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వేంగి చాళుక్యుల పాలనేంశాలు 

కీ్ర.శ.6వ శతాబ్ద ేం నేంచి పదో శతాబ్ద ేం వరక్య సుమారు నలుగు శతాబ్దద ల పాటు పిఠాపురేం, 

పెదవగి రాజధానలుగా చేసుకొని వేంగి చాళుక్యులు ఆేంధ్ర దేశానిి పాలేంచారు. ఈ 

యుగేంలోనే ఆేంధ్ర దేశేం పార చీన యుగేం నేంచి తొల మధ్ు యుగేంలోకి పర వశేంచిేంది. 

రాష్్టరకూటులు, కల్యుణీ చాళుక్యులు, చోళులు, పలల వులు, సమకాలీన రాజ్యుల తాకిడిని 

తట్ుకొని తూరుు చాళుక్యులు రాజక్రయ సుసి్థరతన సాధేంచారు. వీరి కాలేంలో ఆరిిక, 

సాేంఘిక, మత, సాేంసకృతిక రేంగాలోల  విశేష్ట అభివృదిి జరిగిేంది. 

పాలనా విశేషాలు 

శాసనలు, సాహితుేం ద్వారా వీరి పాలన విశేషాలు తెలుసుు నియి. వీరు పశిమ పార ేంత 

బ్దద్వమీ చాళుక్యుల పాలన పదితులన అనసరిేంచారు. నటి సమకాలీన రాజ్యులైన 

రాష్్టరకూటులు, కళ్యుణీ చాళుక్యులు, పలల వులు, చోళుల పాలనేంశాలన జోడిేంచి వీరు 

పాలన సాగిేంచారు. పాలనలో రాజు నిరేంక్యశుడు. రాజ్యుధకారేం వేంశపారేంపరుేంగా జ్యుష్్ట 

పుతుు డికి సేంకీమింేంచేది. శాసనల పర కారేం రాజు పాలన ‘సపాు ేంగాలు’ (ఏడు విభాగాలు), 

పద్దద నిమింది తీరిాల (కారాులయాల) ద్వారా జరిగేది.  

 

సపాత ాంగాలు 

రాజు పాలనలో మేంతిు , పురోహితుడు, సేనపతి, యువరాజు, దేవారిక, పర ధానడు 

(ముఖ్యుడు), అధ్ుక్యు డు (కారాులయ అధపతి), రాజ పార సాదేంలో పాలనన 72 నియోగాలు 

నిరాహిేంచేవి. నియోగాల అధపతిని నియోగాధకృతుడు అని పిలచేవారు. ఈ విష్టయేం 

చాళుకు మొదటి అమమరాజు వయిేంచిన శాసనేం ద్వారా తెలుస్ు ేంది. పఠవరిన క్యటుేంబ్ేం 

రాజపార సాద పాలన నిరాహిేంచేదని అమమరాజు శాసనేం పేర్కేంటేంది. రాజ్యునిి విష్టయాలు 

(రాష్ారలు), నడులు (కొట్్టలు, జిల్యల లు), గీామాలుగా విభజిేంచేవారు. వారగోష్్ట (సభా 
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సమావశాలు) నిరాహిేంచేవారు. విష్టయాల అధపతిని నియోగ వలల భుడు అని పిలచేవారు. 

సరా లోకాశీయుడు వయిేంచిన చేందలూరు శాసనేం పర కారేం నడుల అధపతిని నియోగికా 

వలల భుడు అని వువహరిేంచేవారు. ఉద్వ: కమమనడు (ఒేంగోలు, బ్దపట్ల  పార ేంతేం), పాకనడు 

(కేందుకూరు, నెలూల రు పార ేంతాలు), రేనడు (కడప, రాయలసీమ), వెలనడు (తెనల, 

గుేంటూరు), పల్యిడు (మాచరల  పార ేంతేం). నడులన గీామాలుగా విభజిేంచారు. 

