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వేంగి చాళుక్యులు 

వేంగి లేదా తూర్పు చాళుక్యులు మొదట పిష్ట పురేం (పిఠాపురేం) తర్వాత పెదవగి (ఏలూర్ప) 

ర్వజధానిగా తూర్పు తీర్వేంధ్ర ను దాదాపు నాలుగున్నర శతాబా్దలు పాలేంచార్ప. రేండో పులకేశి 

వేంగిని ఆక్ర మేంచి ఆ ర్వజ్యునికి తన్ తమ్ముడైన్ క్యబ్జ  విష్ణు వరధ నుడిని ర్వజ ప్ర తినిధిగా 

నియమేంచాడు. 

వేంగి క్రర .శ.6వ శతాబా్ేంలో స్ాతేంతర  ర్వజుమైేంది. తూర్పు చాళుక్యులు ఆేంధ్ర ేశాననిన 

సుదీరఘ కాలేం పాలేంచార్ప. ర్వష్ట రకూటులు, క్ళ్యుణి చాళుక్ు ర్వజవేంానల తాకిడి నుేంచి 

ఆేంధ్ర ేశాననిన కాపాడార్ప. చోళులతో వివాహ స్ేంబ్ేంధాలు ఏరురచుక్యని ఆేంధ్ర -తమళ 

స్ేంస్కృతికి స్ేంధాన్క్రత లయ్యుర్ప. నెలూూ ర్ప పార ేంతేంలోని ఆటవిక్ తెగలను బ్దర హుణ 

స్ేంస్కృతిలోకి తెచాార్ప. తెగల ఏక్రక్రణ వీరి కాలేంలోనే జరిగిేంది. 

 

కుబ్జ విష్ణు వర్ధ నుడు (కీ్ర.శ.624-642) 

మొదట పిఠాపురేం, ఆ తర్వాత వేంగి (ఏలూర్ప) ర్వజధానిగా ఆేంధ్ర ేశాననిన 18 ఏళుూ  

పాలేంచాడు. విానఖప్టనేం తామ్ర ానస్న్ేం, గుేంటూర్ప చేజెరూ  శిలాానస్న్ేం, రేండో పులకేశి 

వయేంచిన్ కొప్ురేం ానస్న్ేం క్యబ్జ  విష్ణు వరధ నుడి విజయ్యలను వివరిసుు నానయ. విానఖప్టనేం 

నుేంచి గుేంటూర్ప మ్ేండలేం వరక్య ర్వజ్యునిన విస్ు రిేంచాడు. విానఖ జిలాూ  స్రాసిదదిధ  తాలూకా 

క్లవకొేండ ానస్న్ేం ప్ర కారేం ర్వజ్యునిన దివిసీమ్ వరక్య విస్ు రిేంచిన్టుూ  తెలుస్ు ేంది. ఇతడు విష్ణు  

భక్యత డు. ఇతడికి విష్మ్సిదదిధ  (క్ష్ట కాలేంలో విజయేం సాధిేంచిన్వాడు), మ్క్ర ధ్ాజుడు, 

కామ్ేశవుడు, స్రాసిదదిధ , ప్రమ్ భాగవత వేంటి బిర్పదులునానయ. కొప్ుర ానస్న్ేం ప్ర కారేం 

క్రుర్వష్ట రేం (క్మ్ుర్వష్ట రేం)-గుేంటూర్ప, నెలూూ ర్ప పార ేంతాలు ఇతడి ఆధీన్ేంలో ఉేండేవి. ఇతడి 

ర్వణి అయున్మ్ాదేశవి విజయవాడలో జైెనుల కోస్ేం నుడేంబ్వస్తి అనే జైెన్ేశవాలయేం 

నిరిుేంచిన్టుూ , గార మాలను దాన్ేం చేసిదన్టుూ  విష్ణు వరధ న్-3 వయేంచిన్ మ్మషిననికొేండ ానస్న్ేం 

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  

దాార్వ తెలుస్ు ేంది. ఆేంధ్ర ేశశేంలో జైెనుల గురిేంచి తెలపే ానస్న్ేం ఇేశ. 

