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ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ భౌగోళిక స్వరూప్ం.. చరిత్ర పై దాని ప్ర భావం 

భారత్దేశ రాష్ట్ర ాలో్ల ఒకటైన ఆంధ్ర ప్ర దేశ్కు భిననత్వంతో కూడిన సుదీరఘ  చరిత్ర  ఉంది. ఇది 

కృషా్ట్ - గోదావరి నదులతో స్స్యశ్యయమలమైంది. 

ఐత్రేయ బ్రర హ్మణంల్ల ‘ఆంధ్రర ల’ ప్ర సా్తవన ఉంది. ఆంధ్రర లు కీ్ర.పూ. మూడో శతాబ్ద ంల్ల 

దకి్షణాప్థం (దకకను) నుంచి తూర్పు తీరాంధ్ర ం వరకు విసా్రించి.. విసా్ృత్ స్తమా్రజ్యయనిన 

నిరిమంచార్ప. ఈ మహాస్తమా్రజ్యయనిన నెలకొల్పున శ్యత్వాహ్న వంశీయులను పురాణాలు 

‘ఆంధ్ర భృత్యయలు’గా పేర్కకన్ననయి. ఈ వంశం ఆంధ్ర జ్యతి స్తంఘిక జీవన ప్దధ తిక్ష, స్ంస్కృతిక్ష 

పున్నదులు వేసంది. ప్ర సాుత్ ‘ఆంధ్ర ప్ర దేశ్’ ప్ర భుత్వ రాజలంఛనం ‘పూరాకుంభం’ శ్యత్వాహ్నుల 

కాలం న్నటిదే. ‘బ్రర హ్మమల్పపి’ ఈ కాలంల్ల రూపందింది. ‘ప్రర కృత్ం’ రాజభాషగా కొంత్కాలం 

వరిధ లో్పంది. 

  

భౌగోళిక సహజ మండలాలు 

నైెస్రిికంగా ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ల్ల తూర్పు కనుమలు, పీఠభూమి ప్రర ంత్ం, తూర్పు తీర మైదానం 

ముఖ్యమైనవి. 

 

తూర్పు కనుమలు 

స్ముదర  మట్టర నిక్ష వెయియ నుంచి మూడు వేల అడుగుల ఎతా్యన తూర్పు కనుమలున్ననయి. 

శీీకాకుళంల్ల తూర్పు కనుమల్పన మహందర గిర్పలని అంట్టర్ప. ఇవి చాల ఎతై్తవి. విశ్యఖ్ 

జిలోల్లని బ్రలకొండల్లయలో్ల బొరీా గుహ్లు, అరకు ల్లయ ప్ర కృతి సందరాయనిక్ష ఆటప్ట్టర . 

తూర్పు గోదావరి జిలోల్ల గోదావరి నదిక్ష ఇర్పవైెపుల అందమైన ప్ర కృతి దృశ్యయలతో 

‘ప్రపికొండలు’న్ననయి. దటర మైన అడవులో్ల వివిధ్ రకాల ప్కిులు, జంత్యవులు, జలప్రతాలు, 

వివిధ్ రకాల గనులు, నలోరేగడి నేలలు, ప్తాి, వరి ప్ంటలకు తూర్పు కనుమలు గురిత ంపు 

స్తధంచాయి. తూర్పు కనుమలో్ల గిరిజన త్తగలైన స్వర్పలు, గదబులు, కోయలు, 
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చంచులున్ననర్ప. కృషా్ట్ జిలోల్ల కొండప్లో్ప, సీతానగరం కొండలు, గుంటూర్ప జిలోల్లని 

కొండవీడు, కొండప్లో్ప, న్నగార్పు న కొండలు ప్ర సదిధ . సీతానగరం కొండను చీలుుకొని విజయవాడ 

వదద  కృషా్ట్నది ప్ర వహిసాుంది. ఈ నదిక్ష దకి్షణంగా నలోమలై, ఎరీమలై అనే రండు ప్రవత్ 

శీ్రణులున్ననయి. నలోమలై ప్రవత్ శీ్రణులు కరూనలు - మహ్బూబ్నగర్ జిలోలో్లక్ష 

విసా్రించాయి. నలోమలై - ఎరీమలై రండు ప్రవత్ శీ్రణుల మధ్య స్తరవంత్మైన 

‘నందాయలల్లయ’ ఏరుడింది. ఈ నలోమల ప్రవత్ శీ్రణులో్ల దటర మైన అడవీ ప్రర ంత్ం ఉంది. 

