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అల్లూరి సీతారామరాజు 
(ఏక పాత్రాభినయం) 

 
(తెర లేచేసరికి సీతారామరాజు దేశ పరిస్థతిిని అవలోకిస్తూ                             
శ్వేత జాతీయులపై కోపాగ్నిని కురిపిస్తూ ఉంటాడు) 
 
ఒరేయ్! 
నీతి నియమాలు లేని శ్వేత జాతీయులారా! 
పరమ పవిత్రమైన మా భారతదేశంలో వరూకానికి అడుగుపెటారాురా మీరు! 
మాలో మాకు తగువులు పెట్టా పాలకులు అయ్యారురురా మీరు! 
మా దేశ స్థరిసంపదలు అనీి కొలలగొట్ట ామీ దేశానికి తరలిస్తూని మీరు 
అభం శుభం ఎరుగని మా అమాయక ప్రజల హృదయ్యలలో హాలాహలం 
పోసారురా మీరు! 
 
 
ఒరేయ్ రూధర్ ఫర్!్ 
మా వేడి నెత్తూరు మీ అతూరుగా, మా శ్వేద బందువులే మీ మదాంగా, 
ఉపయోగ్నంచారురా మీరు! 
తినటానికి తిండిలేక కట్టాకోవడానికి బట్ాలెక ఆకలితో అలాలడిపోయే  
మా మనా పడుచులను కొప్పు పట్ట ాఈడిిన అపర దుశాాసనులాలరా మీరు! 
మా మనా పడుచుల శీలాలను దోచిన గోముఖ వ్యాఘ్రాలురా మీరు! 
 
హుః! 
జీతాల కోసం త్తపాకులు పటాారురా మీరు! 
జీవితాలకోసం త్తపాకులు పటాాం మేము! 
త్తచ్ఛమైన బానిసగా బ్రతికేకన్ని అచ్ిమైన వీరుడిగా చావడం మంచిది. 
 
ఒరేయ్ తెలలకుకకలాలరా! 
ఎంతమాట్న్నిరురా! 
ఎంగ్నలి కూట్టని మంగే దంగలాలరా! 
క్షమాపణ కోరుకోవ్యలా! 
ఎవరురా క్షమాపణ కోరేది? 

ఎందుకురా క్షమాపణ కోరేది? 
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హ…. 
నీతి నియమాలను విడిచి మూతి మెత్తకుల కాస్థంచే ఘాతకులైన మీకా క్షమాపణ 
చెప్పుది? 
తలవంచ్డం మా భారత వీరుల చ్రిత్రలో మచుికైన్న కపడదురా త్తచుఛడా! 
 
ఒరేయ్…! 
అవినీతికి ఆలవ్యలమైన సెబాస్థయాన్! 
మా దేశమంటే ఏమనుకున్నివురా! 
కొదమ స్థంగాలు జూలుపట్టా కోరలు లెకికంచిన భరత్తని గని సీమరా ఇది. 
పదహారేళ్ళ ప్రాయంలోనే పదమవ్యాహానిి ఛేదించిన అరివీర భయంకరుడు 
అభిమనుాని గని అవనిరా ఇది. 
కదన రంగంలో తన రకాూనిి చిందించిన పలన్నట్ట ప్పలిబడ్ బాలచ్ంద్రుని గని 
భరతభూమరా ఇది!  
మాట్ కోసం తన శరీరానిి కోస్థ ఇచిిన శిబ చ్క్రవరిని గన్ి సీమరా ఇది! 
ప్రపంచ్ విజేతగా ప్పరందిన అలెగాజండర్ ను ఎదిరించిన ప్పరుషోతూముడు ప్పట్టనా 
గడ్రా ఇది. 
 
ఒరేయ్ తెలలకుకాక.. 
మీకు బట్ాగట్ాడం కూడా తెలియని రోజులోలనే 

న్నగరికతకు నిలయంరా న్న దేశం. 
ముతాాలు, రతాిలు నేలపై రాస్తలు పోస్థ అమమన భాగాభూమరా న్న దేశం. 
ప్రపంచానికి మోక్షమారగం చూపిన శాంతి దూత బుదుుడు జనిమంచిన గడ్రా ఇది. 
ప్రపంచానికి శాంతి మారగం చూపిన అశోకుని కని భారతావనిరా మాది. 
 
ఒకకరేమట్ట? 
ఛత్రపతి శివ్యజీ, ఝానీీ లక్ష్మీ భాయ్, రాణీ రుద్రమ, బాల గంగాధర తిలక్, లాలా 
లజపతిరాయ్, చ్ంద్రశ్వఖర్ ఆజాద్, స్తభాష్ చ్ంద్రబోస్ …….. వంట్టమహోనిత 
చ్రితగల వీరులకనిదిరా ఈ దేశం. 
 
ఒరేయ్ అప్పుడే మరిచారా… 

మా మైస్తరు ప్పలి ట్టప్పు స్తలాూన్ కరవ్యలానిి….. 
అప్పుడే మరిచారా 

మా బొబిలి విజయరామరాజు వీరానిి…. 
అప్పుడే మరిచారా… 

మా వీరన్నరి ఝానీీ లక్ష్మీభాయ్ పౌరుషానిి….. 
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ఒరేయ్! 
తెలోలడా! 
నేను తెలుగువ్యడను! 
ప్రాణం కోసం మానవతాేనిి మంట్గలిప్ప ముష్కరుడిని కాదు. 
స్థగుగలేక, ఎదిరించే దముమ లేక, రాజీకి రమమని చుట్ట ాత్తపాకులు గురి పెడతారా? 

రండి రా…. రండి! 
దముమంటే కాలిండి.  (త్తపాకీ ప్పలుత్తంది) 
కాలిరా…కాలుి…. 
ననుి చ్ంపిన్న న్నలో ఉని ఆశయ్యనిి చ్ంపడం నీతరం కాదురా ( మరోసారి 
త్తపాకీ ప్పలుత్తంది) 
ఒరేయ్ … 

మాతృదేశ  రక్షణ కోసం ఈ రామరాజు మరణంచ్వచుి. 
న్న ఒకొకకక రకూప్పబొట్టా వేలాది రామరాజులను ఉదివింపజేస్థ ఎపుట్టకైన్న 
న్నదేశానికి సాేతంత్ర్యానిి చేకూరుసాూరు. 
(త్తపాకీ మరళా ప్పలుత్తంది) 
వందేమాతరం…… వందేమాతరం…… వందే……….! 
(రాజు కూలిపోతాడు…. విషాదంగా రాగం వినిపిస్తూ ఉంట్టంది.) 
 

 
(విద్యార్దు లలో అల్లూ రి  సీతారామరాజు పోరాటం పటూ  అవగాహనను, అతని 

దేశభక్తి ని విద్యార్దు లకు తెలిపందుకు అతని జీవిత చరితర ను కూడా  సంక్షిపి ంగా 
ఇక్కడ పందుపరచుట జరిగినది. తపపక్ చదివించగలర్ద. ) 

compiled by 
 KSV KRISHNA REDDY, GHM 

 ZPHS, GANTI,  
KOTHAPETA MANDAL, EGDt. 

