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కీ్ర.శ.11-15 శతాబా్దల మధ్య ఆంధ్ర దేశం 

తూర్పు తీరంధ్ర ను సుమార్ప నాలుగున్నర శతాబా్దల పాటు వంగీ చాళుక్యయలు (కీ్ర.శ.6వ 

శతాబా్ం నుంచి10వ శతాబా్ం వరక్య) పాలంచార్ప. ‘ఆంధ్ర  దేశం’ తూర్పు చాళుక్యయ యుగంతోనే 

పార చీన్ యుగం నుంచి తొల మధ్యయుగంలోకి ప్ర వశంచింది. చోళులతో వివాహ సంబ్ంధాలను 

ఏరురచుకోవడం ద్వార వంగీ చాళుక్యయలు ఆంధ్ర , ద్వర విడ సంసకృతుల మధ్య 

సంధాన్కరత లుగా నిలచార్ప. 

రజరజ న్రంద్రర ని పుతుు డు క్యలోతుత ంగ చోళుడు కీ్ర.శ.1070-1120లో ‘చోళ’ 

రజ్యయనినపాలంచాడు. ఇతనిన చాళుకయ రజంద్ర చోళుడని కూడా పిలుస్తత ర్ప. క్యలోతుత ంగడు 

చోళ రక్యమార్తత  మధురంతకిని వివాహం చేసుక్యనానడు. కళంగ, చోళ, చాళుక్య 

రజ్యయలను పాలంచాడు. క్యలోతుత ంగని కాలంలో తెలుగు దేశానికి ద్వర విడ బ్దర హలులు పెదా్ 

సంఖ్యలో వలసొచాార్ప. ఆ ప్ర భావంతోనే తెలుగు భాషలోకి అనేక తమిళ ప్ద్వలు చేరయి. 

క్యలోతుత ంగడు తమిళ భాషను, తమిళ కవులను ఆద్రంచాడు. 

  

1. చోడుల యుగం 

సమాజం: 

తూర్పు చాళుక్యయల అన్ంతరం ఆంధ్ర  దేశంలో రజక్రయ అనిశాతి చోటు చేసుక్యంది. రనాడు, 

ప్లనాడు, వెలనాడు వంటి పార ంతాలను పాలంచే చోడ వంశీయులు అధికారంలోకి వచాార్ప. 

ఆంధ్ర  దేశం పాకనాడు, వెలనాడు, పొతత పినాడు వంటి చిన్నచిన్న నాడులుగా విభజితతైంద ంది. 

ప్ర తి మండలానికి ఒక స్తమంత రజయం ఏరుడంది. ఈ ప్రసి్థతులు..నాటి రజక్రయ, స్తమాితక, 

మత, స్తంసకృతిక వికాస్తనిన తీవర ంగా ప్ర భావితం చేశాయి. 

  

సామాజిక పరిసి్థతులు 
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స్తమాితక ప్రసి్థతులను ప్రశీలస్తత  ఈ యుగం చాళుక్యయ యుగానికి అనుబ్ంధ్ంగా ఉన్నటుు  

తెలుసుత ంది. సమాజంలో ‘అషా్టద్శ వరాలు’ ఏరుడాాయి. చతురి క్యలైంద న్ ‘శూద్రర ల’ పార బ్లయం 

కొన్స్తగంది. వీర్ప ర్తడా, కమల, నాయుడు, బ్లజ, వెలమ వంటిఉప్ క్యలాలుగా ఏరుడాార్ప. 

రజక్రయ అనద కయత, ప్రసుర యుదా్వలు సమాజంపెద  బ్లైంద న్ ప్ర భావానిన చూపాయి. ద్వంతో 

ప్ర ధాన్ వరాలోు  పార ంతీయ విబేధాలు రకెతాత యి. వయవస్తయం ప్ర ధాన్వృతిత గా కలగన్ ఆయా ఉప్ 

క్యలాల వార్ప పాలక వరగ ంగా ఎదిగార్ప. 

  

బ్దర హలణ క్యలంలో పార ంతీయ ప్రైంద న్ వెలనాటి, రనాటి, కమలనాటి, ములకినాటి, వగనాటి 

వంటి శాఖ్లు ఏరుడాాయి. తమిళ దేశానికి బ్దర హలణ వలసలు కొన్స్తగాయి. బ్దప్ట్ు  శాసన్ం 

‘కమల వెద శ్యయలను’ పేర్కంటుంది. పాలక వరగ ంలో వర్ణ స్తంకరయం ఎక్యకవగా కనిుసుత ంది. 

