైనాాన్ి సమీకర్ణంచడం దాారా ఆత్మరక్షణ బలోపేత్ం చేస్నంది. మహిళలను కూడా సైనాంలో చేరుికున్ 
వార్ణకి ఆయుధ్ శిక్షణను ఇవానారంభంచంది. ఆమె దగుర సైనాాధ్ాక్షులుగా ఉని వారంతా ఆమె 
యుదిం చేసుాని కారణాన్కి మదదతుగా సాచఛందంగా ముంద్దకు వచిన వారే. సెపటంబరు మర్ణయు 
అకోటబరు 1857 లో ఆమె ప్రకొ రాజాాలైన దత్మయా మర్ణయు ఓరాి రాజాాల నుంచ 
దాడన్ విజయవంత్ంగా ఎద్దర్కొనగల్లగంది. 
జనవర్ణ 1858లో బ్రిటిష్ సైనాం ఝాన్సీ న్ ముటటడంచడం ప్రారంభంచంది. రండు వారాల పోరాటం 
త్రాాత్ ఆంగ్లుయులు నగరాన్ి చేజికిొంచుకోగల్లగారు. కాన్స రాణి మాత్రం మగ వేష్ంలో దత్ాత్ 
తీసుకుని చని బిడును వీపున త్గల్లంచుకున్ వార్ణ కనుిగపిప పార్ణపోయింది. కల్లప అనే ప్రదేశాన్కి 
చేరుకున్ తాంత్మయా తోపే అనే విపువ కారుణిి కలుసుకోగల్లగంది. 
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ఆమె, చనివాడు అయిన దామోదర్క రావు, మర్ణయు త్న బలగాలతో కల్లప కి పార్ణపోయి తాతాా 
తోపే ఉండే త్మరుగుబాట్ల దారులతో చేర్ణంది. రాణి మర్ణయు తాతాా తోపే గాాల్లయర్క కు వెళ్ళు త్మ 
త్మరుగుబాట్ల బలగాలను ఒకటి చేస్న గాాల్లయర్క మహారాజ సైనాాన్ి ఓడంచ త్మ బలగాలతో వాళిను 
పూర్ణాగా నశించ పోయేల చేస్తరు. త్రువాత్ వాళ్ళి కపటోపాయముతో గాాల్లయర్క కోటను 
ఆక్రమించుకొనాిరు. కాన్,1858 జూన్ 17,లో రండో రోజు యుదమిులో రాణి మరణించంది[3].ఈమె 
మరణాన్కి కారణమైన పర్ణస్నితుల గుర్ణంచ చాల వాదనలునాియి. ఇపపటి బ్రిటీష్ ర్ణపోరుటలను బటిట 
ఆమె బుల్లుట్ గాయాలు త్గల్ల మరణించందన్ తెలుసోాంది. టి.ఎ మార్ణటన్ రాస్నన లేఖ ఆధారంగా ఈ 
విష్యం తెలుసోాంది. 
“త్నతో పాట్ల ఆమెను తీసుకు వెళ్ళానని తాంత్మయా తోపే సహాయాన్ి త్మరసొర్ణస్తా ఆమె 
ఒక న్చిన ను తెమమన్ పురమాయించంది. దాన్ సహాయంతో దగురే ఉని గడు వామి పైకి ఎకిొ దాన్ి 
త్గుల బెటటమన్ చపిపంది. ఆమె అనుచరులు అలగ్ల చేశారు. ఇది ఫూల్ భాగ్ వదదనుని గుసైన్ బాగ్ 
వదద జర్ణగంది. నేను అకొడకి వెళ్ళి చూశాను.[4]”త్రాాత్ మూడు రోజులకు బ్రిటీష్ వారు గాాల్లయర్క ను 
చేజికిొంచుకునాిరు. గాాల్లయర్క యుదంి గుర్ణంచ జనరల్ రోస్ ప్రస్తావిస్తా విపువ కారులోుకెలు ఆమే 