FOR BEST SOCIAL TEACHER WHATSAAP GROUP  
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    అల్లూరి సీతారామరాజు జీవిత చరిత్ర 
 భారత సాేతంత్రా చ్రిత్రలో అల్లలరి సీతారామరాజు (జూలై 4, 1897 - మే 
7, 1924) ఒక మహోజేల శకిూ. ఇతడు జరిపిన సాయుధ పోరాట్ం సాేతంత్రా ఉదామంలో 
ఒక ప్రత్యాక అధ్యాయం. సాయుధ పోరాట్ం ద్వేరానే సేతంత్రం వస్తూందని నమమ, ద్వని కొరకే 
తన ప్రాణాలరిుంచిన యోధుడు. కేవలం 27 ఏళ్ళ వయస్తలోనే నిరక్షరాస్తాలు, నిరుప్పదలు, 
అమాయకులు అయిన అనుచ్రులతో, చాలా పరిమత వనరులతో బ్రిటీషు సామ్రాజామనే 
మహా శకిూని ఢీకొన్నిడు. 
సీతారామరాజు ఇంట్టప్పరు అల్లలరి. అల్లలరివ్యరు. తూరుు గోద్వవరి 
జిలాల కోనసీమకు చెందిన రాజోలు తాల్లకా కోమట్టలంక, బటేాలంక గ్రామాలలో స్థిరపడా్రు. 
కోమట్టలంక గోద్వవరిలో మునిగ్నపోవడంవలల అకకడి అల్లలరి 
వ్యరు అపునపలిల, అంతరేేది పాలెం, గుడిమాల లంక, దిరుస్తమర్రు, మందప్పరం 
వంట్టచోట్లకు వలస వెళాళరు. ఇలా అపునపలిల చేరిన అల్లలరి వీరభద్రరాజు 
తరువ్యత గుంట్టరు జిలాల నరసరావుప్పట్ తాల్లకాలోని బొప్పుడి గ్రామంలో స్థిరపడా్డు. 
ఇతనికి ఆరుగురు కుమారులు -- వెంకట్ కృష్ణంరాజు, సీతారామరాజు, గోపాలకృష్ణంరాజు, 
వెంకట్ నరస్థంహరాజు, అపులరాజు, వెంకట్ రామరాజు. వీరిలో గోపాలకృష్ణంరాజు కొడుకు 
వెంకట్కృష్ణంరాజు (సీతారామరాజుకు తాత), వెంకట్కృష్ణంరాజు మరియు అతని పెదతండ్రి 
వెంకట్ నరస్థంహరాజు బొప్పుడి గ్రామంనుండి పశిిమ గోద్వవరి 
జిలాల భీమవరం సమీపంలో పాలకోడేరు మండలం మోగలుల గ్రామంలో స్థిరపడా్రు. 
వెంకట్కృష్ణం రాజు ఐదుగురు కొడుకులు రామచ్ంద్రరాజు, వెంకట్రామరాజు 
(సీతారామరాజు తండ్రి), రామకృష్ణంరాజు, రంగరాజు, రామభద్రరాజు. 
అల్లలరి సీతారామ రాజు 1897 జూలై 4 న పాండ్రంగ్న (పదమన్నభం) గ్రామంలో వెంకట్ 
రామరాజు, స్తరాన్నరాయణమమ లకు జనిమంచాడు. ఈ దంపత్తలకు సీతమమ అనే కుమార్తూ 
(ఆమె భరూ దంత్తల్లరి వెంకట్రాజు), సతాన్నరాయణరాజు అనే మరక కుమారుడు కూడా 
ఉన్నిరు. 
అల్లలరి సీతారామరాజుగా ప్రస్థదుుడైన ఈ మనాం వీరుని అసలుప్పరు "శ్రీరామరాజు". 
 ఇతని తాత (మాతామహడు) అయిన మందపాట్ట రామరాజు ప్పరే ఇతనికి పెటాారు. అతని 
ఉతూరాలలోను, మనుచ్రిత్ర గ్రంథం అట్ాపైన కూఢా "శ్రీరామరాజు", "అల్లలరి శ్రీరామరాజు" 
అని వ్రాస్తకొన్నిడు. కాలాంతరంలో ఇతనికి "సీతారామరాజు" అనే ప్పరు స్థిరపడింది. 
 (సీత అనే పడతి ఇతనిని ప్రేమంచిందని. ఇతడు సంసార బాధాతలను సీేకరించ్డానికి 
నిముఖుడైనందున ఆమె మరణంచిందని, కనుక అతను తన ప్పరును "సీతారామరాజు"గా 
మారుికొన్నిడని వ్యావహారిక గాథ.) 
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బాలాం, చ్దువు 
సీతారామరాజు జనమదినం 1897 జూలై 4. అనగా హేవళ్ంబ న్నమ సంవతీరం, ఆషాఢ 
మాసం, శుదు పంచ్మ - 23 ఘడియల 30 విఘడియలు. (సాయంకాల 4 గంట్లకు) 
మఖా నక్షత్రయుకూ వృశిిక లగిం.[1] వ్యరి సేగ్రామం ఇపుట్ట పశిిమ 
గోద్వవరి జిలాలలోని మోగలుల అయిన్న విజయనగరం దగగరి పాండ్రంగ్నలో తాతగారైన 
(మాతామహడు) మందలపాట్ట శ్రీరామరాజు ఇంట్ రాజు జనిమంచాడు. రాజును 
ముదుుగా చిట్టాబాబు అని పిలిచేవ్యరు. తరువ్యత సీతమమ అనే చెలెలలు, సతాన్నరాయణరాజు 
అనే తముమడు ప్పటాారు. 
రాజు తలిల స్తరాన్నరాయణమమ సంప్రరద్వయికముగా చ్దువు నేరుికొనిది. తండ్రి 
వెంకట్రామరాజు స్తకలు ఫైనల్ వరకు చ్దివ్యడు. చిత్రకళ్లోను, ఫొటోగ్రఫీలోను 
అభిరుచి కలవ్యడు. 1902లో రాజు తండ్రి రాజమండ్రిలో స్థిరపడి, ఫోటోగ్రాఫరుగా 
పనిచేస్తూ మంచి ప్పరు తెచుికున్నిడు. 1908లో గోద్వవరి ప్పష్కరాల సందరభంగా 
ప్రబలిన కలరా వ్యాధికి గురై రాజు తండ్రి మరణంచాడు. 
 ఆరవ తరగతి చ్దువుత్తని వయస్తలోనే తండ్రిని కోలోువడం రాజు జీవితంలో 
పెనుమారుులే తీస్తకువచిింది. స్థిరాద్వయం లేక, ప్పదరికం వలన రాజు కుట్టంబం 
అష్ాకషాాలు పడింది. స్థిరంగా ఒకచోట్ ఉండలేక వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్ళళ నివస్థంచ్వలస్థ 
వచిింది. పినతండ్రి రామకృష్ణంరాజు ఆరిికంగా ఆ కుట్టంబానిి ఆదుకునేవ్యడు. తండ్రి 
పాలనలేమ రాజు చ్దువుపై కూడా ప్రభావం చూపింది. ఆ కాలంలో ఆ కుట్టంబ జీవన 
ప్రయ్యణం అలా సాగ్నంది. 
ఆరవ తరగతి చ్దువుత్తని వయస్తలోనే తండ్రిని కోలోువడం రాజు జీవితంలో 
పెనుమారుులే తీస్తకువచిింది. స్థిరాద్వయం లేక, ప్పదరికం వలన రాజు కుట్టంబం 
అష్ాకషాాలు పడింది. స్థిరంగా ఒకచోట్ ఉండలేక వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్ళళ నివస్థంచ్వలస్థ 
వచిింది. పినతండ్రి రామకృష్ణంరాజు ఆరిికంగా ఆ కుట్టంబానిి ఆదుకునేవ్యడు. తండ్రి 
పాలనలేమ రాజు చ్దువుపై కూడా ప్రభావం చూపింది. ఆ కాలంలో ఆ కుట్టంబ జీవన 
ప్రయ్యణం అలా సాగ్నంది. 
1909లో భీమవరం దగగరి కొవ్యేడ గ్రామానికి నివ్యసం మారాిరు. భీమవరంలో మష్న్ 
ఉనిత పాఠశాలలో మొదట్ట ఫారంలో చేరి రోజూ కొవ్యేడ నుండి నడచి వెళ్ళళవ్యడు. 
చ్దువు మందగ్నంచి, ఆ సంవతీరం పరీక్ష తపాుడు. ఈ 
కాలంలో నరాీప్పరం దగగరి చించిన్నడ అనే గ్రామంలో స్నిహిత్తడి ఇంట్టలో గుర్రప్పసాేరీ 
నేరుికున్నిడు. 1911లో రాజమహేంద్రవరం ఆరవ తరగతి, 1912లో తూరుు 
గోద్వవరి జిలాల రామచ్ంద్రాప్పరంలో ఏడవ తరగతి ఉతీూరుణడై, 1912లో కాకిన్నడ పిఠాప్పరం 
రాజా పాఠశాలలో మూడవ ఫారంలో చేరాడు. ప్రముఖ కాంగ్రెస్త నేత మదూురి 
అనిప్పరణయా అకకడ ఆయనకు సహాధ్యాయి. తలిల, తముమడు, చెలిల త్తనిలో ఉండేవ్యరు. 
తరువ్యత వ్యరు పాయకరావుప్పట్కు నివ్యసం మారాిరు. 
రామరాజుకు 14 వ ఏట్ అనివరంలో ఉపనయనం జరిగ్నంది. తరువ్యత తలిల, తముమడు, 
చెలిల తాతగారింట్టకి, పాండ్రంకి వెళ్ళళపోయ్యరు.  
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https://te.wikipedia.org/wiki/1902
https://te.wikipedia.org/wiki/1902
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https://te.wikipedia.org/wiki/1909
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https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%A6%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B0%BF_%E0%B0%85%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%AA%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A3%E0%B0%AF%E0%B1%8D%E0%B0%AF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%A6%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B0%BF_%E0%B0%85%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%AA%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A3%E0%B0%AF%E0%B1%8D%E0%B0%AF
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https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%89%E0%B0%AA%E0%B0%A8%E0%B0%AF%E0%B0%A8%E0%B0%82


