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తెలంగాణ చరిత్ర – కాకతీయులు పార్టట -1 

మరలపురుషుడు 
1. కాకర్్తయ గ ుండన (మాగల్లు  శాసనుం ప్రకార్తుం) 

2. వెననభూప్తి (బయ్ాార్తుం చరె్తువు శాసనుం ప్రకార్తుం) 
  

స్వత్ంత్రయ రాజ్య స్ాా పకుడు ర్తుద్రదేవుడు   

చిహ్ిం వరాహుం   

రాజ్ల ంఛనం 
కాకతి (కాక అుంటే వడేి |  

కాకతి అుంట ేజ్వర్తదవేత, ఆరోగా దవేత) 
  

రాజ్ధాన్న హనమక ుండ | ఓర్తుగల్లు    

రాజ్భాష సుంసకృతుం   

వరణం శూద్రర ల్ల   

మత్ం మొద్ట జ్ నైమతుం, తరావత శ వైుం   

బిరుదాంకిత్ులు ఆుంధ్రదేశాధశీ్వర్త”   

వంశం ద్రర్తజయ్ వుంశ్ుం (బయ్ాార్తుం శాసనుం ప్రకార్తుం)   

చారిత్రక ఆధారం 
మాగల్లు  శాసనుం దానర్తణవుడి) 
బయ్ాార్తుం శాసనుం (మ లై్ాుంబ) 

  

  

చివరవిాడు ర ుండవ ప్రతాప్ర్తుద్రర డు    

నాటయకతెె మాచల్దే వి (ప్రతాప్ర్తుద్ర-2 కాల్ుంల్ో)   

నగ్ర న్నరాాత్లు 
హనమక ుండ (ప్ర ర ల్రాజు -2) 
ఓర్తుగల్లు  (కాకతి ర్తుద్రర డు) 
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కాకతీయులు చరిత్ర ఆధారాలు 

 

శాస్నాలు  

1) బయ్ాార్తుం - మ ైల్ాుంబ  

2) హనమక ుండ - కాకతిర్తుద్ర 

3) మోటుప్ల్లు - గణప్తిదేవుడు  

శిలపకళ:  

1) వేయిస్ుంభాల్ గ డి (ర్తుద్రదేవుడు) 

2) రామప్ప గ డి  (రేచర్తు ర్తుద్రర డు)  

విదేశీ య త్రరకులు : మారోకప్ర ల్ో (ర్తుద్రమదేవి కాల్ుంల్ో)  

•  కాకతీయ్ ల్ (కాకర్్తయ గ ుండన) గ ర ుంచి ప్రప్రథముంగా దానర్తణవుని మాగల్లు  శాసనుంల్ో పరేకకనబడిుంది. 
• మ ైల్ాుంబ యొకక బయ్ాార్తుం చరె్తువు శాసనుం ప్రకార్తుం కాకతీయ్ ల్ మూల్ప్ుర్తుషుడు 'వెననడు'.  
•  ప్రతాప్ర్తుద్ర య్శోభూషణుం' (విదాానాధ్రడు)ల్ో 'కాకతి' దవేతనర ప్ూజుంచడుం వల్న వీర్తు కాకతీయ్ ల్ల అయ్ాార్తు అని 

పేరకకనబడిుంది. 
• కాకతీయ్ ల్ల మొద్ట రాష్ర కూటుల్కల తర్తువాత ప్శ్చిమ చాళుకలాల్ (కళ్యాణి చాళుకలాల్ల)కల సాముంతుల్లగా 

ఉుండి ర్తుద్ర దేవుని కాల్ుంల్ో సవతుంతుర ల్ ైనార్తు. 
• ఓర్తుగల్లు  (వర్తుంగల్) ప్రా ుంతుంల్ో సరవాసనల్తో కూడిన వర  ప్ుండిుంచబడడ ద్ని మ రకోపో లో పేరకకనానడు.  
• ర్తుద్రమదేవి కాల్ుంల్ో ఆుంధ్రదేశానిన సుంద్ర శుంచిన మ రకోపో లో కాకతీయ్ రాజ్ాుం సిర  సుంప్ద్ల్తో కూడిన ఆర ిక 

వావసి అని ప్రసా్ విుంచాడు. 
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• అదేవిధ్ుంగా ఢిల్లు సరల్ా్ నరల్ కాల్ుంనాటి గకప్ప ప్ుండితుడయిన అమీర్ ఖరసరర  తన త్ుగ్లక్ నామ  ల్ో కాకతీయ్ ల్ 
ఐశ్వర్తాుంనర గూర ి ప్రసా్ విుంచాడు. 