గీామాధపతిని గీామేయిక, గీామింణి, ఊరగ పుేండ అని వివిధ్ పేరల తో పిలచేవారు. గీామ పాలనలో 

సుేంకాలన వసూలు చేసే వారిని మనేియులు అని పిలచేవారు. గీామాలోల  తగవులన 

పేంచవర (గీామసభ) ద్వారా పరిష్టకరిేంచేవారు.  

 

సైనిక పాలన 

సైనికాధకారిని సేంధ విగీహాధకారి, మహా సామేంతాధపతిగా పిలచేవారు. రాజు రక్షణలో సేనన 

హస్థు పక్యలు (ఏనగులు), అశాక్యలు (గురీాలు), పద్వతులు (సైనుేం)గా విభజిేంచారు. 

బ్దణాలు, తోమరాలు వీరి ఆయుధాలు. యుది సమయేంలో ఏనగులక్య సారాయి 

పట్ిేంచేవారు. గురీాలక్య కవచాలు తొడిగేవారు. యుది భూమింకి మహిళలు కూడా వెళ్లల వారు. 

యుది్వనికి భయపడి యుదిభూమిం నేంచి వెనదిరిగే వారికి సీు ర వష్టేం వయిేంచి 

ఊరేగిేంచేవారు.  

 

రెవెన్యూ పాలన 

భూమింని వివిధ్ తరగతులుగా విభజిేంచేవారు. భూసారానిి బ్ట్ి పనిలు విధేంచేవారు. 

పనిలు లేని భూమింని ఉేంబ్దలీ అని పిలచేవారు. భూమిం శసుు  అరిపని, స్థది్వయి అనే 

పేరల తో ఉేండేది. యువరాజు వుకిిగత ఖరుిల కోసేం దేవరాచపని, సైను నిరాహణ కోసేం 

పడమేరిపని, సేంధ విగీహాధ పనిలు వసూలు చేసేవారు. గొడుగులు తయారుచేసే వారిపైె 

‘కొద్దన’ అనే పని వసేవారు. పశువుల పచిికబ్యళల పైె పులల రి పని విధేంచేవారు. భూమింని 

రాజకోల, రాజమానకోలతో కొలచేవారు. భూమిం పర మాణాలు ఖేండిక, పుట్ి, క్యేంచేం, 
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తూములుగా ఉేండేవి. దర వు చెల్యమణీలో గుద్వుణాలు, మాడలు (బ్ేంగారు నణేలు), రూకలు 

(వెేండి నణేలు) ఉేండేవి. రాగి నణేలన చినిేం అని పిలచేవారు. భూమిం పనితో సమానేంగా 

వాుపారసుు ల నేంచి హెజుజ ేంక (లేద్వ) పెరుజ ేంక పనిలు విధేంచేవారు. పనిలు వసూలు చేసే 

అధకారిని సుేంకాధరావు, సుేంకేం కైకొేండుదేవ, పెరుజ ేంకడకనివార అని పిలచేవారు. వరిక 

శీేణులన నకరాలు అనేవారు. నకరేం (వరిక శీేణి) పర ధాన కేందర ేంగా పెనగొేండ (పశిమ గోద్వవరి 

జిల్యల ) ఉేండేది. సమాజేంలో వరిక్యల తరాాత వృతిు  పనివారైన తెలకల వారి (నూనె తీసేవారి)కి 

అధక గౌరవేం ఉేండేది. ఆనడు దేశీయ కొేండ పట్్ణేం (మోటుపలల  - పర కాశేం జిల్యల ), 

క్యలోతుు ేంగచోళ పట్్ణేం (విశాఖపట్ిేం), చోళ పాేండుపురేం (ఘేంట్సాల-కృషాా జిల్యల ), 

మచిలీపట్ిేం పర ధాన రేవు కేంద్వర లుగా ఉేండేవి. పశిమాస్థయా, బ్రామ, శీీలేంక, థాయ్ల్యేండ్ 

దేశాలతో వరిక వాుపారాలు జరిగేవి. 