తరువ్యత విశాఖపట్ింలో న్నలగవ ఫారంలో చేరాడు. అకకడ సరిగా చ్దవకపోవడంవలల, కలరా వ్యాధి 
సోకడంవలలనూ పరీక్ష తపాుడు. మరుసట్ట ఏడు నరాీప్పరంలో మళ్ళళ న్నలగవ ఫారంలో చేరాడు. ఆ 
సమయంలో తలిల త్తనిలో నివస్థస్తూ ఉండేది. అకకడ కూడా సరిగా చ్దివేవ్యడుకాదు. చుట్టాపకకల 
ఊళ్ళళ తిరుగుతూ కాలక్షేపం చేస్నవ్యడు. పినతండ్రి మందలించ్డంతో కోపగ్నంచి, ఇలులవదలి, 
తలిలవదుకు త్తని వెళ్ళళపోయ్యడు. అకకడే ఐదవ ఫారంలో చేరాడు. మళ్ళళ అదే వావహారం. బడికి 
వెళ్ళకుండా, తిరుగుతూ ఉండేవ్యడు. ఒకసారి ప్రధ్యనోపాధ్యాయుడు కొటాడాు. ద్వనితో బడి 
శాశేతంగా మానేసాడు. 
రాజు కుట్టంబం 1918 వరకు త్తనిలోనే ఉంది. ఆ కాలంలోనే చుట్టాపకకలగల కొండలు, అడవులలో 
తిరుగుతూ, గ్నరిజనుల జీవన విధ్యన్ననిి గమనిస్తూ ఉండేవ్యడు. ధ్యరకొండ, కృష్ణదేవు ప్పట్ మొదలైన 
ప్రాంతాలు ఈ సమయంలో చూసాడు. వతీవ్యయి నీలాద్రిరాజు వదు జోాతిష్ాం, వ్యస్తూ 
శాస్త్రం, హఠయోగం, కవితేం నేరుికున్నిడు. స్తరి అబియాశాస్త్రి వదు 
సంసకృతం, ఆయురేేదం నేరుికున్నిడు. 
చినిపుట్టనుండి సీతారామరాజులో దైవ భకిూ, న్నయకతే లక్షణాలు, ద్వన గుణం అధికంగా ఉండేవి. 
నితాం దైవ ప్పజ చేస్నవ్యడు. త్తని సమీపంలో పెదతలిల ఉని గోపాలపట్ణాంలో సీతమమ కొండపై 
రామలింగేశేరాలయంలో కొంతకాలం తపస్తీ చేశాడు. తన మత్రుడు ప్పరిచ్రల స్తరాన్నరాయణ 
రాజుతో కలిస్థ మనాం ప్రాంతాలలో పరాట్టంచాడు. దేవ్యలయ్యలోలను, కొండలపైన, శమశాన్నలలోను 
రాత్రిప్పట్ ధ్యానం చేస్నవ్యడు. దేవీప్పజలు చేస్నవ్యడు. అనిి కాలాలోలనూ 
విడువకుండా శ్రాదుకరమలవంట్ట సంప్రద్వయ్యలను శ్రదుగా పాట్టంచేవ్యడు. 
ఉతూరదేశ య్యత్ర 
1916 ఏప్రిల్ 26 న ఉతూరభారతదేశ య్యత్రకు బయలుదేరాడు. బంగాలులో స్తరేంద్రన్నథ 
బనరీజ వదు అతిథిగా కొన్నిళ్ళళ ఉన్నిడు. తరువ్యత లకోిలో జరిగ్నన కాంగ్రెస్త మహాసభకు 
హాజరయ్యాడు. కాశీలో కొంతకాలం ఉండి సంసకృతభాష్ను అధాయనం చేశాడు. ఈ 
య్యత్రలో 
ఇంకా బరోడా, ఉజజయిని, అమృత సర్, హరిద్వేర్, బదరీన్నథ్, బ్రహమకపాలం మొదలైన 
ప్రదేశాలు చూసాడు. బ్రహమకపాలంలో సన్నాసదీక్ష సీేకరించి, యోగ్నగా తిరిగ్నవచాిడు. 
ఈ య్యత్రలో అనేక భాష్లు, విదాలు కూడా అభాస్థంచాడు. గృహవైదా గ్రంథము, 
అశేశాస్త్రము, గజశాస్త్రము, మంత్రప్పష్ుమాల, రసాయన ప్రక్రియలు వంట్ట విష్య్యల 
గ్రంథాలను సేయంగా వ్రాస్తకొని భద్రపరచుకొన్నిడు. 
కృష్ణదేవు ప్పట్ చేరుకుని అకకడికి దగగరోలని ధ్యరకొండపై 
కొన్నిళ్ళళ తపస్తీ చేసాడు. కృష్ణదేవుప్పట్ లోని చిట్టకెల భాసకరుడు అనే వాకిూ, అతని తలిల 
ద్వేరా రాజు తలిలకి అతని ఆచూకీ తెలిస్థ,ఆమె రాజు వదుకు వచిింది. 1918 వరకు 
అందరూ అకకడే ఉన్నిరు. 
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ర్తండవ య్యత్ర 
1918లో మళ్ళళ య్యత్రకు 
బయలుదేరి, బసూర్, న్నస్థక్, ప్పన్న, బొంబాయి, మైస్తరు మొదలైన ప్రదేశాలు తిరిగ్న మళ్ళళ 
కృష్ణదేవు ప్పట్ చేరాడు. కృష్ణదేవిప్పట్ వదు తాండవ నదిలో "చికకలగడ్" కలిస్నచోట్ 
గ్రామస్తిలు కటా్టఇచిిన ర్తండు ఇండలలో రాజు, అతని తలిల, తముమడు, సోదరి, బావ 
కాప్పరముండేవ్యరు. ద్వనికి "శ్రీరామ విజయ నగరం" అని ప్పరు పెటాారు. రాజుకు తలిలపై 
అపారమైన భకిూ ఉండేది. ఆమె పాద్వభివందనం చేస్న ఎకకడికైన్న బయలుదేరేవ్యడు. 
అనేక యుదువిదాలోలను, ఆయురేేద వైదావిదాలోను ప్రావీణ్యాడవట్ంచేత తేరలోనే రాజు 
చుట్టాపకకల ప్రాంతాల ప్రజలకు ఆరాధుాడయ్యాడు. మనాం ప్రజల కషాాలను 
నివ్యరించ్డానికి ప్రయతిించేవ్యడు. ముహూరాూలు పెట్ాడం, రక్షరేకులు కట్ాడం, మూలికా 
వైదాం, చిటాక వైదాం, రామాయణ భారత భాగవత కథలు వినిపించ్డం చేస్నవ్యడు. భకిూ 
చూప్పవ్యరు. 1918 ప్రాంతంలో కొంగస్థంగ్నలో ఒక మోదుగ చెట్టా క్రింద మండల 
దీక్ష నిరేహించాడు. ఇతనికి అతీంద్రియ శకుూలున్నియని ప్రజలు భావించేవ్యరు. 
బ్రిటీషు అధికారుల దురాగతాలు. 
ఆ రోజులోల ఏజనీీ ప్రాంతంలోని ప్రజలు తెలలదరల చేతిలో అనేక దురాగతాలకు, 
దోపిడీలకు, అన్నాయ్యలకు గురయేావ్యరు. శ్రమదోపిడి, ఆస్తూల దోపిడి, స్త్రీల మానహరణం 
సరేసాధ్యరణంగా జరుగుతూ ఉండేవి. మనాంలో గ్నరిజనుల జీవితం దురభరంగా ఉండేది. 
పోడు వావసాయం చేస్తకుంట్ట, అట్వీ ఉతుత్తూలను స్నకరించి వ్యట్టని అముమకుని 
జీవించే వ్యరిపై బ్రిటీషువ్యరు ఘోరమైన దురాగతాలు చేస్నవ్యరు. రక్షిత అట్వీప్రాంతం 
ప్పరుతో పోడు కొరకు చెట్లను కొట్ాడానిి నిషేధించింది ప్రభుతేం. గ్నరిజనులకు 
జీవన్నధ్యరం లేకుండా చేస్థంది. అట్వీ ఉతుత్తూల స్నకరణలో కూడా అడ్ంకులు 
సృష్ాంచింది. 
   