చంచు జ్యత్యలు, కొండ త్తగల వారిక్ష ఈ ప్రవత్ శీ్రణులు ఆశీయమిసాున్ననయి. నలోమలైకు 

స్మ్రంత్రంగా కడప్, నెలో్లర్ప, చితాూర్ప జిలోలో్ల ‘వెల్పగండలు, ప్రలకొండలు, శ్రష్ట్చలం’ 

ప్రవత్ శీ్రణులున్ననయి. కరూనలు జిలో నలోమలై కొండలపై శీీశైలం, అహోబిలలం పుణయ 

కి్షతార లున్ననయి. చితాూర్ప జిలో శ్రష్ట్చలం కొండలపై ‘తిర్పప్తి’ కి్షత్ర ం ఉంది. శ్రష్ట్చలం 

అడవులో్లని ఎరీ చందనం వృకిాలు ప్ర ప్ంచ ప్ర ఖ్యయతి గాంచాయి. 

 

పీఠభూమి 

తూర్పు కనుమలకు ప్శ్చుమ దిశల్ల సువిశ్యలమైన చారిత్ర క దకకను పీఠభూమి విసా్రించి ఉంది. 

ఇది స్ముదర  మట్టర నిక్ష 480 - 600 మీటరో ఎతా్యన ఉంది. ఇది అగిన ప్రవత్ స్ంబ్ంధ్ కఠిన 

శ్చల ప్రర ంత్ం.  దాదాపు రాయలసీమ ఈ పీఠభూమిల్లనే ఉంది. కృషా్ట్, త్యంగభదార  నదీ ల్లయ 

ప్రర ంత్ంల్ల దీని ఎతా్య 300 - 450 మీటరో్ప. దకకను పీఠభూమిక్ష త్యంగభదార  - కృషా్ట్ నదీ ల్లయ 

ప్రర ంతాలు దకి్షణ దిశల్ల స్రిహ్దుద  ప్రర ంత్ంగా ఉంట్టయి. చారిత్ర క ప్రర ముఖ్యత్ స్ంత్రించుకునన 

‘రాయచూర్ దోబ్’ ఇదే ప్రర ంత్ంల్ల ఉంది. మధ్యపీఠభూమిల్ల నల్ల సీస్పు రాయి, శీీకాకుళం, 

నెలో్లర్ప, కరూనలు జిలోలో్ల ‘ప్లుగురాతి పరలు’ కనిపిసా్తయి. కడప్, కరూనలు, గుంటూర్ప, 

ప్ర కాశం జిలోలో్ల సుననపురాయి పరలుంట్టయి. కడప్, కరూనలుల్ల ఇనుము విసా్తరంగా 

లభిసాుంది. శీీకాకుళం, విశ్యఖ్ జిలోలో్ల మ్రంగనీస్, నెలో్లర్పల్ల అభర కం, గుంటూర్ప జిలోలో్ల 

రాగి, కడప్, కరూనలులో్ల ఆస్బెస్తర స్, అనంత్పురం జిలోల్ల వజ్యర లు (వజర కరూర్ప), వివిధ్ 

రకాల ఖ్నిజ్యలు లభిసాున్ననయి. దకకను పీఠభూమి వాయవయ దిశ నుంచి ఆగ్ననయ దిశకు 
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వాల్ప ఉననందున కృషా్ట్, గోదావరి త్దిత్ర నదులనీన తూర్పు దిశగా ప్ర వహించి 

బ్ంగాళాఖ్యత్ంల్ల కలుసాున్ననయి. 