క్షతిు యులద న్ వెద హేయులు చతురిన్ాయులద న్ వెలనాటి చోళులతో బ్ంధుతాం నరపార్ప. 

  

వెలనాటి ఆసి్తన్ంలో ‘బోయలు’ ఉన్నతోద్యయగాలు నిరాహంచార్ప. కీమేణా ర్తడా, వెలమ, కమల 

క్యలాల వార్ప భూస్తాములు, పాలక్యలుగా ఎదిగార్ప. వెలమ, ర్తడా క్యలాల మధ్య అధికార 

పార బ్లాయనికి సంబ్ంధించి పోటీ పార రంభజైంద ంది. ఇంద్రలోని ప్ర థమ ఘటా్మే కీ్ర.శ.1182లో జరగన్ 

ప్లానటి యుదా్ం. 

  

మత పరిసి్థతులు 

న్లగామరజుక్య మంతిు గా ఉన్న బ్ర హలనాయుడు అనుసరంచిన్ ‘వీర వెద షావం’ వలు  

సమాజంలో, ప్ర ధాన్ంగా దిగువ క్యలాలోు  వెద షావం పాటించే ద్వసర్పలు, మాల ద్వసులు వంటి 

నూతన్ స్తమాితక ఉప్ క్యలాలు ఏరుడాాయి. బ్ర హలనాయుడు వరాంతర వివాహాలు, 

చాప్కూడు (సహప్ంకిత  భోజన్ం)ను పోర తసహంచాడని, మాచరు  చెన్నకేశవ దేవాలయంలో 

‘ప్ంచములక్య’ ప్ర వశం కలుంచాడనే ఓ ప్ర చారం జన్స్తమాన్యంలో ఉంది. బ్ర హలనాయుడ 

సంసకరణలను వయతిరకించిన్ న్లగామరజు.. అతనిన ప్ర ధాన్మంతిు  ప్ద్వి నుంచి తపిుంచి, 
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ఆ సి్తన్ంలో నాగమలను నియమించాడు. ద్వంతో బ్ర హలనాయుడు.. మలదేవరజుక్య మదా్తు 

ప్లకాడు. బ్ర హలనాయుడు (వెద షావం), నాగమల (శద వం)ల కారణంగా ప్లానటి రజయం ర్తండుగా 

చీలడంతోపాటు యుదా్ం సంభజవించింది. కీ్ర.శ.1182లో కార్తంపూడ వదా్ ప్లానటి యుదా్ం 

జరగంది. బ్ర హలనాయుడు అనుసరంచిన్ సంసకరణావాద్మే సనాతన్వాద్రల వయతిరకతక్య 

కారణైంద ంది. బ్ర హలనాయుడ సంసకరణావాద్వనికి, నాగమల సనాతన్ వాద్వనికి మధ్య పోర్ప 

జరగంది. 

  

శద వ-వెద షావ విదేాష్టలక్య ప్ర తయక్ష స్తకిి అయిన్ ‘తికకన్ సోమయాిత’ సమాజ శాంతి, ఐకమతయం 

కోసం హరహర ఆరధ్న్ను పార రంభంచాడు.‘శవాయ విషా్ణ రూపాయ శవ రూపాయ విషా్ణవ’ అని 

చాటాడు. స్తలరత  ఉద్యమానికి తికకనే నాయక్యడని చెపొుచుా. తికకన్ అద్ద ాత ధ్రల ప్ర చారమే 

ఆశయంగా మహాభారతానిన ఆంధ్రర కరంచాడు. 

  

తికకన్ సంసకరణవాది అయిన్ప్ుటిక్ర బౌదా్, జద న్ మతాల ప్ట్ు  అసహన్ం ప్ర ద్రశంచాడు. 

తికకన్ ప్ర మేయంతోనే ‘కాకతి గణప్తిదేవుడు’ జద నులను హంస్థంచిన్టుు  స్థదాేశార పురణం 

పేర్కంటుంది. దీనినబ్టాి ఆ కాలంలో మతప్రైంద న్ అశాంతి కొన్స్తగంద్ని చెపొుచుా. 

  

సాంసకృతిక వికాసం 

ప్ర ధాన్ంగా స్తహతయ రంగంలో ఈ యుగం నాటి స్తంసకృతిక వికాసం కనిుసుత ంది. ఈ యుగానికి 

చెందిన్ గొప్ు ప్ండతుడద న్ మలు కార్పు నుడు శదవారధుయడు. ఇతడు సరాశార్పడని సుత తించాడు. 