ప్రభుతేం నిరిమస్తూని రోడల కాంట్రాకారల వదు గ్నరిజనులు రోజు కూలీలుగా చెయావలస్థ 
వచిింది. కాంట్రాకారుల ప్రభుతాేధికారులకు లంచాలు తినిపించి, ఆ కూలీ కూడా సరిగా 
ఇచేివ్యరు కాదు. ఆరణాల కూలీ అనిచెపిు, అణానో, ర్తండో ఇచేివ్యరు. నితాావసరాలను 
మళ్ళళ అదే ప్రభుతేప్ప తాబేద్వరల వదు కొనుకోకవలస్థ వచేిది. కాంట్రాకారిలచేి కూలీ వీట్టకి 
సరిపోయేదికాదు. ఆకలిమంట్లకు తట్టాకోలేక చింత అంబలి తాగే వ్యరు. ద్వని వలన 
కడుప్పలో అలీరుల వచేివి. దీనికితోడు, గ్నరిజనుల పట్ల అధికారులు, కాంట్రాకారుల 
అమానుష్ంగా ప్రవరిూంచే వ్యరు. అడవులోల వ్యరు ప్రయ్యణం చెయ్యాలంటే, గ్నరిజనులు 
ఎత్తూకుని తీస్తకువెళాళలి. గ్నరిజన స్త్రీలపై, వ్యరు అతాాచారాలు చేస్నవ్యరు. అయిన్న ఏమీ 
చెయాలేని స్థితిలో గ్నరిజనులు ఉండేవ్యరు. ఈ దురాగతాలను సహించ్లేని గ్నరిజనులు 
కొనిి ప్రాంతాలోల తిరుగుబాట్టల చేసారు. వీట్టనే “పితూరీ” అనేవ్యరు. 
ఇట్టవంట్టదే లాగరాయి పితూరీ. దీనికి న్నయకుడైన వీరయాదరను, 
ప్రభుతేం రాజవొమమంగ్న పోలీస్త స్నాష్నులో బంధించింది. 
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మనాం ప్రజలలో రాజు తెచిిన చైతనాం 
మనాం వ్యస్తల కషాాలను కడత్యరిటానికి, తెలలదరల దోపిడీని ఎదురోకవడానికి 
గ్నరిజనులకు అండగా నిలిచి పోరాట్ం చెయ్యాలని రాజు నిరణయించుకున్నిడు. వ్యరికి 
తమ హకుకలను వివరించి, వ్యరిలో ధైరాానిి పెంపందించి, అన్నాయ్యలను ఎదిరించే 
విధంగా తయ్యరుచేసాడు. ప్రజలు ఆయన వదుకు సలహాలకు, వివ్యద పరిషాకరాలకు 
వచేివ్యరు. చుట్టాపకకల 30, 40 గ్రామాల ప్రజలకు రాజు న్నయకుడయ్యాడు. మనాం లోని 
గ్నరిజనులను సమీకరించి, వ్యరిని దురలవ్యట్లకు దూరంచేస్థ, వ్యరికి యుదువిదాలు, గెరిలాల 
యుదుపదుత్తలు నేరిు వ్యరిని పోరాటానికి స్థదుం చేయాసాగాడు. అతని అనుచ్రులోల 
ముఖుాలు గాము గంట్ందర, గాము మలులదర, కంకిపాట్ట ఎండు పడాలు. 
గ్నరిజనులపై దోపిడీ చేస్థన బ్రిటీషు అధికారులలో చింతపలిలకి తహసీలాురు అయిన 
బాస్థాయన్ అతాంత క్రూరుడు. నరీీపట్ిం నుండి లంబస్థంగ్న వరకు రోడు్ మారగం నిరిమంచే 
కాంట్రాకారుతో కుమమకెకక, కూలీలకు సరైన కూలీ ఇవేక, ఎదురు తిరిగ్నన వ్యరిని కొరడాలతో 
కొటా్టంచేవ్యడు. రామరాజు దీనిపై అధికారులకు ఫిరాాదు చేసాడు. ద్వనిపై ఏ చ్రాా 
తీస్తకోలేదు. అయిత్య తనపై ఫిరాాదు చేసాడనే కోపంతో బాస్థాయన్ రామరాజు పై 
ప్రభుతాేనికి ఒక నివేదిక పంపాడు. రామరాజు గ్నరిజనులను కూడగట్టా విపలవం తీస్తకువచేి 
సన్నిహాలోల ఉన్నిడనేది ద్వని సారాంశం. 
అపుట్టకే గ్నరిజనులోల కలుగుత్తని చైతన్నానిి గమనించిన ప్రభుతేం రాజును గ్నరిజనులకు 
దూరంగా ఉంచ్దలచి, అతనిి నరీీపట్ింలో కొన్నిళ్ళళ, అడ్తీగల సమీపంలోని 
పైడిప్పట్టాలో కొన్నిళ్ళళ ప్రభుతే అధికారుల కనుసనిలలో ఉంచింది. పైడిప్పట్టాలో 
కుట్టంబంతో సహా ఉండేవ్యడు. అనునితాం పోలీస్తల నిఘా ఉండేది. రాజుకు ఇది ప్రవ్యస 
శిక్ష. పోలవరంలో డిప్పాటీ కలెకారుగా పనిచేస్తూని ఫజులులాల ఖాన్ అనే వాకిూ సహకారంతో 
ఈ ప్రవ్యస శిక్షను తపిుంచుకుని మళ్ళళ 1922 జూనోల మనాంలో కాలు పెటాాడు. విపలవ్యనికి 
వేదిక స్థదుమయింది. 
విపలవం మొదట్టదశ 
ప్రభుతోేదోాగ్న అయిన ఫజలులాలఖాన్ రాజును చాలా అభిమానించి సహాయం చేస్నవ్యడు. 
కనుక ఫజలులాలఖాన్ బ్రతికి ఉండగా తాను తిరగబడనని రాజు మాట్ ఇచాిడట్. 27-7-
1922న తిమామప్పరంలోఫజలులాలఖాన్ ఆకస్థమకంగా మరణంచాడట్. ఇక విపలవ మారాగనికి 
సీతారామరాజు ఉదుాకుూడయ్యాడు. వ్యరించిన తలిలని క్షేమం కోసం వరసాప్పరం 
పంప్పశాడు. 
గంట్ందర, మలులదర, మొట్ాడం వీరయాదర, కంకిపాట్ట ఎండు పడాలు, సంకోజి 
ముకకడు, వేగ్నరాజు సతాన్నరాయణ రాజు (అగ్నగరాజు - భీమవరం తాల్లకా కుముదవలిల 
గ్రామం), గోకిరి ఎర్రేస్త (మాకవరం), బొంకుల మోదిగాడు (కొయ్యారు) వంట్ట సాహస 
వీరులు 150 మంది ద్వకా ఇతని అజమాయిషీలో తయ్యరయ్యారట్. పోలీస్త స్నాష్నలపై ద్వడి 
చేస్థ ఆయుధ్యలు ఎత్తూకెళ్ళడంతో విపలవం ప్రారంభమైంది. 1922 ఆగస్తా 19న 
మహారుద్రాభిషేకం చేస్థ చింతపలిల పోలీస్త దోపిడీకి నిశియించుకొన్నిరు. ఆగషుా 22న 
మనాం విపలవం ఆరంభమైంది. 
 