 

నదులు 

గోదావరి: ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ల్ల గోదావరి నది పదద ది. ఇది స్హాయదిర  కొండలు - ప్శ్చుమ కనుమలో్ల 

‘న్నసక్’ స్మీప్ంల్ల త్ర యంబ్కం’ వదద  పుటిర ంది. ‘గోదావరి’ అంటే ‘నీర్ప, ప్రడి ఆవుల్పచ్చుదని’ 

అరథ ం.  ఈ నది సుమ్రర్ప 900 మైళో్ల ప్ర వహించి బ్ంగాళాఖ్యత్ంల్ల కలుసాుంది. గోదావరి 

ఉప్నదులో్ల ‘మంజీర, ప్రర ణహిత్, శబ్రి, ఇందార వతి’  ముఖ్యమైనవి. ‘కూనవరం’ వదద  ‘శబ్రి 

నదిని’ కలుపుకొనన త్రావత్ ప్రపికొండల దావరా ప్ర వహించి, ఏడుప్రయలుగా చీలుత్యంది. 

అవి త్యలయభాగ, ఆత్రర య, గౌత్మి, వృదధ  గౌత్మి, భరదావజ, కౌశ్చక, వశ్చషర . ఈ ఏడుప్రయలను 

కల్పపి స్పా్ గోదావరి అంట్టర్ప. వీటిల్ల గౌత్మి, వశ్చష్ట పదద వి. గౌత్మి యాన్నం వదద , వశ్చషర  

నరాాపురం స్మీప్ంల్ల అంత్రేవది దగిర స్ముదర ంల్ల కలుసా్తయి. గోదావరి డెలర  ప్రర ంత్ం 

‘రాజమహందర వరం’ నుంచి ప్రర రంభమవుత్యంది. ఇందుల్ల అనేక లంక గీామ్రలున్ననయి.  

కృషా్ణనది: ఇది మహారాషరర ల్లని ప్డమటి కనుమలో్ల  దాదాపు 4500 అడుగుల ఎతా్యన 

ఆవిరభవిసాుంది. కొంత్దూరం దకి్షణంగా ప్ర వహించి, త్ర్పవాత్ తూర్పు దిశగా మహారాషరర , 

త్తలంగాణ, ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ల గుండా ప్ర వహించి ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ల్ల హ్ంస్లదీవి వదద  స్ముదర ంల్ల 

కలుసాుంది. కృషా్ట్నది పడవు దాదాపు 800 మైళో్ల. దీనిక్ష ఎడమ భాగాన 15, కుడివైెపున 

న్నలుగు ఉప్నదులున్ననయి. మహారాషర ాల్ల కృషా్ట్నదిని ‘కృషా్ట్బ్రయి’గా పిలుసా్తర్ప. నలోరేగడి 

భూముల మీదుగా ప్ర వహిసాుననందువలో దీనిన ‘కృషాభూమి’ అని, ‘కరేన్నడు’ అని కూడా 

పిలుసా్తర్ప. 

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ల్ల కరూనలు, కృషా్ట్, గుంటూర్ప జిలోలు ఈ నదీ ప్రీవాహ్క ప్రర ంతాలు. త్యంగభదర , 

మూసీ, భీమ, ఘటప్రభ, మలప్ర భ దీని ఉప్నదులు. కృషా్ట్నది డెలర  విజయవాడ నుంచి 

ప్రర రంభమవుత్యంది.  

పెన్నానది: కరాాటకల్లని నందిదురిం దగిర చననక్షశవ గిరి దీని జనమస్తథ నం. ఈ నదిక్ష పిన్నక్షని 
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అని మరో పేర్ప. పడవు 570 క్ష.మీ. అనంత్పురం, కడప్, కరూనలు, నెలో్లర్ప  జిలోల మీదుగా 

ప్ర వహిసాుంది. జయమంగళ, కుందేర్ప, ప్రప్రఘిన, చితార వతి దీని ఉప్నదులు. నెలో్లర్ప స్ంగం 

వదద  పన్నననదిపై ఆనకటర  నిరిమంచార్ప. నెలో్లర్పకు దకి్షణ దిశల్ల ఊట్టకూర్ప వదద  పన్నననది 

స్ముదర ంల్ల కలుసాుంది.  