అత్ాంత్ ధైరా స్తహ్స్తలతో పోరు సల్లపందన్ కితాబిచాిడు. దాన్ వలునే ఆమె భారత్ స్తాత్ంత్ర్యాదామ 
చర్ణత్రలో చరస్తియిగా న్ల్లచపోవడమే కాక 19వ శతాబదంలో మహిళ్ళ స్తధికారత్కు ఆదరశ ప్రాయంగా 
న్ల్లచంది. 
ఆమె 1858 జూన్ 17 లో గాాల్లయర్క లో యుది సమయములో త్న ఎన్మిదొవ యుది గుర్రంతో 
మరణించంది, అది గాాల్లయరోున్ ఫూల్ బాఘ్ దగుర కోత్ః-కి-సేర్ణలో జర్ణగంది. ఆమె యుది వీరులకు 
యుది బటటలు తొడగంచ గాాల్లయర్క కోటను రక్షించట్లన్కి యుదాని్కి తీసుకెళ్ళింది,ఇది 
ఇపుపడు ఉత్రా ప్రదేశ్లు ఉండే లకోికి పడమరగా 120 మైళి దూరంలో ఉంది. మూడు రోజుల 
త్రువాత్ బ్రిటిష్ వాళ్ళి గాాల్లయర్క ను ఆక్రమించుకొనాిరు. గాాల్లయర్క యుది న్వేదిక ప్రకారం, 
గెనరల్ సర్క హుఘ్ రోస్ ఆమెన్ "చాల చపుపకోదగన అందమైనది,తెల్లవైనది, మర్ణయు పట్లటదల 
కలది"అన్ "త్మరుగుబాట్ల నాయకులలో కెలు అత్మ భయంకరమైనది" అన్ విర్ణశంచారు. 
కాన్, కొరత్గా ఉని శవాన్ి గుర్ణంాచ, అది రాణి in అన్ నమిమంచారన్ " పరాక్రమ" పట్లలముగా 
చపపబడే ఆమె గాాల్లయర్క యుదింలో చన్పోలేదన్ కెపటన్ రీస్ నమమబడ, "[ది] ఝాన్సీ మహారాణి బ్రత్మకే 
ఉంది!" అన్ బహిరంగంగా ప్రకటించాడు.[5] ఆమె ఎకొడైతే మరణిచందో అకొడే అదే రోజు ఆమెకు 
అంత్ా క్రియలు జర్ణగాయన్ నమమకం. ఆమె పర్ణచార్ణకలలో ఒకరు అంత్ాక్రియల సనాిహాలకు 
సహాయపడంది. 
ఆమెకుని ధైరాము, పరాక్రమము, మర్ణయు వివేకము, భారత్దేశంలో 19 వ శతాబదములో 
మహిళలకుని అధికారం పై ఆమెకుని ముంద్దచూపు, మర్ణయు ఆమె చేస్నన తాాగాలు ఆమెన్ 
స్తాత్ంత్రా పోరాటంలో ఒక ప్రస్నది వాకిాగా న్ల్లపింది. ఝాన్సీ మర్ణయు గాాల్లయర్క లలో ఆమె 
గురుాగా కంచు విగ్రహాలను స్తిపించారు,రండంటిలోను ఆమె గుర్రం పైన కూరుినిట్లటగా 
చత్రీకర్ణంచారు. 
ఝాన్సీ అధికారం పోయిన కొన్ి రోజులకే ఆమె త్ండ్రి అయిన, మోరోపంత్ త్మేబన్ పట్లటకొన్ 
ఉర్ణతీస్తరు. .త్న దత్ా పుత్రుడైన దామోదర్క రావు, బ్రిటిష్ ప్రభుత్ాం నుంచ భరణం ఇవాబడాుడు, కాన్ 
అత్నెపుపడు త్మ పిత్రార్ణితాన్ి అంద్దకోలేద్ద. 
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FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES LOG ON TO 
https://krbestsocialteache.wixsite.com/bestsocialteacher 