 

మొదటి జయసింహ వల్ల భుడు  

క్యబ్జ  విష్ణు వరధ నుడికి జయసిదేంహ వలూ భుడు-1, ఇేందర భట్టట రక్యడు అనే ఇదార్ప 

క్యమార్పలునానర్ప. జయసిదేంహ వలూ భుడు 33 ఏళుూ  పాలేంచాడు. ఈయన్ ప్లూ వుల 

ఆధీన్ేంలోని బోయ కొట్టట లను జయేంచాడు. పెణక్ప్ర్పర  (క్ృష్ణు జిలాూ ) గార మానిన బ్దర హుణులక్య 

దాన్ేం చేానడు. పిఠాపురేం నుేంచి వేంగికి ర్వజధానిని మార్వాడు. విానఖ జిలాూ  యలమ్ేంచిల 

తాలుకాలో స్రాసిదదిధ  న్గర్వనిన నిరిుేంచాడు. విప్ురూ  ానస్న్ేం వయేంచాడు. ఇతనికి స్రాసిదదిధ  

(ప్ర తి విష్యేంలోనూ విజయుడు) అనే బిర్పదు ఉేంది. ఇతడి స్దర్పడు ఇేందర భట్టట రక్యడు 

(తాుగధేనువు అనే బిర్పదుేంది) ఏడురోజులు మాతర మే పాలేంచాడు. ఇతని క్యమార్పడు రేండో 

విష్ణు వరధ నుడు 9 ఏళుూ  పాలేంచాడు. ఈయన్క్య విష్మ్సిదదిధ , ప్ర ళయ్యదిత్యుడు అనే 

బిర్పదులునానయ. 

 

మొదటి విజయాదిత్యుడు 

ర్వష్ట రకూటులను ఎదిరిేంచాడు. ఇతడికి ప్రమ్భట్టట రక్, స్మ్స్ు  భువనాశరయ, 

తిర భువనాేంక్యశుడు అనే బిర్పదులునానయ. 

 

రిండో విజయాదిత్యుడు 

తూర్పు చాళుక్ు ర్వజులోూ  11వ వాడు. ర్వష్ట రకూటర్వజు మూడో గోవిేంద వరు ఇత డి 

స్మ్కాలక్యడు. ర్వష్ట రకూటులు, క్దేంబులను జయేంచాడు. సాతలూర్ప ానస్న్ేం ప్ర కారేం 

ప్శిామ్ గాేంగులు, రటట లు (ర్వష్ట రకూటుల)తో 12 ఏళూ  పాటు 108 యుదాధ లు చేానడు. తన్ 

పేర్పతో 108 న్రేంేశర శార శివాలయ్యలు నిరిుేంచి, న్రేందర  మ్ృగర్వజు (ర్వజులోూ  సిదేంహేం వేంటి 

వాడు) అనే బిర్పదును ఆపాదిేంచుక్యనానడు. చాళుక్ుర్వమ్, విక్ర మ్ధ్వళ అనే బిర్పదులు 

కూడా ఉనానయ. ఇతడు శైవ మ్తాభిమాని. 
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గుణగ విజయాదిత్యుడు (మూడో విజయాదిత్యుడు) కీ్ర.శ 848-891 

తూర్పు చాళుక్ు ర్వజులోూ  అగర గణుుడు. సుమార్ప 43 ఏళుూ  పాలేంచాడు. ఇతడి ర్వజువిస్ు రణ 

మూడు దశలుగా జరిగిేంది. మొదట విజయేం- ర్వజు విస్ు రణతో పార రేంభమైేంది. తర్వాత 

సామ్ేంత్యలు, ఇతర ర్వజ్యులవార్ప ఇతడి ర్వజ్యునిన ఆక్ర మేంచార్ప. ఆ తర్వాత 

ర్వజువిస్ు రణతో తిరిగి పుేంజుక్యనానడు. ఆేంధ్ర ేశశేంపైె ఆధిప్తుేం సాధిేంచాడు. ఇతడికి 

గుణకెన్లాూ ట (గుణాలోూ  గొప్ువాడు), ప్రచక్ర ర్వమ్ (శత్యర వులక్య ర్వమ్బ్దణేం వేంటివాడు), 

తిర పుర్వమ్రత ు - మ్హేశార్పడు (మూడు ప్టట ణాలక్య తిర్పగులేనివాడు), వలూ భుడు అనే 

బిర్పదులునానయ. తన్పైె తిరగబ్డడ  నెలూూ ర్ప పార ేంత బోయల (ఆటవిక్ తెగల)ను తన్ 

సేనాప్తి ప్ేండరేంగడిని ప్ేంపి అణచివానడు. నెలూూ ర్ప, వీరక్టట ేం, క్ేందుకూరి కోటలను 

