తెలంగాణ చరిత్ర – స్ట డీ మెటీరియల్
Group-1,2,3,4, SI, Constable, అన్ని పో టి పరిక్షలకు

తెలంగాణ చరిత్ర - రేచర్ల పద్మ నాయకులు
మూల పుర్ుషుడు

చెవిరెడ్ి డ (భేతాళ రెడ్ి )డ

రాజ్య స్ాాపకుడు

మొదటి సింగమనాయకుడు

రాజ్ చిహ్ిం 1

భైరవుడ్డ శిల్పిం
ఆమనగల్ుు,

రాజ్ధానులు

రాచక ిండ ,
దేవరక ిండ.

బిర్ుదాంకిత్ులు
గొపపవార్ు
చివరివాడు
•

పించపాిండయదళ విభాళ
అనవోత నాయకుడు (రాజ్య విస్త రణల్ో)
స్రవజ్ఞ సింగభూపాల్ుడు (సాహితయింల్ో)

3వ సింగమనాయకుడు

రేచరు పదమనాయకుల్నే వెల్మ నాయకుల్ని కూడ్ా వయవహరిసత ారు.

•

తెల్ింగాణల్ో రాచక ిండ, దేవరక ిండల్ు రాజ్ధానుల్ుగా రెిండు శాఖల్ుగా వీరు పరిపాలించారు.

•

రేచరు పదమనాయకుల్ చరితక
ర ు పరధాన ఆధారిం - “వెల్ుగోటి వింశావళి”.

•

వెల్ుగోటి వింశావళి పరకారిం వీరి మూల్పురుషుడు - బేతాళరెడ్ి డ (చెవిరెడ్ి )డ .

•

గణపతి దేవుని కాల్ింల్ో పరసాదితాయనాయకుడు, రుదరనాయకుడు అనే వెల్మల్ు సేనాపతుల్ుగా పనిచేశారు.

•

కాకతీయ సింహాస్నింపై రుదరమదేవిని అధిషట ింపజ్ేసింది. పరసాదితయ నాయకుడు.

•

వీరు స్ుమారు 150 స్ిం||ల్ు పాలించారు.

రేచర్ల పద్మ నాయకులు,వారి రాజ్కీయ చరిత్ర
మొద్టి సంగమ నాయకుడు :(కీీ.శ.1326-1361)
ఇతను వెల్మరాజ్య సాాపకుడు, ఇతని రాజ్ధాని “ఆమనగల్ుు”.
మొద్టి అనవోత్ నాయకుడు : (కీీ.శ.1361-1384)
•

రాచక ిండ రాజ్యయనిి నిరిమించి రాజ్ధానిని ఆమనగల్ుు నుించి రాచక ిండకు మారాాడు.

•

రాచక ిండ శాస్నిం పరకారిం ఇతను రాచక ిండల్ో తవివించిన చెరువుల్ు : అనవోతు స్ముదర , రాయ స్ముదరిం
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•

ఇతను తరవివించిన ఇతర బావుల్ు : స్ింకెళళ బావి, క ల్ూకూటిం బావి

•

రాజ్యయనిి రెిండుగా విభజించి తముమడ్ెైన మాధవ నాయకునిి దేవరక ిండ పరభువుగా నియమించు

•

అపపటి నుిండ్డ రాచక ిండను అనవోత నాయకుని వారస్ుల్ు, దేవరక ిండను మాధానాయకుని వారస్ుల్ు
పాలించారు.