 

1/6వ వేంతు భూమింశసుు  వసూలు చేసేవారు. తూరుు చాళుక్యుల పాలన, దర వు వువసి, ఆరిిక 

వువసి తరాాతి కాలేంలో వచిిన కాకతీయులు, రడిి రాజులక్య మారగ దరశకైైంేంది.  

 

సామాజిక పరిసి్థతులు 

తూరుు చాళుక్యుల కాలేంలో చైెన యాతిు క్యడు హ్యుయాన్తాసేంగ్ ఆేంధ్ర  దేశేంలో 

పరుటిేంచాడు. భూములు సారవేంతైైంనవని, పర జలు నలల గా, కఠిన సాభావేంతో ఉేండేవారని, 

బౌదిమతేం క్రు ణ దశక్య వచిి, హిేందూ మతేంలో దేవుళల  పూజ్య విధానలు పెరిగాయని 

పేర్కనిడు. సమాజేంలో క్యల వువసి వళ్లల నక్యేంది. బ్దర హమణ, క్షతిు య, వైెశు, శూదర  

క్యల్యలు సుష్్టేంగా ఏరుడిాయి. బ్దర హమణులు అధక గౌరవేం పేంద్వరు. బ్దర హమణులు 

తొలసారిగా వైెదిక్యలు, నియోగులుగా విభజితమయాురు. పూజలు, యజా్యలు, యాగాలు 

నిరాహిేంచే పురోహిత వరగ ేం వైెదిక్యలు. పర భుతా కారాులయాలోల  ఉదోుగాలు చేసేవారు 

నియోగులు. ఇవ కాక్యేండా పార ేంతాల వారీగా బ్దర హమణులోల  వెలనటులు, కమమ బ్దర హమణులు 

తదితర శాఖలు ఏరుడిాయి. తమింళ పార ేంతేం నేంచి వచిి ఆేంధ్ర  దేశేంలో సి్థరపడిన 
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బ్దర హమణులు ఆరామ ద్వర విడులుగా గురిిేంపు పేంద్వరు. ఆేంధ్ర  దేశేంలో వైెశుులు పెనగొేండ 

ముఖు కేందర ేంగా వర్తక వాుపారాలు చేసేవారు. నకరాలు పేరుతో వరిక శీేణులుగా ఏరుడిారు. 

16వ శతాబ్ద ేంలో రాస్థన వైెశు పురాణేం పర కారేం కనుకాపరమేశారి వీరి ఇష్్టదై్దవేం. వీరు అనేక 

దేవాలయాలక్య ద్వన ధ్రామలు చేశారు.  

 

చాళుక్యుల కాలేంలో 18 ఉప క్యల్యలు (అష్ాదశ వరాగ లు) ఏరుడిాయి. విశ్వ కరమలు 

(వడర ేంగులు) పేంచాణేం అనే ఐదు చేతివృతుు ల వారిగా (కాసే, కేంచేరి, కేంసాల, వడర ేంగి, 

విశాకరమలు) ఏరుడిారు. వీరికి సేంఘేంలో గౌరవ మరాుదలుేండేవి. వీరు రాగి రేక్యలపైె 

శాసనలు కూడా లఖేంచేవారు. సమాజేంలో సీు రలక్య గౌరవేం ఉని బ్దలు వివాహాలు, 

బ్హ్యభారుతాేం, సీు రని ఒక భోగ వసుు వుగా పరిగణిేంచడేం వేంటివి ఉేండేవి. దేవద్వసీ విధానేం 

అమలోల కి వచిిేంది. మానుగార, పటేలు, గౌేండ అనే గీామాధకారులుేండేవారు. కోల్యట్టలు, 

గేయ నట్కాలు ఆనటి సమాజేంలో పర ధాన వినోద్వలు. చాళుకు స్మేశారుడు రచిేంచిన 

అభిలష్టతారి చిేంతామణి గీేంథేం ఈ విష్టయాలన పర సాు విేంచిేంది.  