స్తహతయం ద్వార శద వ మత ప్ర చారనికి పూనుక్యనానడు. 400 వంద్ల కంద్ ప్ద్వయలతో ‘శవ 

తతాస్తరం’ను రచించాడు. తెలుగు ‘శతక స్తహతయం’లో దీనిన మొద్టిదిగా గురత సుత నానర్ప. 

ఈ కాలానికి చెందిన్ కవులోు  ‘తికకన్ సోమయాిత’  అగీగుయడు. ఇతడు నల్లు ర్పను పాలంచిన్ 

‘ర్తండో మనుమస్థదాి’ కొలువుక్య చెందిన్వాడు. తికకన్.. వచన్ంలో రచించిన్ ‘నిరాచనోతత ర 

రమాయణం’ గీంథానిన మనుమస్థదాికి అంకితమిచాాడు. మహాభారతంలోని 15 ప్రాలను 
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తెలుగులోకి అనువదించి,‘కవిబ్ర హల’, ‘ఉభజయ కవి మితుు డు’ వంటి  బిర్పద్రలు పొంద్వడు. 

ఇతని శష్ణయడద న్ కేతన్, తెలుగులో ద్శక్యమార చరతు  రచించి అభన్వ ద్ండగా పేర్ంద్వడు. 

  

సంగీతం, నాట్యం వంటి లలత కళలు అభవృదాి చెందిన్టుు  శీీనాథుడు రచించిన్ ప్లానటి వీర 

చరతు  తెలుపుతోంది. ఇంద్రలో శీీనాథుడు సనానయి, చిర్ప గంట్లు, వంకిణీ, మురళ వంటి 

వాయిద్వయలను ప్ర స్తత వించాడు. దీనిన బ్టాి సంగీతం, నాట్యం అభవృదాి చెందిన్టుు  తెలుసోత ంది. 

  

2. కాకతీయుల యుగం 

కాకతీయులు కీ్ర.శ. 1030 నుంచి కీ్ర.శ.1323 వరక్య ద్వద్వపు మూడు శతాబా్దలపాటు 

‘ఓర్పగలుు ’ కేంద్ర ంగా అఖిలాంధ్ర  దేశానిన పాలంచార్ప. మధ్యయుగంలో నాటి స్తమాితక, మత, 

స్తంసకృతిక రంగాలక్య గటాి పునాది వశార్ప. వీర కాలంలోని స్తమాితక ప్రసి్థతులు, స్తంసకృతిక 

వికాస్తలు.. ర్తడా రజులు, విజయన్గర రజ వంశాలను కూడా ప్ర భావితం చేశాయి. 

  

సామాజిక పరిసి్థతులు 

కాకతీయుల నాటి సమాజం గురంచి తెలుసుకోవడానికి ప్ర ధాన్ ఆధారలు.. ‘వినుకొండ 

వలు భజరయుడు’ రచించిన్ ‘కీ్రడాభరమం’, అమీర్ ఖుసోర  ‘మిఫ్తత -ఉల్-పుతా’, మార్కకపోలో 

రచన్లు. 

సమాజంలో క్యల వయవసి ప్టిషాైంద ంది. బ్దర హలులు అధిక గౌరవం పొందిన్ప్ుటిక్ర చతురి 

క్యలాలవారకి కూడా పార ధాన్యత పెరగంది. కమల, ర్తడా, వెలమలు పాలక వరగ లుగా సి్థరప్డాార్ప. 

ఉప్క్యలాలు ఉండేవి. 

క్యల సంఘాలను ‘సమయమలుగా’ పిలచేవార్ప. బ్దర హలణ క్యల సంఘాలను మహాజనులని, 

వెద శ్యయల సంఘాలను ‘న్కరములని’ అనేవార్ప. ఈ సంఘాలు క్యలప్రైంద న్ వివాద్వలను 

ప్రషకరంచేవి. 
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అనిన వరాలోు నూ అనేక స్తమాితక ద్రరచారలు ప్ర బిలాయి. బ్దలయ వివాహాలు, వరశ్యలకం, 

ఓల (కనాయశ్యలాకనిన) ఇచిా స్త్త ీని వివాహం చేసుకోవడం, సతీ సహగమన్ం వంటి 

ద్రరచారలు కొన్స్తగాయి. సమాజంలో ‘ప్ంచమ క్యలసుత లను’ అంట్రనివారగా 

ప్రగణంచార్ప. సతు ం భోజనాలు బ్దర హలులక్య ప్ర త్యయకం. సంఘంలో స్త్త ీ సి్తన్ం దిగజ్యరంది. 