ప్ేండరేంగడి దాార్వ సాాధీన్ేం చేసుక్యనానడు. పులకాట్ స్రసుు వరక్య ర్వజ్యునిన 

విస్ు రిేంచాడు. అక్కడ ప్ేండరేంగడు తన్ పేర్పమీద ప్ేండరేంగేం అనే నూతన్ న్గర్వనిన 

నిరిుేంచాడు. ప్ేండరేంగ మ్హేశార్వలయేం కూడా అక్కడే నిరిుేంచాడు. గుణగ 

విజయ్యదిత్యుడు తన్ సేనాని విజయ్యలను పురస్కరిేంచుక్యని క్ేందుకూర్ప (నెలూూ ర్ప జిలాూ )క్య 

గవరనర్గా నియమేంచాడు. ప్ేండరేంగడు వయేంచిన్ అదాేంకి ానస్న్ేం తెలుగు భాష్లో వసిదన్ 

ప్దుానస్న్ేంగా గురిత ేంపు పేందిేంది.  

 

గుణగ విజయ్యదిత్యుడు ర్వష్ట రకూట ర్వజైెన్ రేండో క్ృష్ణు ణిన జయేంచి, అతడి ర్వజ చిహనమైన్ 

పాళీధ్ాజేం, గేంగా-యమ్మన్ తోరణ చిాదనలను సాాధీన్ేం చేసుక్యనానడు. ఇతడు 

బిర్పదాేంక్ప్రర లు (ప్ర సుు త బిక్కవోలు-తూర్పుగోదావ రి జిలాూ )లో గోలేంగేశార, చేందర శేఖర, 

ర్వజర్వజ ఆలయ్యలు నిరిుేంచాడు. ఇతడి తలూ  శీలమ్ాదేశవి ర్వష్ట రకూట ర్వజు 

ఇేందర భట్టట రక్యడి క్యమారత . ర్వష్ట రకూటర్వజు అమోఘవర్పు డు, గుణగ విజయ్యదిత్యుడి మ్ధ్ు 

క్ేంబ్ేం గార మ్ేం (క్ర్ననలు జిలాూ ) లేంగావలూ  వదా యుదధ ేం జరిగిేంది. అేందులో గుణగ 

విజయ్యదిత్యుడు ఓడి, అమోఘవర్పు డికి సామ్ేంత్యడయ్యుడు. అమోఘవర్పు డి మ్రణాన్ేంతరేం 
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తిరిగి మూడో విజయ్యదిత్యుడు (గుణగ విజయ్యదిత్యుడు) స్ాతేంత్యర డ య్యుడు. 

 

మొదటి చాళుక్ు భీముడు (కీ్ర.శ 892-922) 

ఇతడు వేంగిని 30 ఏళుూ  పాలేంచాడు. క్న్నడ క్వి ప్ేంప్డు రచిేంచిన్ విక్రమార్పజ న్ విజయేం, 

మ్మదిగొేండ చాళుక్యుల ానస్నాలు, బెజవాడ, అతిు ల, క్శిేంకోటలోూ  వయేంచిన్ ానస్నాలు ఇతడి 

చరితర క్య మ్మఖు ఆధార్వలు. చాళుక్ు భీమ్మడు వమ్మలవాడ ర్వజు బ్దా్దగ చేతిలో 

ఓడిప్రయ్యడు. తర్వాత స్ేంధిచేసుక్యని ర్వజ్యునిన పేందాడు. మొదటి చాళుక్య భీమ్మడు 

సామ్రూ కోట స్మీప్ేంలో చాళుక్ు భీమేశార్వలయేం, దార కాు ర్వమ్ేంలో భీమేశార్వలయేం 

నిరిుేంచాడు. ఈ రేండూ తూర్పుగోదావరి జిలాూ లో ఉనానయ. ఇతడు సామ్రూ కోట స్మీప్ేంలో 

స్ాేంధార్వమ్ేం (చాళుక్ు భీమ్పురేం) న్గర్వనిన నిరిుేంచాడు. ఇతడి ఆసాాన్ేంలోని గాేంధ్రా 

విదాు ప్ర వీణుర్వలైన్ చలూ వ (చెలాూ ేంబిక్)క్య అతిు ల గార మానికి చెేందిన్ రేండు ఖేండిక్ల భూమని 

దాన్ేం చేానడు. బెజవాడ ఇేందర క్రలాదిర  ప్రాత ానస్న్ేం తెలుగు భాష్లో వయేంచాడు. ఈ ానస్న్ేం 