 

సాహిత్ూ వికాసాం 

గుణగ విజయాదితుుడి కాలేంలో తొలసారిగా తెలుగు వచనేం శాసనలోల  కనిపిసుు ేంది. 

జయస్థేంహ వలల భుడు వయిేంచిన విపురల  శాసనేంలో కూడా తొల తెలుగు వచనేం ఉేంది. 

బెజవాడ యుదిమలుల డి శాసనేంలో మధ్ుకకర పర యోగేం ఉేంది. రాజరాజ నరేేందుర డి కాలేంలో 

నరాయణభట్ు సహకారేంతో సేంసకృత మహాభారతానిి ననియభట్ు తెలుగులో 

అనవదిేంచడేం పార రేంభిేంచాడు. సేంసకృతేంలో మహావీరాచారుుడు రచిేంచిన గణిత సార 

సేంగీహేం గీేంథానిి పావులూరి మలల న తెలుగులోకి అనవదిేంచాడు. ఆేంధ్ర శబ్ద చిేంతామణి 

అనే వాుకరణ గీేంథానిి ననియ భట్ు తెలుగులో రచిేంచాడు. పాలుకరికి స్మనుడడు 

బ్సవపురాణేం, పేండితారాధ్ు చరితు  రచిేంచాడు. పేండితారాధ్యుడు రచిేంచిన శవతతాసారేం 

తొల శతకాలోల  ఒకటిగా గురిిేంపు పేందిేంది. వములవాడ భీమ కవి కవిజనశీయేం, రాఘవ 
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పాేండవీయేం వేంటి గీేంథాలు రచిేంచాడు.  

 

మత్ పరిసి్థతులు 

శాసనల పర కారేం బ్దర హమణులు హిరణుగరభ, బ్హ్యసువర్ణ వర తాలన ఉనిత క్యల్యల వారి 

కోసేం జరిపేవారు. పులకశన్-1 బ్హ్యసువరా, సువరాగరభ, అగిిష్్టమ, అశామేధ్, వాజపేయ, 

పేండరీక వేంటి యజాయాగాలు చేశాడు. తతఫలతేంగా రాజులు బ్దర హమణులక్య పనిలు లేని 

గీామాలు, భూములన ద్వనేం చేసేవారు. శీీ పృథ్వావలల భ సతాుశీయుడు వయిేంచిన 

మారుటూరు శాసనేం ఆేంధ్ర  దేశేంలో తొలసారిగా లభుైైంేంది. దీని పర కారేం వేంగి చాళుక్యులు, 

ఆేంధార  బ్దర హమణుల ద్వన వివరాలు తెలుసుు నియి. తూరుు చాళుకు రాజైన జయస్థేంహ 

వలల భుడు పలల వుల ఆధీనేంలో ఉని నెలూల రు పార ేంత బోయ కొట్్టలన జయిేంచి, ఆట్విక 

తెగలన బ్దర హమణ సమాజేంలోకి తీసుక్యరావడేంతో బోయలు బ్దర హమణ పూజ్యరులుగా 

ఏరుడిారు. ఆగమాలు, పురాణాలు, దరశనలు, ఉపనిష్టతుు లు, ధ్రమశాసాు రలు, వద్వేంగాలు, 

యోగ, నుయ, వైెశేష్టక వేంటి అేంశాలు పర ధానేంగా అధ్ుయనేం చేశారు. బ్దర హమణులు 

దిావదులు, తిు వదులు, చతురేాదులుగా ఏరుడిారు. ఉనిత విదున అభుస్థేంచడానికి 

ఘటికలు అనే సేంసిలు ఏరుడిాయి. 14 రకాల విదులన ఘటికలోల  అభుస్థేంచేవారు. 