https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%95%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE_%E0%B0%A4%E0%B1%8B%E0%B0%AA%E0%B1%87&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE_%E0%B0%A4%E0%B1%8B%E0%B0%AA%E0%B1%87&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%9A%E0%B1%8D%E0%B0%9A%E0%B1%86%E0%B0%A8
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%B0%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%89%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%B0_%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B1%8B
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%B0%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9D%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%82%E0%B0%9A%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%9F%E0%B0%BF%E0%B0%B7%E0%B1%8D_%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AD%E0%B1%81%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%82


ప్రాబలాం 
రాణి లక్ష్మిబాయి దేశీయ శూరురలైంది, మర్ణయు ఆమెను మహిళ్ళ శూరురాల్లగా ఒక గొపప 
ఉదాహ్రణగా చపుపకోవచుి. భారత్ దేశీయ సేనలో మొదటి మహిళ్ళ సమూహ్ము ను, Tayaaru 
చేస్ననపుపడు దాన్కి ఈమె పేరు పట్లటరు. భారత్ దేశ కవయిత్రి అయిన సుభద్ర కుమార్ణ చుహ్న్ వీర 
రస శైల్లలో ఆమె గుర్ణంచ ఒక కవిత్ రచంచారు, అది ఇపపటికి భారత్ దేశ బడ పిలుల చేత్ 
చపపబడుచునిది. 
1878 లో పుసాకం ది హిసటరీ ఆఫ్ ది ఇండయన్ మూటిన్ , పుసాకం ప్రకారం కొలోనెల్ మల్లుసన్ 
చపిపనదేంటంటే "...ఆమె ప్రజల నమమకం ప్రకారం ఆమె దౌరినాంగా త్మరుగుబాట్లలోకి 
రపిపంచబడందన్ ; అది నాాయమైనదన్; ..... వాళుకి ఆమె ఎపపటికి శూరురాలు. 
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బసి్ట స్ష్ల్ టీచర్ వాటీప్ గ్రూపు నియమాలు 
పాఠశాల సమయంలో పోసుిలు చేయరాదు., గుడామరినంగ్, పండుగ విషెష్ పంపరాదు.  
వయకితగత దూష్ణలకు దిగరాదు. వయరధ వాదనలు చేయరాదు. 
మీవంతుగా సబజకుి పరంగా మీ పాఠశాలలో చేసన ఏ విష్యమనైననూ పంచవచ్చు. (తకుూవ ఫోటోలతో) 
సబజకుి విష్యమలు తపు ఇతర విష్యమలు ఏవీ పోసు ిచేయరాదు.(యూనియన్ మెస్తజుల, అడారెటిజ్ మెంటుల) 
సబజకుి సందేహమలు మాత్రమే పోసు ిచేయవలెను. మూఢనమమకాలను ప్రచ్చరం చేస్త పోసింగులు చేయరాదు. 
వయకితగత చ్చటింగ్ చేయరాదు,   
వివిధ మతాలు, కులాలు, రాజ్కీయ పారీిలు, ప్రభుతా వయతిరేక వాయఖయలు చేయరాదు. 
స్థధారణంగా ప్రభుతా ఆదేశమలతో అనిన పాఠశాలలోల జ్రిగే కారయక్రమాల ఫోటోలు, వయకితగత ఫోటోలు పంచరాదు. 
సబజకుికు సంబందించి పంచే ప్రతీ ఫోటో, వీడ్డయోక్క వివరణ క్రంద వ్రాయవలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటించని వారిని వెంటనే తలగ్ంచ్చట జ్ర్పగును. 
గ్రూపులో చేరాలనుకునేవార్ప కేవలం అడ్డమన్ వాటీప్ నెంబర్పకే ADDING REQUST వాటీప్ ద్వారా పంపాల్. 
 -  అడ్డమన్ KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI 9492146689. 

BEST SOCIAL TEACHER  
WHATSAPP GROUP. 

ADMIN KSV KRISHNA REDDY,GHM, 

ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI, 

9492146689 

FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES LOG ON TO 
https://krbestsocialteache.wixsite.com/bestsocialteacher 

https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%A4_%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B1%80%E0%B0%AF_%E0%B0%B8%E0%B1%87%E0%B0%A8&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AE%E0%B1%8A%E0%B0%A6%E0%B0%9F%E0%B0%BF_%E0%B0%AE%E0%B0%B9%E0%B0%BF%E0%B0%B3%E0%B0%BE_%E0%B0%B8%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B9%E0%B0%AE%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%AD%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0_%E0%B0%95%E0%B1%81%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BF_%E0%B0%9A%E0%B1%81%E0%B0%B9%E0%B0%A8%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1


BEST SOCIAL TEACHER  
WHATSAPP GROUP. 

  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అతయధిక మంది స్థంఘిక శాస్త్ర 
ఉపాధాయయుల మధయ విష్య సంబంధ చరు, పరసుర సందేహ నివృతిత, 
పాఠయబోధన, మూలాయంకనం నందు తోడాుటు కోసం  

       మన “బసి్ట స్ష్ల్ టీచర్ వాటీప్ గ్రూప్”   
    ఏరురచబడ్డంది. ఇందు స్థంఘిక శాస్త్ర బోధకులందరూ {మీర్ప 

ప్రభుతా, ప్రైవేటు} ఏ పాఠశాలలో పనిచేసుతనాన సభుయలుగా చేర్పటకు 
అర్పౌలే.  సభుయలందరూ విష్య సంబంధ చరును మాత్రమే గ్రూపులలో 
చేయవలసనదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా గ్రూపునందు 
చేరదలచ్చకుంటే వారి వివరాలు, పేర్ప, హోద్వ, పనిచేసుతనన పాఠశాల, 
మండలం, జిలాల వివరాలను అడ్డమన్ వాటీప్ నెంబర్ప 9492146689 
కు వాటీప్ ద్వారా పంపండ్డ. (వివరమలు తెలుపకుండా కేవలం 
యాడ్ మై నెంబర్ అని ఎవరూ పంపరాదు. కేవలం స్థంఘిక శాస్త్ర 
ఉపాధాయయులను మాత్రమే సభుయలుగా చేసుక్కనుటకు వాటీప్ గ్రూప్ 
ల్ంక్స పంపడం లేదు. గమనించగలర్ప.) 

 ఇటుల  
 సద్వ స్థంఘిక శాస్త్ర స్తవలో  

      కె.యస్ట. వి కృష్ణణరెడ్డ,ి జిహెచ్ ఎం,  
     జెడ్.పి.హెచ్.ఎస్ట., గంటి, 

 క్కతతపేట మండలం  
  తూర్పు గోద్వవరి.  
9492146689  
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