కాకతీయ పాలకులు, వారి రాజ్కీయ చరిత్ర 

(బేత్రాజు -1 (కీూ.శ 995-1052) 

• ఇతనర శ్నిగర్తుం శాసనుం వేయిుంచాడు (ఈ శాసనానిన ల్లఖుంచినద ినార్తణయ్ా) . 
• ఇతని ముంతిర నార్తణయ్ా శ్నిగర్తుంల్ో “య్ ద్ధ మల్ు  జనాల్య్ానిన” బాగ  చయేిుంచి కానరకల్ల సమర పుంచాడు. 

(పోర లరాజు -1 (కీూ.శ 1052-1076) 

• కాజీపటే, పలి్ు ల్మర ి, ప్ాల్ుంపటే శాసనాల్ల ఇతని ఘనకారాాల్నర తెల్లయ్జ్సేర్ నానయి. 
• ఆగమప్ుండితుడు రామశే్వర్తునికి ప్ర ర ల్రాజు-1 బ ైజ్నప్ల్లు గాిమానిన శ్చవప్ుర్తుంగా మార ి దానమిచాిడు 

(బేత్రాజు -2 కీూ.శ 1076 - 1108) 

• ఇతనర కాజీపేట శాసనానిన వయేిుంచినాడు.  
• హ్నాక ండ ఇతని కాల్ుంల్ో మొద్టిసార  రాజ్ధానిగా మార ుంది. 
• బేతరాజు-2 గకప్ప శ్చవభకల్ డు ఇతని గ ర్తువు రామశే్వర్త 

ప్ుండతిుడు. 
• బేతరాజు - 2 హనమక ుండల్ోని శ్చవప్ుర్తుం వదే్ “బతేేశ్వర్త 

శ్చవాల్య్ానిన” నిర ముంచాడు. 

(దురగ రాజు (కీూ.శ 1108-1116)  

• ఇతనర “బేతశే్వర్త శ్చవాల్య్ానిన” కాల్మ ఖాచార్తుాడెనై రామశే్వర్త ప్ుండతిునికి దానుం చేసనిటుు  ఖాజీపటే శాసనుం 
తెల్లప్ుతుననది. 

పోర లరాజు -2 (కీూ.శ 1116-1157)  
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• ర ుండో  ప్ర ర ల్రాజు ఘనకారాాల్నర ర్తుద్రదవేుని "హనరమక ుండ శాసనుం” పేరకకుంటుుంది.  
• * హనరమక ుండల్ో :  సదిేే శ్వరాల్య్ుం , ప్దామక్ష ిఆల్య్ుం(వీర  కాల్ుంనాటి చితరల్దఖనాల్ల కల్వు) , సవయ్ుంభ  

దేవాల్య్ుంల్నర ఇతనర నిర ముంచాడు. 
• ఇతని ముంతిర బతేనామాతుాడు జ్ నైమతాభిమాని. 
• బేతన భార్తా మ లై్మ హనమక ుండల్ో “కడల్ాల్య్బసది”ని కటి్ుంచినది. 

స్వత్ంత్ర కాకతీయ రాజులు(కీూ.శ.1158-1323) 

రుదరదేవుడు (కీూ.శ.1158-1196) 

1.  ఇతనిని ఒకటవ ప్రతాప్ర్తుద్రర డు, కాకతిర్తుద్రర డు అని కూడా అుంటార్తు. 
2. సవతుంతరయ ప్ాల్న ప్రా ర్తుంభిుంచిన మొద్టి కాకతీయ్ రాజు. 
3. కరి.శ్ 1162ల్ో ర్తుద్రదేవుడు సావతుంతరుం  ప్రకటిుంచరకలననటుు  హనమక ుండ శాసనుం పరేకకుంటుుంది. 
4. ఇతనర హనమక ుండ, గణప్వర్తుం అనే శాసనాల్ల వయేిుంచాడు.  
5. హనమక ుండ శాసనుంనర అచితేుంద్రర డు ల్లఖుంచాడు.  
6. ర్తుద్రదేవుడు ర్తుద్రసమ ద్రతటాకుం అనే చెర్తువునర తవివుంచాడు.  
7. ర్తుద్రదేవుడు హనమక ుండల్ో ర్తుదేరశ్వరాల్య్ుం / వేయిస్ుంబాల్ గ డిని కరి.శ్. 1162 ల్ో నిర ముంచాడు. 

