ప్రాచీన భారతదేశ చరితా- సంఘం కరలం
Static GK- స్రాటిక్ అంశరలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)

Sangam Period (1st-3rd Century AD) The Cheras

•
•
•
•

చేర దేశం కేరళ మరియు తమిళనాడు రండంటిలో క ంత భాగాన్ని ఆక్రమించంది.
చేరస్ రాజధాన్న వంజ్జి .
దీన్న ప్రధాన నౌకాశరయాలు ముజ్జరస్ మరియు త ంది.
చేరా దేశంలోన్న ముజ్జరస్ (కారంగనోరత సమానంగా) వద్ద రోమనలు రండు రజ్జమంటనల ఏరాాటు చేశారు. వారు
ముజ్జరస్ వద్ద అగసట స్ ఆలయాన్ని క్ూడా న్నరిమంచారు.

•

చేరా పాలక్ులలో తొలి మరియు బాగా తెలిసిన వయకతి ఉడయంగరల్. అతనల క్ురుక్షేతర యుద్ధ ంలో రండు సైనాయలక్ు
ఆహారం అందించాడన్న మరియు ఉదియంగరల్ అనే బిరుద్లనల సంపాదించాడన్న చెబుతారు.

•

చేర రాజులో గొప్ావాడు, అయితే, సంగుటుటవన్ లేదా ఎరర చేరా అతనల ఉతి రాదిపై ద్ండయాతర చేసి గంగానదిన్న
క్ూడా దాటాడన్న చెబుతారు.

•

ప్వితరత యొక్క దేవత-క్నిగి ఆరాధనక్ు సంబంధించన ప్రసిద్ధ ప్టిటన్న ఆరాధన స్ాాప్క్ుడు క్ూడా.

The Cholas ( చోళులు )

» చోళమండలం అన్న పిలువబడే చోళ రాజయం పాండయ రాజయయన్నకత ఈశానయ దిశలో పనాిర మరియు వెలు ార నద్లల
మధయ ఉంది.
» చోళ రాజయం మోడెమ్ తన్నయోర మరియు తిరుచిరాప్లిు జ్జలాులక్ు అనలగుణంగా ఉండేది.
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ప్రాచీన భారతదేశ చరితా- సంఘం కరలం
Static GK- స్రాటిక్ అంశరలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
» దీన్న లోతటుట రాజధాన్న ఉరైయౌర, ప్తిి వాయపారాన్నకత ప్రసిదిధ చెందిన ప్రదేశం. చోళుల సంప్ద్ యొక్క ప్రధాన
వనరులలో ఒక్టి ప్తిి వసి ంర వాయపారం.
» కావేరిప్టట ణంత సమానమైన ప్ుహార చోళుల ప్రధాన ఓడరేవు మరియు చోళులక్ు ప్రతాయమాియ రాజధాన్నగా
ప్న్నచేసింది.
» శ్రరలంక్నల జయించ దాదాప్ు 50 ఏళు పాటు ప్రిపాలించన ఎలార తొలి చోళ రాజు.
» ప్ుహార (కావేరీప్టట ణం) స్ాాపించ 12,000 మంది శ్రరలంక్ బాన్నసల సహాయంత కావేరీ నది వెంబడ 160 కత.మీ
క్టట నల న్నరిమంచన వారి గొప్ా రాజు క్రికాల (కాలు కాలిన వయకతి).
» వారు సమరావంతమైన నౌకాద్ళాన్ని క నస్ాగించారు.
» ఉతి రాది నలంచ వచిన ప్లు వుల దాడలో చోళులు తుడచపటుటక్ుపో యారు.

The Pandyas

» పాండుయలనల మగస్ాానీయులు మొద్ట ప్రస్ి ావించారు, వారి రాజయం ముతాయలక్ు ప్రసిదధ ి చెందింది.
» పాండయ భూభాగంలో తమిళనాడులోన్న తిరునెలవెలిు , రామంద్ మరియు మధలరై ఆధలన్నక్ జ్జలాులు ఉనాియి.
ఇది వెైగై నది ఒడుున ఉని మధలరైలో దాన్న రాజధాన్నన్న క్లిగి ఉంది.
» పాండయ రాజు రోమన్ స్ామాాజయంత వాణిజయం నలండ లాభం ప ందాడు మరియు రోమన్ చక్రవరిి అగసట స్ మరియు
టరరజన్లక్ు ద్ూతలనల ప్ంపాడు.
» పాండుయల ప్రస్ి ావన రామాయణం మరియు మహాభారతాలలో ఉంది.
» తొలి పాండయన్ పాలక్ుడు ముద్లక్ుడుమి.
» గొప్ా పాండయ రాజు నెంద్లజలియన్, కోవలన్పై ద ంగతనం ఆరోప్ణలు చేశాడు. ఫలితంగా, మద్లరై నగరం క్నిగి
(కోవలన్ భారయ) చేత శాపాన్నకత గురైంది.
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Sangam Administration-సంగ్ం పరిప్రలన