ఇత డిని ‘చాళుక్ుభీమ్ స్రాలోకాశరయ విష్ణు వరధ న్ మ్ాదర్వజ’ అని పేర్కేంది. మొదటి 

చాళుక్ుభీమ్మని ప్ట్టట భిషేక్ేం ఏపిర ల్ 14, 892న్ విష్ణు వరధ నుడు పేర్పతో జరిగిేంది. ఇతడి 

సామ్ేంత ర్వజైెన్ చాదర వుడు (చటట ప్ు) బెజవాడ ఇేందర క్రలాదిర పైె పారా్థశ్వర ేశవాలయేం 

నిరిుేంచాడు. మాలతీ మాధ్వేం రచయత భవభూతి ఇతడికి స్మ్కాలక్యడనే ప్ర సాు వన్ 

ానస్నాలోూ  ఉేంది. 

 

నాలుగో విజయాదిత్యుడు 

కొలాూ భిగేండడు అనే పేర్పతో 6 నెలలు పాలేంచాడు. క్ ళేంగపైె దాడి చేసిద వీరజన్గరేం (క్ళేంగ) 

యుదధ ేంలో మ్రణిేంచాడు. ఇతడి తర్వాత వేంగి ర్వజుేం కోస్ేం అనేక్ యుదాధ లు జరిగాయ. 

ప్నెనేండేళూ  కాలేంలో ఆర్ప మ్ేంది ర్వజలు పాలేంచార్ప. 

 

మొదటి అమ్మరాజు (రాజమ్హిందర ) 
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నాలుగో విజయ్యదిత్యుడి క్యమార్పడు. ఏడేళుూ  పాలేంచాడు. క్రర .శ.927లో గోదావరి న్ది ఒడుడ న్ 

ర్వజమ్హేేందర పురేం(ర్వజమ్ేండిర ) నిరిుేంచాడు. తర్వాత తూర్పు చాళుక్యులక్య 

ర్వజమ్హేేందర వరమే ర్వజధాని అయేందని చరితర కార్పల అభిపార యేం. దీనికి ఆధార్వలు లేవు. 

 

విమ్లాదిత్యుడు (కీ్ర.శ.1011-1018) 

ఈయన్ ఏడేళుూ  పాలేంచాడు. మొదటి ర్వజర్వజచోళుని క్యమారత  క్యేందవైని పెళూ  

చేసుక్యనానడు. ఆమ దాార్వ ర్వజర్వజు, రేండో భారు మేలవేశవి దాార్వ విజయ్యదిత్యుడు 

జనిుేంచార్ప. ర్వజర్వజే ర్వజర్వజ న్రేందుర డిగా తెలుగు వారికి సుప్రిచిత్యడు. 

విమ్లాదిత్యుడికి స్రాలోకాశరయుడు, ర్వజమార్వత ేండుడు, మ్మముడి భీమ్మడు అనే 

బిర్పదులునానయ. మ్ేంతిర  వజజ య ప్ర గగ డక్య రణసాిదపూడి గార మానిన అగర ాదరేంగా ఇచాాడు. 

ర్వమ్తీరాేం (విజయన్గరేం జిలాూ ) ానస్న్ేం ప్ర కారేం విమ్లాదిత్యుడు జైెన్ మ్తాభిమాని. జైెన్ 

మ్తానిన సీాక్రిేంచిన్ మొదటి తూర్పుచాళుక్ు ర్వజు. తిర కాలయోగి సిదదాధ ేంత ేశవుడు అనే జైెన్ 

మ్తాచార్పుడు ఇతడి గుర్పవని ానస్నాలు వివరిసుు నానయ. 

 

రాజరాజనరింద్రర డు (కీ్ర.శ. 1019-1060) 

వేంగి చాళుక్యుల వేంశేంలో ర్వజర్వజ న్రేందుర డు విశేష్ ఖ్యుతి గడిేంచాడు. ఇతడి ప్రిపాలన్ేంతా 

యుదాధ లతోనే గడిచిేంది. స్వతి తమ్ముడు విజయ్యదిత్యుడితో వారస్తా ప్రర్ప సాగిేంచాడు. 