BEST SOCIAL TEACHER  

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B1%81_%E0%B0%AE%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%A6%E0%B1%8A%E0%B0%B0
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%A4%E0%B0%AA%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B0%B9%E0%B0%B8%E0%B1%80%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%A6%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B2%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%A1%E0%B0%A4%E0%B1%80%E0%B0%97%E0%B0%B2
https://te.wikipedia.org/wiki/1922
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9C%E0%B1%82%E0%B0%A8%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B0%82


విపలవ దళ్ం వివిధపోలీస్త స్నషా్నలపై చేస్థన ద్వడుల వివరాలు: 
చింతపలిల 
1922 ఆగషుా 22న మనాంలో తిరుగుబాట్ట ప్రారంభం 
అయింది. రంపచోడవరం ఏజనీీలోని చింతపలిల పోలీస్త స్నాష్నుపై 300 మంది విపలవ 
వీరులతో రాజు ద్వడిచేస్థ, రికారు్లను చింపివేస్థ, త్తపాకులు, మందుగుండు సామాగ్రిని 
తీస్తకువెళాళరు. మొతూం 11 త్తపాకులు, 5 కత్తూలు, 1390 త్తపాకీ గుళ్ళళ, 14 బాయొనెట్టల 
తీస్తకువెళాళరు. ఏమేం తీస్తకువెళాళరో రికారు్ ప్పసూకంలో రాస్థ, రాజు సంతకం చేసాడు. 
ఆ సమయంలో స్నాష్నులో ఉని పోలీస్తలకు ఏ అపాయమూ తలపెట్ాలేదు. తిరిగ్న 
వెళ్ళళట్ప్పడు, మరో ఇదురు పోలీస్తలు కూడా ఎదురుపడా్రు. వ్యరి వదునుని ఆయుధ్యలను 
కూడా లాకుకన్నిరు. 
కృష్ణదేవు ప్పట్ 
ఇనుమడించిన ఉతాీహంతో మరుసట్ట రోజే శరభనిపాలెం వెళ్ళళ, భోజన్నలు చేస్థ ఆ 
రాత్రే ఆగషుా 23న - కృష్ణదేవు ప్పట్ పోలీస్త స్నాష్నును ముట్ాడించి, ఆయుధ్యలను తీస్తకు 
వెళాళరు. ముందుగా పోలీస్తలను భయపెట్టా బయట్కు పంప్పశారు. 7 త్తపాకులు, కొనిి 
మందుగుండు పెటా్టలు మాత్రం లభించాయి. 
రాజవొమమంగ్న 
ఆగషుా 24న - వరుసగా మూడవ రోజు - రాజవొమమంగ్న పోలీస్త స్నాష్నుపై ద్వడి చేసారు. 
అయిత్య ఈసారి పోలీస్తల నుండి కొదిుపాట్ట ప్రతిఘట్న ఎదురైంది. అకకడ ఆయుధ్యలు 
దోచుకోవడమే కాక, అకకడ బందీగా ఉని వీరయా దరను కూడా విడిపించారు. ఈ 
మూడు ద్వడులలోను మొతూం 26 త్తపాకులు, 2500కు పైగా మందుగుండు సామాగ్రి 
వీరికి వశమయ్యాయి. 
వరుసద్వడులతో దెబితిని ఉని బ్రిటీషు ప్రభుతేం విపలవ దళానిి అంతం చెయాడానికి 
కబారు్, హైట్ర్ అనే అధికారులను చింతపలిల ప్రాంతంలో నియమంచింది. సెపెాంబర్ 
24 న తమ అనుచ్ర సైనికులతో వీరు గాలింప్ప జరుప్పతూ దట్ామైన అడవిలో 
ప్రవేశించారు. రాజు దళ్ం గెరిలాల యుదురీతిలో వీరిపై ద్వడిచేస్థ, అధికారులిదురినీ 
హతమారిింది. మగ్నలిన సైనికులు చెలాలచెదురై పోయ్యరు. ఆ ఇదురు అధికారుల శవ్యలు 
తీస్తకుని వెళ్ళడానికి సాినిక ప్రజల మధావరిూతేం తీస్తకోవలస్థ వచిింది. విపలవదళ్ం పట్ల 
ప్రజలోల సహజంగానే ఉండే ఆదరభావం ఈ సంఘట్నలతో మరింత పెరిగ్నపోయింది. 
అడ్తీగల 
రామరాజు పోరాట్ంలో అతాంత సాహసోప్పతమైనది అడ్తీగల పోలీస్త 
స్నాష్నుపై అకోాబర్ 15న జరిపిన ద్వడి. మొదట్ట ద్వడులవలె కాక ముందే సమాచారం ఇచిి 
మరీ చేస్థన ద్వడి ఇది. ప్రభుతేం ప్పరిూ రక్షణ ఏరాుట్టల చేస్తకుని కూడా దళానిి 
ఎదిరించ్లేక పోయింది. ఆయుధ్యలు అందకుండా ద్వచిపెట్ాడం మనహా, ఎట్టవంట్ట 
ప్రతిఘట్న ఇవేలేకపోయింది. స్నాష్నుపై ద్వడిచేస్థన దళ్ం ద్వద్వప్ప 5 గంట్లపాట్ట 
స్నాష్నులోనే ఉండి, పారిపోగా మగ్నలిన పోలీస్తలను బంధించి, వ్యరికి జాబులు ఇచిి మరీ 
వెళ్ళళంది. ఆస్తపత్రి ప్పసూకంలో రాజు సంతకం చేస్థన ప్పసూకం ఇంకా ఉంది. రాజు 
పోరాట్ంలో అడ్తీగల ప్రాంతం ముఖామయింది. 
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https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%97%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%81_22
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%97%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%81_22
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%97%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%81_22
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B0%82%E0%B0%AA%E0%B0%9A%E0%B1%8B%E0%B0%A1%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%A4%E0%B0%AA%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%97%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%81_23
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%97%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%81_23
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%97%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%81_23
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%97%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%81_24
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%97%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%81_24
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%97%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%81_24
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B0%B5%E0%B1%8A%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%86%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%86%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%8D_24
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%86%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%86%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%8D_24
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%A1%E0%B0%A4%E0%B1%80%E0%B0%97%E0%B0%B2
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%8B%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%8D_15
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%8B%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%8D_15
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%8B%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%8D_15
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%A1%E0%B0%A4%E0%B1%80%E0%B0%97%E0%B0%B2