 

8. ఓర్తుగల్లు  ప్ట్ణానిన నిర ముంచి రాజ్ధానిని ప్ాక్షకిుంగా హనమక ుండ నరుండ ిఓర్తుగల్లు కల మారాిడు. (ప్ూర ్సాి యిల్ో గణప్తి 
దేవుడు). 

9. ఇతనర సుంసకృతుంల్ో నీతిసార్తుంనర ర్తచిుంచాడు. 
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10. ఇతని ముంతిర గుంగాధ్ర్తుడు(ఇతనర వెైషణ వ మతాభిమాని). హనమక ుండల్ో ప్రసనన కేశ్వాల్య్ానిన నిర ముంచాడు. 
11. ఇతనర 1182 ల్ో జ్ర గ న ప్ల్ానటి య్ ద్ధ ుంల్ో నల్గామరాజుకల సహకర ుంచాడు. 
12. ఇతని కాల్ుంల్ోన ేజ్ నై, శ వై సుంఘర్తషణల్ల మొద్ల్య్ాాయి. 

మహాదేవుడు (కీూ.శ.1196-1199): 

•  ర్తుద్రదవేుని మర్తణుం తర్తువాత ఇతని తమ మడు మహాదవేుడు సిుంహాసనుం అధషిి్ుంచాడు.  
• తన అనన మర్తణానికి కార్తణమ ైన జ్ తైరప్ాల్లనిప  ైద్ుండత్ెి ఓడి మర్తణిుంచాడు.  
• ఈ ద్ుండయ్ాతరల్ో మహదవేుని కలమార్తుడు గణప్తిదవేుడు య్ాద్వుల్కల బుందగీా చికాకడు. 
• మహాదవేుడు శ ైవుడు, ఇతని గ ర్తువు ధ్రర వరేశ్వర్తుడు. 

గ్ణపత్రదేవుడు (కీూ.శ 1199-1262) 

• ఇతనర కాకతీయ్ ల్ల్ో గకప్పవాడు. 
• గణప్తి దేవుని తుండిర మహాదవేుడు య్ాద్వరాజ్ ైన జ్ తైుగ  చేతిల్ో మర్తణిుంచగా ఇతనర బుందీ అయ్ాాడుదీనితో కాకతీయ్ రాజ్ాుం 

సుంక్షోభుంల్ో ప్డిుంది. 
• మహాదవేుని సనేాని రచేర్తు ర్తుద్రర డు కాకతీయ్ రాజ్యానిన ఆ సుంక్షోభుం నరుండ ిర్తక్షిుంచాడు.  
• రేచర్తుర్తుద్రర డు చబేరర ల్ల శాసనానిన వేయిుంచాడు మర య్  ప్ాల్ుంపటేల్ో “రామప్పగ డిని” (కరి.శ్. 1213ల్ో)నిర ముంచాడు.  

 

• గణప్తిదవేుని ప్రధాన సనేాని - రచేర్తు ర్తుద్రర డు, ర్తథద్ళ్యధపి్తి - గుంగయ్ా సనేాని  
• గజ్ద్ళప్తి - జ్యయ్ప్ సనేాని (ఇతని ర్తచనల్ల - నృత్ర్తతానవళి, గతీర్తతానవళి, వాయిద్ార్తతానవళి)  
• ఓర్తుగల్లు  కోటకల నాల్లగ  వెపై్ుల్ “నాల్లగ  శ్చల్ా నిర మత తోర్తణాల్ల” గణప్తి దేవుడు నిర ముంచాడు. 
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• గణప్తి దేవుని కాల్ుంల్ో మాల్ాాల్ చౌడ సనేాని చౌడ సమ ద్రుం తవివుంచార్తు.  
• ర్తుద్రదేవుడు ప్రా ర్తుంభిుంచిన ఓర్తుగల్లు  కోటనర ప్ూర ్చసే ిరాజ్ధానిని హనమక ుండ నరుండ ిఓర్తుగల్లు కలకరి.శ్. 1254ల్ో మారాిడు. 
• గణప్తిదవేుని గ ర్తువు - విశవవశ్వర్తశ్ుంభ . 
• గణప్తిదవేుడు విశవవశ్వర్త శ్ుంభ కల “కాుండరకోట” అన ేగాిముంనర దానుం చేశాడు.  
• విశవవశ్వర్త శ్ుంభ  - శ వైవిదాాల్య్ాల్ల అయిన గోళకి మఠాల్ల ఏరాపటుచేశాడు. 
• గణప్తిదవేుడు ఓర్తుగల్లు ల్ో సహసరల్లుంగాల్య్ుంనర నిర ముంచాడు.  
• గణప్తిదవేుని కలమార ్ల్ల - 1. ర్తుద్రమాుంబ(భర్్త - చాళుకావీర్తభద్రర డు) .2. గణప్మాుంబ(భర్్త - బతేరాజు) 
• 1259 సుం,, ల్ో గణప్తి దవేుడు ర్తుద్రమదేవిని ప్టలు  ధ్రర తిగా ప్రకటిుంచాడు. 
• 1262 ల్ో ప్ాుండారాజ్ నై జ్టావర్తమసరుంద్ర్త ప్ాుండుాడు నలె్ూు ర్తు సమీప్ాన మ తు్ కూర్తు య్ ద్ధ ుంల్ో గణప్తిదవేునిన ఓడిుంచాడు. 
• మ తుకూర్తు య్ ద్ధ ుం మినహాయిసే్  గణప్తిదవేుడు ప్రాజ్య్ుం తలె్లయ్ని విజ్ేత. 