జయస్థేంహ వలల భుడి నిడమరీు శాసనేం పర కారేం గుేంటూరు జిల్యల  కేంతేరు వదద  ఉని 

అసనపురేంలో ఘటిక ఉనిటుల  తెలుస్ు ేంది. కడప, కరూిలు పార ేంతాలోల  ఘటికలుేండేవి. వీటిలో 

శీవణేం, మననేం, ధారణేం పదితులోల  విద్వుభాుసేం జరిగేది. మతేం పరేంగా బౌదిేం పార ధానుేం 

కోలోుయిేంది. జైన మతేం కొేంతమేరక్య వరిిలల ేంది. క్యబ్జ  విషా్ణవరినడి భారు అయుణ 

మహాదేవి, రాజరాజ నరేేందుర డి తేండిర  విమల్యదితుుడు జైన మతానిి ఆదరిేంచినటుల  

తెలుస్ు ేంది. విజయవాడ, స్థదివట్ేం, ఆరాువట్ేం, రామతీరిేం కేంద్వర లుగా జైనేం వరిిలల ేంది. 

 

వేంగి చాళుక్యుల కాలేంలో శైవ మతేం గొపు ఆదరణ పేందిేంది. రాజులు పరమ బ్దర హమణు, 

పరమ మహేశార, పరమ భాగవత వేంటి బిరుదులు ఆపాదిేంచుక్యనిరు. కీ్ర.శ.8వ శతాబ్ద ేం 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

నటికి శైవ మత శాఖైన పాశుపతేం ఆేంధ్ర  దేశేంలో పర వశేంచిేంది. పాశుపత శాఖతోపాటు 

కాల్యముఖ శాఖ ఏరుడిేంది. రేండో అమమరాజు వయిేంచిన తాడికొేండ, బెజవాడ శాసనలు 

అమరావతి, బెజవాడలోల  కాల్యముఖ్యలు పార చీన దేవాలయాలోల  స్థేంహ పరిష్టతుు  గోష్్ణలు 

నిరాహిేంచేవారని పేర్కేంటునియి. రేండో పులకశ ఆలేంపురేంలో సుదరశనచారుుడి వదద  శవ 

మేండల దీక్ష తీసుక్యనిడు. కరమ రాష్్టరేం (కమమ రాష్్టరేం) నేంచి రేండు వేందల మేంది 

బ్దర హమణులు తమింళనడుక్య వలస పోయారు. కీ్ర.శ.7వ శతాబ్ద ేంలో ఈ బ్దర హమణులు 

నేందివరమ, పలల వ మలల రాజు నేంచి అనేక భూద్వనలు పేంద్వరు. చతురేాదులు, తిు వదులు, 

ష్టడేంగవాదులు, కరమవాదులు అనే బ్దర హమణ శాఖలు ఏరుడిాయి. మతానికి దేవాలయేం 

పర ధాన కేందర ైైంేంది. 

 

దేవుళల న ఊరేగిేంచడేం, జ్యతరలు జరపడేం తొలసారిగా వేంగి చాళుక్యుల కాలేంలో వచిిేంది. 

బెజవాడ యుదిమలుల డి శాసనేం పర కారేం చేబోర లు నేంచి బెజవాడ వరక్య మహాసేనడి 

ఊరేగిేంపు, జ్యతర జరిగిేంది. పురాణ దేవుళల న ఆరాధేంచే సామరి విధానేం ఈ యుగేంలో 

పార రేంభైైంేంది. శవుడు, విషా్ణవు, సూరుుడు, గణపతి, శకిి అనే ఐదుగురు దేవుళల న 

పూజిేంచడేం పార ధానుేం సేంతరిేంచుక్యేంది. శీీశైలేం, ఆలేంపురేం, తిు పురాేంతకేం పార ేంతాలోల  

కాపాలక్యలు అనే శైవులు పార ధానుేం సేంతరిేంచుక్యనిరు. 
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