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కాకతీయుల రాజకీయ చరిత్ర కాకర్్తయ గుుండనతో ప్రా ర్తుంభమవుత్ుననట్లు  శాసన, సాహిత్య 
ఆధారాలను బట్టి  తెలుసు్ ననది. కాకతీయ రాజయసాా పకుడు మొదట్ట బేత్రాజు కాగా సవత్ుంత్ర 
రాజయ సాా పకుడు ర ుండో  ప్రర లరాజు . కాకతీయ రాజులలు  గొపపవాడు గణపతిదేవుడు. చివరివాడు 
ర ుండో  పరతాపర్తుదుర డు. ఢిల్లు సులత్ న  ఘియత జొదిిన  త్ుగుక  కాలుంలల కాకతీయ సామతా జయుం ఢలి్లు 
సులత్ నేట లల కలిసపి్ర యుంది. 
కాకర్్తయ గుుండన 

# ఇతడు కాకతీయుల వంశస్ాా పకుడు. ఇతనిద ికొరివి మండలం. 

మొదట్ట బేత్రాజు 

 

# మొదటి బేతరాజు కాకతీయ రాజ్యస్ాా పకుడు. ఇతడు, వ ంగి చాళుకయ రాజ్ ైన ర ండో 
అమమరాజు మరణానంతరం వ ంగి రాజ్యంలోని కొరివి రాష్టార ా నిి ఆకరమంచి, సుమారు 
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కరర.శ.1000 నుంచి కరర.శ.1030 వరకు పాలంచినాడు. ఇతనికి ‘కాకతి పురాధినాథ’ అన  బిరుదు 
కలదు. మొదట ి బేతరాజు శతరు  సమూహానిి ఓడ ంచి కాకతీయ రాజ్యయనిి స్ాా ప ంచడానికి 
తోడపడాా డు. 
మొదట్ట ప్రర లరాజు ( కీ.ీశ.1030 నుుంచి 1075) 

 

#బిరుదు : ‘కాకతీ వలల భుడు’ మొదటి బేతరాజు మరణానంతరం, అతని కుమారుడు మొదటి 
పర ు లరాజు రాజ్యయధికారానికి వచాాడు. ఇతడు గొపపవీరుడు, చోళరాజులను ఓడ ంచి, పశ్చామ 
చాళుకయ చకరవరిి మొదటి స్ర మేశవరుని నుంచి అనుమకొండను (హనమకొండ) ప ందినాడు. 
ఇతడు ‘జ్గత  కేసరి ’అన  పెదద  చెరువును తవివంచి వయవస్ాయానిి అభివృదిి  చేశాడు. ఈ 
వివరాలు ‘ప లల లమరి శాసనం’లో ఉనాియి 

ర ుండో  బేత్రాజు (కీ.ీశ. 1075 నుుంచి 1110) 

 

# బిరుదులు : ‘తిుభువన మలల ’ పరమ మహేశవరుడు. ఇతడు పశ్చామ చాళుకయ చకరవరిి ఆరో 
వికరమాదతిరయని స్ామంతరడుగా కాకతీయ రాజ్యపాలన చేస నాడు. ఇతడు చోళ రాజ్ ైన 
మొదట ికులోతింగుని, మాళవరాజ్ ైన ఉదయాదతిరయని జ్యించి మతిగజ్యలకు స ంహం వంట ి
వాడని ప గడబడ న గొపపవీరుడు. రాజ్యపాలనలో ఇతనికి వ ైదయ దండనాథుడు కుడ భుజ్ంగా 
ఉనాిడు. ఇతడు గొపప శ్చవభకుి డు. ర ండో  బేతరాజు కాలంలోన  హనుమకొండ కాకతీయుల 
రాజ్ధాని నగరమ ైనది. ఇతడు శ్చవపురంలో గొపప చెరువును, హనుమకొండలో గొపప 
ఉదాయనవనానిి నిరిమంచినాడు, ఇతనికి గల బిరుదులు ‘వికరమ చకిర, మహామండలేశవర, 

చలమరిగండ’. 
 