» రాజు ప్రిపాలనా కేంద్రంగా ఉండేవాడు. అతన్ని కో, మనిం, వెండన్ క రరవన్ లేదా ఇరైవన్ అన్న పిలిచేవారు.
» అవెై ప్టాటభిషేక్ చక్రవరిి యొక్క ఆస్ాానం.
» ముఖ్యమైన అధికారులు (ప్ంచమహాసభ):
1. అమైచాిర (మంతురలు)
2. ప్ురోహితర (ప్ురోహితులు)
3. ద్లతార (ద్ూతలు)
4. సేనాప్తియార (క్మాండర)
5. ఒరార (గూఢచారులు)
» రాజయయన్ని మండలం / నాడు (పారవిన్్), ఊర (ప్టట ణం), పేరూర (పద్ద గారమం), సిరూర (చని గారమం)గా
విభజ్జంచారు.
» ప్టట మం (కోస్ాి ప్టట ణం పేరు), ప్ుహార (హారబర్ పారంతాలు), చెరి (ప్టట ణం యొక్క శివారు).
» రెవెనయూ అడ్మినిస్ట్ాేషన్ : క్రై (భూప్నలి), ఇరై (యుద్ధ ంలో సేక్రించన ఫయయడేటరీలు మరియు బూటీలు చెలిుంచే
న్నవాళి), ఉలు
ు (క్సట మ్ డూయటీలు), ఇరవు (అద్నప్ు డమాండ్ లేదా బలవంతప్ు బహుమతి), వరియమ్
(ప్నలి ఇచేి సలప్రసిద్ధ యూన్నట), వరియార{ప్నలి క్లవక్టర).
» కావేరీ దాెరా నీరు ప ందిన చోళ భూభాగంలో ఏనలగు ప్డుకోగలిగే సా లం ఏడుగురికత ఆహారం ఇవెడాన్నకత
సరిపో తుంద్న్న చెబుతారు. నీటి పారుద్ల స్ౌక్రాయలత భూములు చాలా స్ారవంతమైనవన్న ఇది సూచసలింది.
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ప్రాచీన భారతదేశ చరితా- సంఘం కరలం
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Sangam Literature-సంగ్ం స్రహితూం

•

సంగం అనేది మధలరల
ై ో పాండయన్ రాజుల రాజరిక్ ఆధెరయంలో జరిగన
ి తమిళ క్వుల సమమమళనం. సంప్రదాయం
ప్రకారం, 9,990 సంవత్రాల పాటు జరిగన
ి సభక్ు 8,598 మంది క్వులు మరియు 197 మంది పాండయ
రాజులు హాజరయాయరు.

•

మొద్టి సంగమాన్నకత దేవతలు మరియు ప్ురాణ ఋషులు హాజరయాయరు, దాన్న రచనలనీి నశించాయి.

•

రండవ సంగంలో, త లక్పియయర రచంచన తమిళ వాయక్రణంపై తొలి రచన అయిన తొలాకపిాయం మాతరమమ మిగిలి
ఉంది.

•

మూడవ సంఘంలో, చాలా వరక్ు రచనలు మనలగడలో ఉనాియి. అవి ఎటుటత గై (అనగా 8 సంక్లనాలు),
ప్టుటప్టుట (అనగా 10 ఇడలు లు), ప్తినెంకతలక్నక్ుక (అంటే 18 ఉప్దేశ గరంథాలు) మొద్లవన
ై వి.

•

ఎటుటత గై మరియు ప్టుటప్టుటనల మలక్నక్ుక (18 ప్రధాన రచనలు) మరియు క్థనం రూప్ంలో పిలుస్ాిరు.
ప్తినెంక్నక్ుకనల కతలక్నక్ుక అన్న అంటారు (18 చని ప్నలలు) మరియు రూప్ంలో ఉప్దేశించేవి.

•

తిరువలుువర రచంచన ప్తినెంకతలక్నక్ుకలో ఒక్ భాగమన
ై క్ురల్ లేదా ముప్ాల్నల ది బైబిల్ ఆఫ్ తమిళ్ లాయండ్
అంటారు. ఇది రాజకీయాలు, నెైతిక్త మరియు స్ామాజ్జక్ న్నబంధనలపై గరంథం.

The Epics-ఇతిహాస్రలు
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» సిలప్ాదికారం (చీలమండ క్థ) : హంగో అడగల్ రచంచన ఇది కావేరిప్టిటనాన్నకత చెందిన కోవలన్ మరియు
మాధవి క్థక్ు సంబంధించనది. దీన్నన్న తమిళ క్వితాెన్నకత తిలియద్ అంటారు.
» మణిమమక్లవై : సితిలవై సతి నార రచంచన ఇది కోవలన్ మరియు మాధవి క్ుమారి అయిన మణిమమక్లవై యొక్క
స్ాహసక్ృతాయలక్ు సంబంధించనది. ఇది సిలప్ాదికారం యొక్క సీకెల్ మరియు బౌద్ధ మతంత బలంగా
ముడప్డ ఉంది.
» శివగ సింద్మణి (జీవక్ చతామణి) : జైన తిరుతి క్రదేవస్చే వారయబడంది మరియు జైనమతంత బలంగా
ముడప్డ ఉంది.
» భారతం : పందేవనిర రచంచారు
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