1923 ఏప్రిల్ 17న రాజు కొదిుమంది అనుచ్రులతో అనివరంలో ప్రతాక్షమయ్యాడు. పోలీస్త 
స్నాష్నుకు వెళాళరు. పోలీస్తలు లంగ్నపోయ్యరు గానీ స్నాష్నులో ఆయుధ్యలు మాత్రం లేవు. 
తరువ్యత రాజు అనుచ్రులతో పాట్ట కొండపైకి వెళ్ళళ సతాన్నరాయణసాేమని 
దరిశంచుకున్నిడు. పత్రికా విలేఖరులతో కూడా మాటాలడాడు. చెరుకూరి నరస్థంహమూరిూ 
అనే అతనికి, రాజుకు జరిగ్నన సంభాష్ణ 21-4-1923 ఆంధ్ర పత్రికలో ప్రచురింపబడింది. 
10 గంట్లకు బయలుదేరి శంఖవరం వెళాళడు. అకకడి ప్రజలంతా రాజును భకిూగా 
ఆదరించారు. రాజు వచిిన విష్యం తెలిస్థన కలెకారు అనివరం వచిి, రాజును 
ఆదరించినందుకు ప్రజలపై (4,000 రూపాయలు జరిమాన్న) అదనప్ప పనుిను విధించి 
ప్రతీకారం తీరుికున్నిడు. ఈ విష్యం తెలిస్థ "నేను సాయంకాలం 6 గంట్లకు 
శంఖవరంలో ఉంటాను. ననుి కలవవలస్థనది" అని కలెకారుకు రాజు "మరపకాయ ట్పా" 
పంపాడు. కాని కలెకారు రాజును కలవడానికి సాహస్థంచ్లేదు. (ఈ విశ్వషాలు 19-4-
1923 హిందూ పత్రికలో ప్రచురింపబడా్యి.) రంపచోడవరం 
అకోాబర్ 19న రంపచోడవరం స్నాష్నును పట్ాపగలే ముట్ాడించారు. రాజు అకకడ సబ్ 
మేజిస్నేట్టను, సబ్ ఇనెీెకారును పిలిచి మాటాలడాడు. అకకడ కూడా ఆయుధ్యలు 
ద్వచిపెట్ాడం చేత దళానికి ఆయుధ్యలు దరకలేదు. అయిత్య అకకడి ప్రజలు అసంఖాాకంగా 
వచిి రాజుపట్ల తమ అభిమాన్ననిి తెలియజేశారు. జోాతిశాశస్త్రరీతాా తాను పెట్టాకొని 
ముహూరాూనిి ముందుగా తెలియజేస్థ ముట్ాడిచేయడంలో ఇతనికి లభించిన విజయ్యలవలల 
రాజు ప్రతిష్ఠ ఇనుమడించింది. ఇతని సాహసాల గురించి కథలు కథలుగా 
చెప్పుకొనసాగారు. కొనిి సారుల రాజు తను ఫలాన్న చోట్ ఉంటానని, 
కావ్యలంటే యుదుం చేయమని సవ్యలు పంప్పవ్యడు. 
ఇతనిని పట్టాకోవడానికి బ్రిట్టష్ ప్రభుతేం ప్రయతాిలు తీవ్రతరం చేస్థంది. అకోాబర్ 23న 
ప్రత్యాక సైనిక దళాలతో వచిిన సాండర్ీ అనే స్నవ్యని దళ్ంతో రాజు దళానికి ముఖాముఖి 
యుదుం జరిగ్నంది. పరిస్థిత్తలు అనుకూలంగా లేవని సాండర్ీ వెనుదిరిగాడు. భారత జాతికి 
చెందిన పోలీస్తలు పట్టాబడా్గాని వీలయినంతవరకు రాజు దళ్ం వ్యరు మందలించి 
వదిలేశ్వవ్యరు. క్రమంగా గూఢచారుల వలన, పట్టాబడ్ రాజు అనుచ్రులవలన 
ప్రభుతాేధికారులు రాజు కదలికలను నిశితంగా అనుసరించ్సాగారు. ఆ తరాేత రాజు 
దరక్ 
విపలవం ర్తండవదశ 
డిసెంబర్ 6 న విపలవదళానికి మొదట్ట ఎదురుదెబి తగ్నలింది. జాన్ ఛారీీ, మరికొందరు 
అధికారుల న్నయకతేంలో ప్రభుతే సైన్నానికి, రాజు సైన్నానికి పెదగడ్పాలెం వరిచేలలో 
పోరాట్ం జరిగ్నంది. ప్రభుతేస్ననలు శకిూవంతమైన శతఘ్నిలను (ఫిరంగులను) 
ప్రయోగ్నంచాయి. ఆరోజు జరిగ్నన ఎదురుకాలుులోల 4మంది రాజు అనుచ్రులు 
చ్నిపోయ్యరు. కొనిి ఆయుధ్యలు పోలీస్తల వశమయ్యాయి. తపిుంచుకొని విపలవవీరుల 
సాివరంపై ప్రభుతేదళాలు ఆరాత్రి మళ్ళళ ద్వడి చేశాయి. ఒక గంట్ పైగా సాగ్నన భీకరమైన 
పోరులో మరక 8 మంది విపలవకారులు మరణంచారు. 
ఆ తరువ్యత ద్వద్వప్ప 4 నెలలపాట్ట దళ్ం సూబుుగా ఉండిపోయింది.  
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రామరాజు చ్నిపోయ్యడనీ విపలవం ఆగ్నపోయిందనీ ప్పకారుల రేగాయి. అయిన్న అనుమానం 
తీరని ప్రభుతేం రామరాజును, ఇతర న్నయకులను పట్టా ఇచిిన వ్యరికి బహమత్తలు 
ప్రకట్టంచింది. స్థున్, హూామ్ వంట్ట అధికారులు జాగ్రతూగా వ్యాహాలు పనిసాగారు. 
 క్రమంగా రాజు దళానికి, ప్రభుతే దళాలకు వైరం తీవ్రరూపం ద్వలిింది. ఎలాగైన్న రాజును 
పట్టాకోవ్యలని ప్రభుతేం అనేక గూఢచారుల ద్వేరా ప్రయతిిసోూంది. తమను అనుసరిస్తూని 
గూఢచారులను రాజు దళాలు హెచ్ిరించ్డం లేద్వ శిక్షించ్డం జరుగసాగ్నంది. ప్రజలలో 
ఇరువరాగల మనుషుల్ల ప్రచ్ఛనింగా పనిచేస్తూన్నిరు. స్థ.యు.స్థేనీ అనే అధికారి ఏజనీీ 
భద్రతలకు బాధుాడైన అధికారిగా జూన్ లో నియమత్తడయ్యాడు. గాలింప్ప తీవ్రం చేశాడు. 
విపలవకారులు 1923 జూన్ 10న ధ్యరకొండ, కొండకంబేరు మీదుగా మలకనగ్నరి వెళ్ళళ 
పోలీస్త స్నాష్ను, ట్రెజరీపై ద్వడి చేసారు కాని అకకడ మందుగుండు సామగ్రి లేదు. 
ముహూరూం పెట్టా జూన్ 13న ప్రభుతే సైనాంతో తాను పోరాడగలనని, ప్రభుతాేనిి 
దించేవరకు పోరాట్ం సాగ్నసాూనని రాజు అకకడి డిప్పాటీ తాస్థలాురు, పోలీస్త 
ఇనసెుకారులకు చెపాుడు. ఆ రాత్రి అకకడ విశ్రాంతి తీస్థకొని ధ్యరకొండ వెళాళడు. 
జూన్ 17న రాజు ఒకచోట్ బస చేస్థనట్టల ఒక ఉపాధ్యాయడు స్థేనీకి వ్యరూ పంపాడు. 
సైనికులు రాలేదు గాని ఈ విష్యం తెలిస్థన మలులదర, గంట్ందర న్నయకతేంలో 
విపలవవీరులు ఈతదుబుిలు గ్రామానికి వెళ్ళళ, తమ ఆచూకీ తెలిపినందుకు అకకడివ్యరిని 
బదరించి న్నన్నబీభతీం చేశారు. జూలై 29న ప్రభుతే సైన్నాలకు ఆహారపద్వరాులు తీస్తకెళ్ళళ 
బండలను విపలవవీరులు కొలలగొటాారు. ఆగషుా 4న పెదవలస పోలీస్త శిబరానికి వెళ్ళళ 
పోలీస్తలను పట్టాకొన్నిరు. ఆగషుా 11న కొమమక గ్రామంలోను, ఆగషుా 20న ద్వమనూరు 
గ్రామంలోను ఆహార పద్వరాులు స్నకరించారు. 
2-9-1923న రామవరం ప్రాంతానికి కమాండర్ గా ఉని అండర్ వుడ్ సైనికులకు, మనాం 