రండవ సంగమ నాయకుడు (సంగభూపాలుడు) (కీీ.శ.1384-1399)]
ఇతను కవి, పిండ్డత పో షకుడు.
ఇత్న్న ర్చనలు : 1) రస్వరణ స్ుధాకరిం - అల్ింకార శాస్త ర గరింథిం.
సామానుయల్కు (వేశ్యల్ు) కూడ్ా కావయ పరబింధాల్ల్ో సాానిం కలపించవచుా
అని వాదిించాడు.
2) స్ింగీత స్ుధాకరిం - స్ింగీత శాస్త ర గరింథిం.
ఈ గరింథిం సారింగ దేవుడు రచిించిన స్ింగీత రతాికరింపై రాసన వాఖాయనిం.
3) "కువల్యావళీ” అనే పేరుతో “రతిపాించాలక” అనే నాటకింను
రచిించాడు.
ఉతసవాల్ స్మయింల్ో ఈ నాటకిం ను పరదరిశించేవారు. * ఇతని ఆసాానింను శ్రరనాథుడు స్ిందరిశించాడు. * ఇత్న్న
ఆస్ాాన కవులు:
•

విశవవశ్వరుడు - చమతాార చిందిరక (అల్ింకార శాస్త ింర )

•

బొ మమకింటి అపపయారుయడు - అమరకోశ్ గరింధానికి వాకయింను రచిించాడు.

•

శాకల్య మల్ు భటటట - నిరోషట రామాయణిం , ఉదార రాఘవిం (కావయిం) ,అవయయ స్ింగరహిం (నిఘింటటవు)

•

శాకల్య మల్ు భటటట వేదాింత దేశ్కుని యొకా కుమారుడు వరదా చారుయనితో వాగావదింల్ో ఓడ్డపో యాడు.

•

వేదాింత దేశికుడు-తతత వ స్ిందేశ్, రహస్య స్ిందేశ్, స్ుభాషనీతి అనే గరింథాల్ను రచిించాడు.

•

శాకల్య అయయల్ారుయడు - భాస్ార రామాయణింను రచిించాడు.

•

సింగభూపాల్ుడు వెైషణవానిి ఆదరిించాడు.

రావు మాదా నాయకుడు (కీీ.శ.1421–1430)
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•

ఇతను గొపప విదావింస్ుడు, వెష
ై ణ వ మతాభిమాని

•

నాగారిం చెరువు శాస్నిం పరకారిం రామాయణానికి “రాఘవీయిం” అనే వాయఖాయనింను రాస శ్రరరామచిందురనికి
అింకితిం చేశాడు.

•

శ్రరరింగనాథ సావమకి “తొరర
ర రు” గారమానిి శ్రరరింగపురిం అగరహారిం అనే పేరుతో దానిం చేశాడు

•

మాదానాయకుని భారయ నాగాింబిక రాచక ిండ స్మీపింల్ో “నాగస్ముదరిం” అనే చెరువును నిరిమించిింది.

మూడవ సంగమ నాయకుడు (కీీ.శ.1430-1475)
•

ఇతనే రాచక ిండ రాజుల్ల్ో చివరివాడు.

•

ఇతని ఆసాానానిి రెడ్ి డ రాజ్య విదాయధికారి శ్రరనాథుడు స్ిందరిశించాడు.

•

ఇతని ఆసాానింల్ో నెన
ై ాచారుయడ్డనే వెైషణవ మతాచారుయడు వెష
ై ణ వ మత వాయపత కి కృషచేశాడు.

•

బహమనీ స్ుల్ాతన్ 3వ మహమద్ షా సేనాని నిజ్యిం ఉల్ ముల్ా ఖెైరీ ఇతనిి ఓడ్డించడింతో రేచరు వెల్మల్రాజ్యిం
అింతమింది.

ఆస్ాాన కవులు:
గౌర్న ర్చనలు - 1. నవనాథ చరితర 2. హరిశ్ాిందర పాకాయనిం 3. ల్క్షణ దీపక
కొర్వి గోపరాజు - సింహాస్న దావతిరింశిక.

పో త్న : ఇతనుస్రవజ్ఞ సింగభూపాల్ునికి స్మకాలకునిగా పేరొాింటారు.
ఇత్న్న ర్చనలు: • వీరభదర విజ్యిం (శైవగరింథిం, తొలరచన)
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తెలంగాణ చరిత్ర – స్ట డీ మెటీరియల్
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•
•
•

భోగిని దిండకిం (స్రవజ్ఞ సింగునికి మరియు భోగినిల్ మధయ పేరమ మారచిించబడ్డన తొల తెల్ుగు దిండకిం)
నారాయణ శ్తకిం.
భాగవతిం (8 స్ాిందముల్ు) - దీనిని శ్రరరామచిందురనికి అింకితమచాాడు

రాచకొండ కోట:
•

ఈ కోటల్ో ఉని ఒక దేవాల్యిం రామపపదేవాల్యానిి పో ల
ఉింది.