ర ుండో  ప్రర లరాజు (కీ.ీశ. 1110 – 1158) 

 

# ర ండో  బతేరాజు మరణానంతరం అతని కొడుకు దురగసుపతి స ంహాసనం అధిష రంచిన కొదిద  
కాలంలోన  మరణ ంచాడు. ద ంతో అతని తముమడు ర ండో పర ు లరాజు స ంహాసనమ కాాడు. 



కాకతీయల చరితులో ఇతని కాలం చాలా ముఖ్యమ ైనది. ఇతని కాలంలోన  స్ామంతరాజ్యంగా 
ఉని కాకతీయరాజ్యం సవతంతు స్ామాాజ్యమ ైంది. ఇతడు అన క యుదాి లు చసే  స్ామాాజ్యయనిి 
విసిరింపజ్సే న గొపపవీరుడు. ఇతడు చేస న యుదాి లు, గడ ంచిన రాజ్యయలు, సవవకరించిన 
బిరుదులు అతని కుమారుడు రుదుదేవుడు వ యించిన హనుమకొండ శాసనంలోను, 
గణపాంబ గణపవరం శాసనంలోను వివరంగా తలెుపబడ నది. ఇతడు ‘మహామండలేశవర’ 
బిరుదాంకితరడు. దుా క్షారామ శాసనం ఇతడు వ లనాటి బో ధరాజుతో జ్రిగిన యుదింలో 
మరణ ంచినటలల  తెలుపుతరంది. 
ర్తుదరదవే మహారాజు (కీ.ీశ.1158 -1195) 

# బిరుదు : ‘విదాయభూషణుడు’, ర ండో  పర ు లరాజు మరణానంతరం అతని జ్ేషరపుతరు డు 
రుదుదవేుడు స ంహాసనం ఆకరమంచాడు, ఇతడు మహావీరుడు, పుతిభాశాల. ఇతడు అన క 
రాజ్యలను జ్యించి కాకతీయ రాజ్యయనిి తూరుపన బంగాళాఖ్ాతం వరకు, పశ్చామాన కళాయణ  
వరకు, ఉతిరాన మాళావ వరకు వాయప ంపజ్ేశాడు. రుదుదేవునికి సంబంధించిన అన క 
విషయాలు గణపతి దేవుని ఉపరపలల శాసనం, రుదుమదేవి మాలాాపురం శాసనం, 

రుదుదవేుని హనుమకొండ శాసనాలు వివరంగా తెలుపుచునాియి. ఇతడు వ లనాట ి
నాయకులపెై పుతీకారచరయగా వ లనాట ి రాజ్యయనిి ముటరడ ంచి బో ధదేవుని సంహరించాడు. 
రుదుదవేుడు హనుమకొండలో పుస దిిగాంచిన వ యిసింభాల గుడ ని, రుదేుశవరాలయం 
నిరిమంచాడు. ఇతడు ఓరుగలుల ను ర ండో రాజ్ధానిగా చేశాడు. పుముఖ్ శ ైవాచారుయడు, కవియి నై 
పాలుారికి స్ర మన రుదుదేవుని ఆస్ాా నంలో ఉనాిడు. మలలకారుు న పండ తారాధుయడు శ ైవ 
మతాచారుయడు. రుదుదవేుడు దేవగిరి రాజ్ ైన జ్ ైతుపాలునితో (జ్ ైతరగి) జ్రిగిన యుదింలో 
వీరసవరగం అలంకరించాడు. రుదుదవేుడు గొపప శ్చవభకుి డు, ఇతడు గొపపకవి, కవి పర షకుడు. 
ఇతడు తలెుగులో ‘నీతిస్ారం’ అన  గరంథానిి రచించాడు. పుముఖ్ శ వైాచారుయడు కవియి నై 
పాలుారికి స్ర మన రుదుదేవుని ఆస్ాా నంలో ఉనాిడు. ‘మూలయ కటయిసనేాని’ రుదుదవేుని 
మహాసేనాని, పుధాని. ఇతడు కోట నాయకులను జ్యించి ‘కోటగ లపటలర ’ అను బిరుదును 
రుదుదవేుని నుంచి సవవకరించినాడు. 