వీరులకు భీకరమైన పోరాట్ం జరిగ్నంది. సెపెాంబర్ లో రాజు ముఖా అనుచ్రుడైన గాము 
మలులదర పోలీస్తలకు దరికిపోయ్యడు. ఇతను మహా సాహస్థ. కాని త్ర్యగుడు, వాభిచారం 
వాసన్నలకు బానిస. ఒకమారు త్ర్యగ్న పోలీస్తలకు దరికిపోగా రాజు దళ్ం విడిపించింది. 
అతనిని దళ్ం విడచి పమమని రాజు ఆనతిచాిడు. అలా దళానికి దూరమైన మలులదర తన 
ఉంప్పడుగతెూ ఇంట్టలో ఉండగా 17-9-1923న అరురాత్రి ద్వడిచేస్థ అతనిని సైనికులు 
నిరింధించారు. తరువ్యత శిక్షించి అండమాన్ జైలుకు పంపారు (1952లో 
మలులదర పారలమెంట్ట సభుానిగా విశాఖపట్ిం నియోజకవరగం నుండి ఎనిికయ్యాడు. 
1969లో మరణంచాడు). విపలవ్యనిి అణచివేస్న క్రమంలో పోలీస్తలు ప్రజలను 
భయభ్రంత్తలను చేసారు. గ్రామాలోకి ప్రవేశించి, చిత్రహింసలకు గురిచేసారు. మన్నానిి 
దిగింధనం చేసారు. ప్రజలకు ఆహారపద్వరాిలు అందకుండా చేసారు. స్త్రీలు, పిలలలు, 
వృదుులు అనే విచ్క్షణ లేకుండా చ్ంపారు. 
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సెపాెంబరు 22న విపలవకారులు పాడేరు పోలీస్ స్నాష్న్ పై ద్వడి చేశారు. 20వ త్యదీన రాజు 
న్నయకతేంలో ఎర్రజెరలలో ఉనిప్పడు పోలీస్తలు అట్కాయించి కాలుులు జరిపారు. ఒక 
గ్రామమునసబు ఆ పోలీస్త దళాలను తప్పుద్వరి పట్టాంచ్డంవలల వ్యరు తపిుంచుకోగలిగారు. 
అకోాబరు 26న గూడం సైనిక సాివరంపై ద్వడి చేశారు కాని సాాండునుండి త్తపాకులు తీస్న 
విధ్యనం తెలియక ఒకక త్తపాకీని కూడా చేజికికంచుకోలేకపోయ్యరు. 
మరణం 
17-4-1924న మన్నానికి కలెకారు (సెుష్ల్ కమష్నర్)గా రూథర్  ఫర్్ నియమత్తడయ్యాడు. 
ఇతడు విపలవ్యలను అణచ్డంలో నిప్పణ్యడని ప్పరుగలిగ్ననవ్యడు. విపలవకారులలో అగ్నగరాజు 
(అసలు ప్పరు వేగ్నరాజు సతాన్నరాయణ రాజు. అయిత్య శత్రువుల గుడారాలకు నిప్పుపెట్టా 
హడలుకొటేా సాహస్థగనుక "అగ్నగరాజు" అనే ప్పరు వచిింది.) అతిసాహస్థగా ప్పరు పంద్వడు. 
ప్రభుతాేధికారులను, పోలీస్తలను ముప్పుతిపులు పెటేావ్యడు. ఆహార ధ్యన్నాలు 
కొలలగొటేావ్యడు. విపలవ ద్రోహలను ద్వరుణంగా శిక్షించేవ్యడు. అతనికి ప్రాణభయం లేదు. 
1924 మే 6వ తారీఖున జరిగ్నన కాలుులలో అగ్నగరాజు కాలికి గాయమైంది. శత్రువులకు 
చికకకుండా ఒక బావిలో దూకి మరణంచాలని ప్రాకుతూ వెళ్ళత్తండగా సైనికులు వచిి 
పట్టాకొన్నిరు. అతనిని శిక్షించి అండమానుకు పంపారు. అకకడే మరణంచాడు. ఆ రాత్రి 
రాజు మంప గ్రామానికి వచాిడు. అంతకుముందు రూథర్ ఫర్్ నిరేహించిన కృష్ణదేవు ప్పట్ 
సభకు మంప మునసబు కూడా హాజరయ్యాడు. వ్యరం రోజులలో విపలవకారుల ఆచూకీ 
తెలియజేయకపోత్య ప్రజలను కాలిివేసాూమని కృష్ణదేవు ప్పట్ సభలో రూథర్ ఫర్్ 
నిరాుక్షిణాంగా ప్రకట్టంచాడు. అతడేమ చెపాుడో తెలుస్తకుంద్వమని రాజు ఆ మునసబు 
ఇంట్టకి వెళాళడు. తన వలల మనాం ప్రజలు ఎనిి బాధలు పడుత్తన్నిరో వివరించి, వ్యరికి ఈ 
బాధలనుండి విముకిూ ప్రసాదించ్డానికి తాను లంగ్నపోవ్యలని నిశియించుకునిట్టల 
చెపాుడు. తనను ప్రభుతాేనికి పట్టాఇచిినవ్యరికి పదివేల రూపాయల బహమతి 
లభిస్తూందని, కనుక తనను ప్రభుతాేనికి పట్టాఇమమని కోరాడు. కాని తాను అట్టవంట్ట 
నీచ్మైన పని చేయజాలనని మునసబు తిరసకరించాడు. తరువ్యత,1924 మే 
7న కొయ్యారు గ్రామ సమీపంలో ఒక ఏట్ట వదు కూరిని, ఒక పశువుల కాపరి ద్వేరా 
తనుని చోట్టను పోలీస్తలకు కబురు పంపాడట్.[2]. ఏట్ట ఒడు్న సాినం చేస్తూ ఉండగా 
పోలీస్తలు చుట్టాముట్టా రాజును బంధించారు. కొయ్యారులోవిడిది చేస్థ ఉని మేజర్ 
గుడాల్ వదు రాజును హాజరు పరిచారు. బందీగా ఉని అల్లలరి సీతారామ రాజును (ఒక 
చెట్టాకు కటా్టవేశి) ఏ విచారణ లేకుండా గుడాల్ కాలిి చ్ంపాడు. తలిలకి కూడా రాజు మరణ 
వ్యరూను తెలియజేయలేదు. మే 8 న రాజు దేహానిి ఫొటో తీయించిన తరువ్యత దహనం 
చేసారు. అతని చితా భసామనిి సమీపంలో ఉని వరాహ నదిలో కలిపారు. ఆ విధంగా కేవలం 
27 ఏళ్ళ వయస్తలోనే అల్లలరి సీతారామరాజు అమరవీరుడయ్యాడు 
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ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యధిక మంది సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యయయుల మధ్య విషయ 
సంబంధ్ చర్చ, పర్సపర్ సందేహ నివృత్తి, పాఠ్యబోధ్న, మూల్యంకనం నందు తోడ్పపటు 
కోసం మన “బెస్్ట సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూప్” ఏర్పర్చబడంది. ఇందు సంఘిక 
శాస్త్ర బోధ్కులందరూ {మీరు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు} ఏ పాఠ్శాలలో పనిచేస్తిన్నా సభుయలుగా 
చేరుటకు అరుులే.  సభుయలందరూ విషయ సంబంధ్ చర్చను మాత్రమే గ్రూపులలో  
చేయవలసినదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైన్న గ్రూపునందు చేర్దలచుకుంటే వారి 
వివరాలు, పేరు, హోదా, పనిచేస్తినా పాఠ్శాల, మండలం, జిల్ూ వివరాలను అడిన్ 
వాట్సాప్ నంబరు 9492146689 కు వాట్సాప్ దావరా పంపండ. 
                                             