వంశధార: దీని జనమస్తథ నం ఒడిశ్యల్లని ‘నిమమగిరి’ కొండలు. ఇది శీీకాకుళం జిలో గుండా 

ప్ర వహించి, కళింగప్టనం స్మీప్ంల్ల బ్ంగాళాఖ్యత్ంల్ల కలుసాుంది. తూర్పు కనుమలో్ల పుటిర , 

బ్ంగాళాఖ్యత్ంల్ల కల్పసే నదులో్ల వంశధార పదద ది. ఈ నది ఒడుు నే శీీ ముఖ్ల్పంగ దేవాలయం, 

శ్యల్పహండం బౌదధ  స్థథ ప్ం బ్యలుడాు యి. శీీకాకుళం, విజయనగరం, విశ్యఖ్ప్టనం జిలోల్ల 

సుమ్రర్ప 17 నదులు ప్ర వహిసాున్ననయి. బ్హదా, లంగుళయ (న్నగావళి), శ్యరద, గోసా్నీ, 

మ్రడుగుల కొండలో్ల ముచికుంద ముఖ్యమైనవి.  నెలో్లర్ప జిలోల్ల స్వరాముఖి, గుండోకమమ 

నలోమల కొండలో్ల పుటిర , గుంటూర్ప, ప్ర కాశం జిలోల గుండా 235 క్ష.మీ. ప్ర వహించి కొతా్ప్టనం 

వదద  స్ముదర ంల్ల కలుసాున్ననయి. ఇవే కాకుండా అనేక చినన చినన నదులు కూడా ఉన్ననయి. 

 

తీరమైదానం 

తూర్పు కనుమలు - తీరానిక్ష మధ్య 60 క్ష.మీ. వెడలుుతో ఈ తీర మైదానం ఉంది. గోదావరి, 

కృషా్ట్, పన్నన నదుల డెలర లు ఈ మైదానంల్ల ఉన్ననయి. ఈ మైదాన తీరం స్తరవంత్మైన 

ఒండుర  నేలలతో కూడి ఉంది. గుపా్ గోదావరీ ప్రర ంత్ంల్ల విసా్రించిన లంకలున్ననయి. ఈ 

ప్రర ంతానేన ‘కోనసీమ’ అంట్టర్ప.  తీర మైదాన ప్రర ంత్ంల్ల వరిప్రత్ం ఎకుకవ. తూర్పు తీర 

మైదానంల్ల కొలో్లర్ప, ‘పుల్పకాట్’ వంటి పదద  స్రసుాలున్ననయి. కృషా్ట్ - గోదావరి డెలర ల 

మధ్యల్ల కొలో్లర్ప మంచినీటి స్రసుా ఉంది. బుడమేర్ప, త్మిమల్లర్ప వంటి వాగులు ఇందుల్ల 

కలుసా్తయి. నెలో్లర్ప జిలోల్లని ‘పుల్పకాట్ స్రసుా ఉపుునీటి స్రసుా. భారత్ ప్ర భుత్వం 

ఇకకడ శీీహ్రికోట వదద  కృతిర మ ఉప్గీహ్ ప్ర యోగశ్యలను నెలకొల్పుంది. ఆంధ్ర ప్ర దేశ్కు సుమ్రర్ప 

వెయియ క్షల్లమీటరో తీర ప్రర ంత్ం ఉంది. అయిన్న ఓడరేవులు త్కుకవ. విశ్యఖ్ప్టనం వదద  

‘డాల్పిన్స్నోస్’ కొండ వదద  ‘విశ్యఖ్ ఓడరేవు’ స్హ్జసదధ ంగా ఏరుడింది.  
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భౌగోళిక పరిసి్థతులు - చరిత్ర పైె దాని పర భావం 