8 రుదుదవేుని తరువాత అతని తముమడు మహాదేవరాజు మూడేండుల  (కరర.శ. 1196-1198) 

పాలంచాడు. ఇతడు కూడా జ్ తైుపాలుని (జ్ తైరగి)తో జ్రిగిన యుదింలో మరణ ంచాడు. ఇతడు 
పరమ శ్చవభకుి డు. పుస ది శ ైవాచారుయడెనై దూరేవశవరస్ావమ ఇతని మతగురువు. 

 

  

గణపతి దవేుడు (కరర.శ.1199- 1259) 

#గణపతిదేవుడు మహాదేవుని కుమారుడు. ఇతడు తన తండ ు మహాదేవుని దేవగిరియాదవ 
రాజ్ ైన జ్ తైుపాలుని పెైక ియుదాి నికి వ ళ్లలనపుపడు తన తండ ు యుదింలో మరణ ంచగా అతడు 
జ్ ైతుపాలునిచే బంధింపడాా డు. ప దప గణపతి దేవుని పుజ్యా  విశేష్టాలను చూస  జ్ తైుపాలుడు 
ఇతనిి విడుదల చయేగా వ ళ్లల కాకతీయ స ంహాసనానిి ఆకరమంచినాడు. కాకతీయ స్ామాాజ్య 
రాజులందరిలో గణపతిదేవుడు గొపపవాడు, మహాశూరుడు, విజ్తే, పరిపాలనాధక్షుడు, 
బముఖ్ పుజ్యా శాల. క్షణీదశలో ఉని కాకతీయ రాజ్యయనిి ఉదిరించి, విసిరింపజ్ేస  దానిని గొపప 
స్ామాాజ్యంగా మారాాడు. 



# ఇతడు కాకతీయ స్ామాాజ్యయనిి 60 సంవతసరాలు పరిపాలంచినాడు. గణపతిదేవుడు 
జ్ ైతుపాలుని ఖ్ ైదిగా ఉండగా కాకతీయ రాజ్యంలో తిరుగుబాటల చేస న స్ామంతరలను ‘సనేాని 
రేచరల రుదుు డు’ అణచివ స  గణపతి దవేుడు తిరిగిరాగాన  రాజ్యయనిి అపపగించినాడు. 
గణపతిదేవుడు రాజ్కరయ అనిశ్చాత పరిస ాతరలను తనకు అనుకూలంగా వినియోగించుకొని 
కాకతీయ రాజ్యయనిి విసిరింపజ్సే నాడు. మొదట వ లనాడును జ్యించి బెజ్వాడను 
ఆకరమంచుకొనిడు. అచాట నుంచి దవిిసవమను సేనాని మలయబ ండ స్ాయంతో 
ఆకరమంచాడు. గణపతిదేవుడు న లూల రును ఏలన తెలుగు చోళరాజ్గు తికాస దిిని న లూల రు, 
కాంచీపుర స ంహాసనాలపెై పుతిష రంచినాడు. తికాస దిి  మరణం తరువాత తిరిగి న లూల రును 
దాయాదుల పర రు వలన తికాస దిి  కొడుక ైన మనుమస దిి  కూడా తొడపడ  అతని శతరు వులను 
ఓడ ంచి అతనిి న లూల రు కాంచీపుర స ంహాసనం ఎకిాంచాడు. 

# ద నికి మనుమస దిి  ఆస్ాా న కవియి నై తికాన స్ర మయాజి ఓరుగలుల కు వ ళ్లల తన పుభువుకు 
సహాయం చయేమనగా… ద నికి ఒపుపకుని గణపతి దేవుడు తికానకు సతారించాడు. 
ద ంతో తికానకు మనమస దిి  రాజ్యస్ాా పనాచారయ అను బిరుదును ఇచాాడు. ఈ విధంగా 
గణపతిదేవుని స్ామాాజ్యం కంచి వరకు విసిరించింద.ి తరువాత ఇతడు కళ్లంగను 
తూరుపగాంగులను కూడా జ్యించి రాజ్యవిసిరణగావించాడు. గణపతి దవేుని యుదాి లు, 
విజ్య పరంపరలు ‘ఇరగవరం సింభ శాసనం’లో ప ందుపరచబడ నది. 