 రుదరమదేవి - (కీూ.శ.1262 నుండి 1289) 

1. ఆుంధ్రదేశ్ుంల్ో రాజ్యా ధకిార్తమ నర చపే్టి్న మొద్ట ిమహిళ.  
2. ఈమ  శాసనాల్ల : బీద్ర్ కోట శాసనుం ,మల్ాకప్ుర్త శాసనుం 

(ప్రసూతి వెైద్ాకేుందరా ల్ గ ర ుంచి తెల్లప్ుతుుంది). 
3. ఈమ  సేనాని గోన గనానర డిడ  తలె్లగ  చోడుల్నర, కోటరాజుల్నర 

ఓడిుంచాడు.  
4. గణప్తి దేవుడు ప్ూర ్ చేసని ఓర్తుగల్లు  కోట చరటట్  కుంద్కుంనర, 

బ ర్తుజుల్నర, కోట ల్ోప్ల్ మ టు నరర్తుద్రమదవేి నిర ముంచిుంది.  
5. కాయ్సరి ల్ రాజ్ ైన అుంబదవేుని యొకక చుంద్రప్టు  అత్ిరాల్ శాసనుం ప్రకార్తుం ర్తుద్రమదవేి అుంబదవేునిచే హతమార్తిబడనిద.ి 
6. ఈమ  కాల్ుంల్ో ఇటల్ల (వెనిస్) య్ాతిరకలడు మ రకోపో లో కాకతీయ్ రాజ్యానిన ద్ర శుంచాడు. 

ర ండవ పరతాపరుదుర డు (1289 - 1323) 

1. ఇతనర ర్తుద్రమదవేి మనరమడు. 
2. ప్రతాప్ర్తుద్రచర తర ప్రకార్తుం ఇతని కాల్ుంల్ో 77 బ ర్తుజుల్కల 77 ముంది నాయ్కలల్ల వుుండవేార్తు 
3. ఇతని కాల్ుంల్ో “మాచల్దే వి” అనే కళ్యకార ణి వుుండేది. మాచల్దే వి ప్రమ ఖ పేర ణి నృతాకార ణి. 
4. ఇతని కాల్ుంల్ో ఆుంధ్రదేశ్ుంప ై మ సిు ుంల్ ద్ుండయ్ాతర అధకిమయిుంది.  
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5. మ సిు ుంల్ ద్ుండయ్ాతర గ ర ుంచి ర డిడ రాణి అనతల్లు తన కల్లవచరే్తు శాసనుంల్ో పేరకకననది. 

 

6. 1323ల్ో గ య్ాజుదీే న్ తుగుక్ కాల్ుంల్ో అతని కలమార్తుడు మహమద్ బిన్ తుగుక్/జునాఖాన్/కాకతీయ్ రాజ్ాుంప  ైదాడచిసేి 
ప్రతాప్ర్తుద్రర నిన ఓడిుంచాడు. 

7. ఈ ఓటమిని గ ర ుంచి పేరకకనన శాసనుం - విల్ాస శాసనుం. 
8. వర్తుంగల్ కి సరల్ానాప్ూర్ అని పేర్తు ప టి్  బ రానొదీే న్ అనే ప్ాల్కలనిన నియ్మిుంచాడు. 
9. ప్రతాప్ర్తుద్రర డు నర్తమదానది (సర మోద్భవ)ల్ోకి ద్ూకి ఆతమహతా చసేరకలనానడని ప్ర ర ల్య్ నాయ్కలనివిల్ాసశాసనుం 

పేరకకుంటుుంది. 
10. దీనితో కాకతీయ్ సామాాజ్ాుం అుంతర ుంచిప్ర యిుంది 

 