సుదీరఘ మైన చరిత్ర  కల్పగిన ఆంధ్రర లు స్వలుకాలం మ్రత్ర మే ఏకఛతార ధప్త్యం క్షంద 

మనగల్పగార్ప. భౌతిక, నైెస్రిిక భిననత్వం వలో స్ంస్కృతి, స్ంప్ర దాయాలు, ఆరిథ క వయతాయస్తలో్ల 

మ్రర్పులొచాుయి. దీని ఫల్పత్ంగా చారిత్ర క కాల గమనంల్ల స్రాకర్ప, రాయలసీమ, 

త్తలంగాణ, తూరాుంధ్ర  అనే ప్రర ంతీయ భావాలు చోట్టచ్చసుకున్ననయి. దాని ఫల్పత్ంగా 

త్తలుగు దేశంల్ల భిననత్వంల్ల ఏకత్వం ల్లపించింది. దకి్షణాప్థంల్ల ప్శ్చుమ ప్రర ంత్ంల్ల అనేక 

రాజవంశ్యలు తీరాంధార నిన ఆకీమించడానిక్ష ప్ర యతినంచాయి. ముఖ్యంగా కృషా్ట్, త్యంగభదర  

నదుల మధ్య ఉనన ‘రాయచూర్ దోబ్’ (అంత్రేవది) ప్రర ంత్ంపై ప్లోవులు, ప్శ్చుమ -

చాళ్లకుయలు, రాషరర  కూట్టలు, చోళ్లలు, కళాయణీ చాళ్లకుయలు, విజయనగర, బ్హ్మనీ రాజుల 

మధ్య అనేక స్ంఘరిణలు జరిగాయి. ఈ దండయాత్ర ల వలో దార విడ, కన్నడ, మరాఠా, కళింగ 

(ఒడిశ్య) ప్ర జలు అధక స్ంఖ్యల్ల వలస్ వచిు ఆంధ్ర దేశంల్ల సథ రప్డాు ర్ప. ఫల్పత్ంగా ఆంధ్ర జ్యతిల్ల 

భౌతికమైన వైెవిధ్యం, స్ంస్కృతీ స్ంప్ర దాయాలు స్మిమళిత్ం అయాయయి. 

 మధ్యయుగ ఆంధ్ర దేశ చరిత్ర ల్ల శ్యత్వాహ్నుల యుగం నుంచి విజయనగర రాజుల వరకు, 

తూర్పు కనుమలో్ల గోలొకండ, కొండప్లో్ప, కొండవీడు, దేవరకొండ, గుతాి, గండికోట, పనుగండ, 

మహందర గిరి వంటి కొండ ప్రర ంతాలో్ల అనేక దురిాలు ఏరుడాు యి. ఇవి కూడా కొంత్ వరకు 

ఆంధ్ర దేశ రాజక్రయ అనైెకయత్కు దారితీశ్యయి. ఈ దురిాలతోప్రట్ట, గోదావరీ, కృషా్ట్నదీ తీర 

ప్రర ంతాలో్ల శీీ ప్రవత్ం, శీీశైలం, యాదగిరి గుటర , అహోబిలలం, సంహాచలం, విజయవాడ, 

తిర్పప్తి, ఉతా్రాంధ్ర  ప్రర ంత్ంల్ల స్థదికొండ, ప్రపికొండ, శ్యల్పహండం, అరస్వలో్ప ఆదిత్యయడు, 

శీీకూరమం, ముఖ్ల్పంగం వంటి అనేక కి్షతార లు వెల్పశ్యయి. ఈ కి్షతార లు ఒక విధ్ంగా దేశ వాయపా్ంగా 

స్మైకాయనిక్ష తోడుడాు యని చపుచుు. దకకను (దకి్షణాప్థం) రాజయమేల్పన రాజులు ప్ర ప్ంచ 

చరిత్ర ల్ల చోట్ట దక్షకంచుకొని, స్థథ ప్రలు, చైతాయలు, విహారాలు (బౌదధ ం), అనేక హిందూ, జైన 

ఆలయాలు నిరిమంచి ప్ర ప్ంచ చరిత్ర ల్ల చిరస్మరణీయులయాయర్ప. 
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