                                             సదా సంఘిక శాస్త్ర సేవలో 

కె.యస్ట.వి. కృష్ణారెడి. జి.హెచ్.ఎం., 
 జెడ్.పి.హెచ్.ఎస్ట., గంటి,  

కొత్ిపేట మండలం,  
తూరుపగోదావరి 

  
     

బెస్్ట సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూపు నియమాలు 
పాఠ్శాల సమయంలో పోస్త్లు చేయరాదు., గుడ్పిరిాంగ్, పండుగ విషెష్ పంపరాదు.  
వయక్తిగత్ దూషణలకు దిగరాదు. వయర్ధ వాదనలు చేయరాదు. 
మీవంతుగా సబెెకు్ పర్ంగా మీ పాఠ్శాలలో చేసిన ఏ విషయమునైననూ పంచవచుచ. (త్కుువ ఫోటోలతో) 
సబెెకు్ విషయములు త్పప ఇత్ర్ విషయములు ఏవీ పోస్త ్చేయరాదు.(యూనియన్ మెసేజుూ, అడవరెట్జ్ మెంటుూ) 
సబెెకు్ సందేహములు మాత్రమే పోస్త్ చేయవలెను. మూఢనమికాలను ప్రచార్ం చేసే పోసి్ంగులు చేయరాదు. 
వయక్తిగత్ చాటింగ్ చేయరాదు,   
వివిధ్ మతాలు, కుల్లు, రాజకీయ పార్ట్లు, ప్రభుత్వ వయత్తరేక వాయఖ్యలు చేయరాదు. 
సధ్యర్ణంగా ప్రభుత్వ ఆదేశములతో అనిా పాఠ్శాలలోూ జరిగే కార్యక్రమాల ఫోటోలు, వయక్తిగత్ ఫోటోలు పంచరాదు. 
సబెెకు్కు సంబందించి పంచే ప్రతీ ఫోటో, వీడయోకూ వివర్ణ క్రంద వ్రాయవలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటించని వారిని వంటనే తొలగంచుట జరుగును. 
గ్రూపులో చేరాలనుకునేవారు కేవలం అడిన్ వాట్సాప్ నంబరుకే ADDING REQUST వాట్సాప్ దావరా పంపాలి. 
 -  అడిన్ KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI 9492146689. 