వశాయ వృతిత  ఉండేది. సమాజంలో వశయలు ఒక  క్యలంగా రూపొంద్వర్ప. స్తమాన్య ప్ర జలోు  

విద్వయభవృదాి శూన్యం. జూద్ం, మద్యపాన్ం, కోడ, పొటా్టళు  ప్ంద్వలు వంటివి ఉండేవి. వశయలక్య 

సంఘంలో గౌరవప్ర ద్ైంద న్ సి్తన్ం ఉండేది. వశయలు న్ృతయ, సంగీత, స్తహతయ, చితు లేఖ్నాలోు  

ప్ర వీులద  ఉండేవార్ప. 

  

కోలాట్ం, తోలు బొమలలాట్లు, పేరణ న్ృతాయలు ఆనాటి ప్ర జలక్య ప్ర ధాన్ వినోద్వలని బ్సవ 

పురణం వివరసోత ంది. గీామాలోు  సంకీాంతి, గొబిిళుు , ఏర్పవాకలను జర్పపుక్యనేవార్ప. అప్ుటి 

ప్ర జలు సన్నని నాజూకెద న్ వస్తత ీలను నేస్తవారని మార్కకపోలో ప్ర శంస్థంచాడు. నేరసుత లను 

కొరడాలతో కొటా్డం, కాలు (లేద్వ) చెయియ తీస్తయడం, తల న్రకడం వంటి శక్షలుండేవని 

మారకపురం శాసన్ం వివరసోత ంది. 

  

గరజన్ తెగలు సమాజంలో అంతరాగమయ్యయ ప్ర కీియ కొన్స్తగంది. లంకలు అనే గరజన్ 

తెగలు పాలక వరగ లక్య స్తవలందించేవి. ఓర్పగలుు , మంథని, కొలనుపాక, బెజవాడలు 

విద్వయకేంద్వర లుగా వరిలాు యి. గణప్తిదేవుని గుర్పవెద న్ విశ్వాశార శవుడు గోళక్ర మఠాలు 

సి్తపించాడు. ఇవి శద వమత ప్ర చారనికి ఉప్యోగప్డాాయి. మంథనిలో వద్ పాఠశాల 

ఏరుటద ంది. జద న్ంను ఆద్రంచార్ప. వములవాడ, స్థదాిపేట్, కొలనుపాక, హన్లకొండ జద న్ 

కిేతాు లుగా వెలశాయి. 

  

హన్లకొండలో ప్ద్వలకిిదేవి ఆలయం మొద్టి జద నాలయంగా ఉండేది. గణప్తిదేవుని కాలంలో 

జద నులుపెద  ద్వడులు జరగన్టుు  విశ్వాశార శవుడు సాయంగా పేర్కనానడు. జద న్, శద వ మతాల 
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మధ్య వెద షమాయలు తారసి్తయికి చేర్పకొనానయి. శద వ మతంలో కాలాముఖ్, కాపాలక, పాశ్యప్త 

శాఖ్లు విసత రంచాయి. తిర్పప్తి, మంగళగర, శీీకూరలం కేంద్వర లుగా వెద షావ మతం 

వెలుగొందింది. 

  

మలు కార్పు న్ ప్ండతుని ద్వార ‘వీర శద వం’ ఆంధ్ర దేశంలో ప్ర వశంచింది. పాలుకరకి సోమనాథుడు 

‘ప్ండతారధ్య చరతు ’ ద్వార వీరశద వ సంప్ర ద్వయాలను ఆంధ్ర లో ప్ర చారం చేశాడు. ప్ండత 

తు యైంద న్ శీీప్తి, మలు కార్పు న్, మంచన్ వంటి వార్ప ఆరధ్య ద్ద వం పేరట్ ఆంధ్ర లో ఒక 

వయవసిను ఏరుటు చేశార్ప. 