•

ఈ కోటల్ోనే సీతారామ ల్క్షమణుల్ విగరహాల్ ఆల్యిం ఉింది. -

•

పదమ నాయకుల్ యొకా రాజ్చిహిమన భర
ై వ శిల్ాపల్ు పరతికోట
దావరిం వదద ఉనాియి.

నరిసంహ్ుల గుటట :
•

ఈ గుటట పై గుహాల్యింల్ో దావదశ్ అల్ావరుమూరుతల్ను చెకాారు.

•

ఈ ఆల్య పై భాగింల్ో రామాయణింల్ోని పుతరకామేషట యాగిం, అశ్వమేథయాగ చితరల్ేఖనాల్ు చితిరించారు.

దేవర్కొండ వెలమలు

•

స్వతింతర వెల్మ రాజ్య సాాపకుడు సింగమ నాయకుని కుమారుల్ు- 1) అనవోతా నాయకుడు 2) మాదా
నాయకుడు

•

అనవోతా నాయకుడు రాచక ిండకు రాజుగా ఉిండ్డ తన తముమడ్డని దేవరక ిండకు రాజుగా చేస రాజ్యయనిిరెిండుగా
విభజించాడు.

•

దీింతో మాదానాయకుడ్డ స్ింతతివారిని దేవరక ిండ వెల్ుమల్ని పల్ుసాతరు.

మాదా నాయకుడు.
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•

దేవరక ిండను రాజ్ధానిగా చేస్ుక ని పాల్న సాగిించాడు.

•

నల్ు మల్ క ిండల్పై ఉని శ్రరశల్
ై ఉతత ర దావరింగా పరసదిి గాించిన ఉమామహేశ్వర క్షేతారనికి దావర మిండపింను
నిరిమించినటట
ు శాస్నిం వేయిించాడు.

పెద్వేద్గిరి నాయకుడు
•

భాస్ార రామాయణింను రచిించిన నల్ుగురు కవుల్ోు ఒకరెన
ై 'శాకల్య అయయల్ారుయడు' ఇతని ఆసాాన కవి.

లంగమ నేడు :
దేవరక ిండ వెల్మ రాజుల్ోు చివరివాడు.

మత పరిసా తుల్ు
శైవ మత్ం :
•

'ఘడ్ే రాయవింశ్ిం' పదమనాయకుల్ కాల్ింల్ో శవ
ై ింను పరచారిం చేశారు.

•

తొల ముస్ునూరి, వెల్మ రాజుల్ు శైవ మతానిి ఆదరిించారు.

•

తీవరవాద శవ
ై మతింల్ో అనేక కూ
ర ర ఆచారాల్ు ఉిండ్ేవి. -

•

వీరి కూ
ర ర ఆచారాల్ు :

1) ర్ణం కడుపు:
o

వీరు భైరవుడ్డని ఆరాధిించేవారు.

o

రణిం కడుపును పదమనాయకుల్ు పరవశ్
ే పటట గా, రెడ్ి డ రాజుల్ు కాల్ింల్ో పారచురయింల్ోకి వచిాింది.

o

మరణించిన వారి రకత మాింసాల్తో విండ్డన అనిింను భర
ై వుడ్డకి నెైవద
ే యింగా స్మరిపించడమే రణముకుడుపు.

2) చంపుడు గుడి:
•

క రవి గోపరాజు రచిించిన సింహాస్న దావతిరింశిక గరింధింల్ో సీత -ర పురుషుల్ు దెవ
ై ింపఅ
ై పరిమత భకిత వల్ు ఆతామరపణిం
చేస్ుకుింటటనాిరని తెల్పబడ్డింది.

•

చింపుడు గుడ్డనే వీరశిరోమిండపిం అింటారు.