ఒక్ స్ేందరభేంలో విజయ్యదిత్యుడు వేంగిని ఆక్ర మేంచ గా, ర్వజర్వజ న్రేందుర డు 

ర్వజమ్హేేందర వర్వనికి పారిప్రయ, అక్కడి నుేంచి పాలన్ సాగిేంచాడు. క్ళ్యుణీ చాళుక్ు ర్వజైెన్ 

మొదటి స్మేశార్పడితో క్లదిేండి వదా యుదధ ేం చేానడు. ర్వజేేందర చోళుడి క్యమారత  

అమ్ుేంగేశవిని వివాహమాడాడు. ఇతడి కాలేంలోనే ఆేంధ్ర  - దార విడ స్మేుళన్ేం జరిగిేంది. 

ర్వజర్వజన్రేందుర డు తెలుగు భాష్క్య, క్యలోత్యు ేంగ చోళుడు తమళభాష్క్య అధిక్ 

పార ధాన్ుమచాార్ప. ర్వజర్వజ న్రేందుర డి కాలేంలోనే న్న్నయ విదాుధికారిగా ఉేంటూ, స్ేంస్కృత 

మ్ాదభారతేంలోని ఆది, స్భాప్ర్వాలను ఆేంధీర క్రిేంచాడు. అరణు ప్రాేం స్గభాగేం మాతర మే 
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అనువదిేంచాడు. న్న్నయక్య ఆదిక్వి, విదాుదై్దత్యడు, వాగనుానస్నుడు అనే 

బిర్పదులునానయ. స్ేంస్కృతేంలో ఆేంధ్ర  శ బా్ చిేంతామ్ణి అనే వాుక్రణ గర ేంథేం రచిేంచాడు. 

తెలుగులో ఇేందర విజయేం, చామ్మేండేశార విలాస్ేం ర్వానడు. ర్వజర్వజ న్రేందుర డి ఇష్ట దై్దవేం 

దార కాు ర్వమ్ భీమేశార్పడు. మ్ాదభారత తెలుగు అనువాదేంలో స్ాదయప్డిన్ నార్వయణభటుట కి 

న్ేందేంపూడి గార మానిన అగర ాదరేంగా దాన్ేం చేానడు. న్ేందేంపూడి రచయత పావులూరి మ్లూ న్క్య 

న్వఖేండవాడ గార మానిన దాన్ేం చేానడు. న్ేందేంపూడి ానస్నానిన న్న్నయ రచిేంచాడు. 

న్న్నయభటుట  ఉభయభాష్ణ కావురచనా శోభిత్యడిగా, నార్వయణభటుట  వాఙ్ుయ 

దురేంధ్ర్పడుగా పేర్పగాేంచార్ప. 

 

కులోత్యత ింగచోళుడు (కీ్ర.శ 1070 -1120) 

ర్వజర్వజన్రేందుర డి మ్రణాన్ేంతరేం వేంగి, క్ళేంగ ర్వజ్యులోూ  అలజడి పార రేంభమైేంది. ర్వజర్వజ 

న్రేందుర డి స్వతి తమ్ముడు విజ్యయ్యదిత్యుడు ర్వజ్యునిన ఆక్ర మేంచాడు. అతడి క్యమార్పడు 

శకిత వరు వేంగి ర్వజ్యుధిప్తి అయ్యుడు. తర్వాత ప్శిామ్ చాళుక్ు ర్వజు విక్రమార్పకడు వేంగి, 

క్ళేంగ ర్వజ్యులపైె దాడిచేసిద శకిత వరును హతమార్వాడు. అన్ేంతరేం చోళర్వజైెన్ వీర 

ర్వజేేందుర డు వేంగి ర్వజులతో వివాహ స్ేంబ్ేంధాలు పెటుట క్యనానడు. దాని ఫలతేంగా తన్ 

క్యమారత  మ్ధుర్వేంతకిని, ర్వజర్వజన్రేందుర డి క్యమార్పడైన్ ర్వజేేందుర డికిచిా వివాహేం చేానడు. 

ఈ వేంగి చాళుక్ు ర్వక్యమార్పడు ర్వజేేందుర డు క్యలోత్యు ేంగ చోళుడు అనే బిర్పదుతో 

తేంజ్యవూర్ప కేేందర ేంగా వ ంేంగి చాళుక్ు - చోళ సిదేంాదస్న్ేం అధిరోహేంచాడు. క్యలోత్యు ేంగుడి 

కాలేంలో తెలుగు ేశాననికి దార విడ, బ్దర హుణులు అధిక్ స్ేంఖులో వలస్వచాార్ప. దీని 

ప్ర భావేంతో తెలుగు భాష్లోకి అనేక్ తమళ ప్దాలు వచిాచేర్వయ. 
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