  

రమానుజ్యచార్పయని ద్వార వెద షావ మతం ఆంధ్ర దేశంలో ప్ర వశంచింది. నాచన్ సోమనాథుడు 

తన్ ఉతత ర హరవంశ గీంథానిన హరహర్పడకే అంకితమిచాాడు. ప్ర జలు కాకతమల, ఏకవీర, 

భద రవ, ైంద లార దేవులను పూితంచేవార్ప, అషా్టద్శ శకిత  పీఠాలోు  ఒకటద న్ ఆలంపూర్ (అలంపురం) 

జోగులాంబ్ ప్ర స్థదాి చెందింది. గురజ్యల గంగమల గుడ ప్ర స్థదాి గాంచింది. 

  

సాంసకృతిక విధానం 

మూడు శతాబా్దలపాటు వరిలు న్ కాకతీయ యుగంలో ఆంధుర ల స్తంసకృతిక వికాసం ఉన్నత 

సి్థతికి చేరంది. ఇది తరాత కాలంలో విజయన్గర రజులక్య మారగ ద్రశకైంద ంది. స్తంసకృతిక 

వికాసం, స్తహతయం, సంగీతం, నాట్యం, చితు లేఖ్న్ం, వాసుత  రంగాలు గొప్ుగా వరిలాు యి. 

  

స్తహతయ రంగంలో కాకతీయుల రజ భాష సంసకృతమే అయినా, ప్ర జలు తెలుగు భాషను 

ఆద్రంచార్ప. సంసకృతంలో కామండక్యడు రచించిన్ ‘నీతిస్తరం’ గీంథానిన కాకతీయ ర్పద్రర డు 

తెలుగులో అనువదించాడు. ప్ర తాప్ర్పద్రర ని ఆసి్తన్ం.. కవి ప్ండతులక్య కలుతర్పవెద ంది. ఇతని 

ఆసి్తన్ంలో ఉన్న అగసుత యడు ‘న్లక్రరత కౌముది’ అనే ఖ్ండకావయం, బ్దలభారత మహాకావయం, 

కృషాచరతు  వంటి గీంథాలు రచించాడు. ప్ర తాప్ర్పద్రర ని ఆసి్తన్ కవెద న్ విద్వయనాథుడు ప్ర తాప్ర్పద్ర  
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యశోభూషణం అనే అలంకార శాసత ీ గీంథానిన సంసకృతంలో రచించాడు. 

  

తెలుగు భాష ప్రంగా దేశ కవితా ఉద్యమం శవ కవులోు  పార రంభజైంద ంది. ఈ ఉద్యమానికి 

ఆద్రయడగా పేర్పగాంచిన్ పాలుకరకి సోమనాథుడు ప్ండతారధ్య చరతు , బ్సవ పురణం అనే 

దిాప్ద్ కావాయలను, అనుభజవస్తరం, వృష్టధిప్ శతకాలను తెలుగులో రచించాడు. తెలుగు 

శతక స్తహతయంలో పాలుకరకి సోమనాథుడు రచించిన్ వృష్టధిప్ శతకం అతి పార చీన్ైంద ంది. 

యధావాక్యకల అన్నమయయ, ‘సరాశార శతకం’, మారన్ మారకండేయ పురణాలను 

తెలుగులో రచించార్ప. 

  

కేతన్ తెలుగులో రచించిన్ ద్శక్యమార చరతు  తెలుగులో మొటా్మొద్టి కథా కావయంగా గురత ంపు 

పొందింది. దీంతోపాటు తెలుగులో ఆంధ్ర  భాష్ట భూషణం వాయకరణ గీంథానిన రచించాడు. 

తెలుగు భాష్ట శాస్తత ీనికి పునాద్రలు వస్థన్ వాడగా కేతన్క్య గురత ంపు ఉంది. 

  

బ్దా్న్ ‘నీతిశాసత ీ ముకాత వళ, సుమతీ శతకానిన, శవదేవయయ ‘పుర్పష్టరిస్తరం’ను తెలుగులో 

రచించార్ప. ఇవి కాకతీయుల కాలం నాటి రజనీతిని వివరస్తత యి. 

  

వీధి నాట్కాలు రచించే సంప్ర ద్వయం కూడా ఈ కాలంలోనే పార రంభజైంద ంది. రవిపాటి 

తిు పురంతక్యడు రచించిన్ పేర మాభరమం అనే సంసకృత వీధి నాట్కం ఆధారంగా వినుకొండ 

వలు భాచార్పయడు తెలుగులో కీ్రడాభరమం రచించాడు. ఈ గీంథం నాటి స్తమాితక, 

సి్థతిగతులను వివరసోత ంది. గోన్ బుదా్ రజు దిాప్ద్లో ‘రంగనాథ రమాయణం’ రచించాడు. 
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