•

దీని పరధాన కేిందరిం : శ్రరశల్
ై ిం

•

వీరు తమ శ్రీరానిి దేవునికి (శివునికి) మొకుాబడ్డగా చెలుసత ారు.
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తెలంగాణ చరిత్ర – స్ట డీ మెటీరియల్
Group-1,2,3,4, SI, Constable, అన్ని పో టి పరిక్షలకు
వెైషణవ మత్ం :
•

రామానుజ్యచారుయని అనింతరిం శ్రరవష
ెై ణ వ శాఖ వడగల్, తెింగల్ అను శాఖల్ుగా విడ్డపో యిింది.

•

తెల్ింగాణాల్ో వడగల్ శాఖ పారచురయిం ప ిందిింది.

•

వడగల్ శాఖ అహో బిల్ింల్ో మఠిం ను ఏరాపటట చేస్ుక ని తమ సదాిింతాల్ు పరచారిం చేశారు.

•

వడగల్ శాఖను పరచారిం చేసన వాడు - వేదాింత దేశికుడు.

•

స్రవజ్ఞ సింగభూపాల్ుని కోరిక మేరకు వేదాింత దేశికుడు రచిించిన గరింథాల్ు: * స్ుభాషత నీతి, రహస్య స్ిందేశ్

,తతత వ స్ిందేశ్
గాీమ దేవత్లు:
•

శ్కిత రరపాల్ ైన దురగ , భదరకాళి, కాళిల్ను అమమవారిగా పరతి గారమింల్ో దేవతల్ను పరతిషట ించారు.

•

ఈ దేవతల్కు జ్ింతుబల్ుల్ు ఇచిా తమ మొకుాల్ను తీరుాకునేవారు.

•

శ్రరనాథుడు 'చిని చిని రాళళళ చిల్ు ర దేవుళళళ' అింటూ పేరొానాిడు.

•

ముఖయ దేవాల్యాల్ు : శ్రరశల్
ై ిం, తిరపురాింతకిం

•

శ్రరశల్
ై దేవాల్యానికి అనుబిందింగా మఠాల్ు ఉిండ్ేవి - గింటామఠిం , కల్ుమర్ ,విభూతి మఠిం , భిక్షావృతిత మఠిం
(గౌరన, శ్రరనాథుడుల్ను ఆదరిించిింది)

రేచరు పదమ నాయకుల్ శాస్నాల్ు
1. కందికొండ శాస్నం : (అనపో తా నాయకుడు కీీ.శ. 1365)
జ్ల్ు పలు కోటను జ్యిించుట, చెింజ్ెరు యుది ింల్ో క్షతిరయుల్ను ఓడ్డించుట, ధరణకోట వదద రెడ్ి డ రాజుల్ను
ఓడ్డించుట ఈ శాస్నింల్ో పరసత ావిించబడ్డనది.
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తెలంగాణ చరిత్ర – స్ట డీ మెటీరియల్
Group-1,2,3,4, SI, Constable, అన్ని పో టి పరిక్షలకు
2. అనపో త్నాయకున్న భువనగిరి శాస్నం: (అనపో తా నాయకుడు కీీ.శ. 1378)
ఇది అస్ింపూరిత శాస్నిం. ముస్ునూరి కాపయనాయకుని ఓడ్డించి భువనగిరి దురమును సాధిించిన
స్ిందరభముగా వేయిించిన శాస్నమది.
3. దేవలమమ నాగార్ం శాస్నం : ( రాణి నాగాంబిక కీీ.శ. 1427 )
రేచర పదునాయకుల్ వింశావళి వరిణించబడ్డింది. విషు
ణ వు, శ్రరరాముని స్ుతతి ఈ శాస్నింల్ో ఉింది.
4. ధర్మపురి శాస్నం : ( తిర్ుమలయయ కీీ.శ. 1753)
ధరమపురి నరసింహాసావమ భోగమింటపిం పుషారిణకి పారకారము నిరిమించిన స్ిందరభింగా వేసన శాస్నిం.
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