# గణపతిదవేుడు యుది వీరుడేగాక గొపప పరిపాలనాదక్షడు, దేశంలో వయవస్ాయం 
పరిశరమలను, విదేశీ వాణ జ్యయనిి అభివృదిిపరచినాడు. తలెుగు పలల వుల నుంచి మోటలపలల 
ఆకరమంచి విదేశీ వావపారానిి అభివృదిి  పరచినాడు గణపతిదవేుడు నిరిమంచిన పుస దిమ ైన 
ఆలయాలోల  ‘ఓరుగలుల  కోటలోని సవయం భూస్ావమ ఆలయం, పాలంపటేలోని రామపపగుడ ’ 
ముఖ్యమ నైవి. ఇతడ  రాజ్యంలో నలుమూలల చెరువులు తవివంచాడు. ఇతడు తవివంచిన 
చెరువులోల  న లూల రు, వలుగు, గణపవరం, ఏకశ్చలానగరం చెరువులు ముఖ్యమ ైనవి. 



గణపతిదేవుడు రాజ్ధాని హనమకొండ నుంచి ఓరుగలుల కు మారాాడు. గణపతిదవేుడు శ ైవ 
మతసుి డెనైనూ సరవమతాభిమాని ఇతనికి విశేవశవర శ్చవాచారుయడు (విశేవశవర శంభుడు) 
శ్చవద క్షా గురువు. 
 

ఇతని సేనానులోల  ముఖ్ుయలు 
 

# రేచరలరుదుు ని (బిరుదు కాకతిరాజ్య భారథౌరేయ, కాకతి రాజ్య స్ాా పనాచారయ), 

మలయబ ండ, ఒప పల స దుి డు, గంగయ స్ాహిణ , స్ామంత భోజుడు, హేమాదిుర డ ా , 
జ్యయపసనేాని మొదలగువారు. కాకతీయ రాజ్య చరతిులో గణపతిదేవుని కాలం సవరణయుగం 
అని చపెపవచుా. 

ర్తుదరమదవేి (కీ.ీశ 1259-1295) 

# గణపతిదవేునకు పుతుసంతానం లేకపర వడంచతే అతని కుమార ి రుదుమదవేి 
‘రుదుమహాదవేుడు’ అన  పురుషనామంతో పటార భిషకుి రాలయి యను. గణపతిదవేుడు ఈమ తో 
పాటల రాజ్యపాలన చేస  ఈమ కు రాజ్యపాలనలో తరఫీదునిచిా వీర వనితగా, 
పరిపాలనాధయక్షురాలగా తయారు చేశాడు. అనగా 1259 నుంచి 1262 వరకు 
తండ ుకూతరళ్లలదదరూ కలస  రాజ్యపాలన చేశారు. కరర.శ 1262లో గణపతిదేవుడు మరణ ంచిన 
తరావత రుదుమదవేి పూరిి రాజ్యభారం వహించింది. ఈమ  భరి నిడదవోలు పుా ంతానిి 
పాలంచిన చాళుకయ వీరభదుు డు. దక్ష ణ భారతదేశంలో రాజ్యమేలన మొటరమొదటి మహిళ 
రుదుమదవేి. 
# (గమనిక : భారతదేశంలో రాజ్యమేలన మొటరమొదట ి మహిళ ఢ ల్లలని ఏలన రజియా 
సులాి నా) 

# రుదుమదేవి రాజ్యయనికి రాగాన  సవి  ీ అన  భావంతో అన క స్ామంతరాజులు ఎదురుతిరగిి 
స్ావతంత్రం పుకటించుకునాిరు. ఇరుగుప రుగు రాజులు ఇద ేతరుణమని భావించి కాకతీయ 
రాజ్యంపెై దండతెాి రు. రుదుమదవేి వారందరినీ అణ చివ స  దేశంలో పుశాంత పరిస ాతరలను 



న లకొలపన వీర వనిత. రుదుమదేవికి యుదాి లోల  స్ాయపడ న సేనానులోల  ‘రేచరల 
పుస్ాదాదితరయడు’ ముఖ్యడు. ఇతడు శతరు వులను హతమారిా రుదుమదవేికి పటార భిషేకం 
చేయించి ‘కాకతీయ రాజ్య స్ాా పనాచారయ, రాయప త మహాంక అను బిరుదులు ప ందాడు. 

ర్తుదరమదవేి ఇత్ర్త ముఖ్య సేనానులు 
 

1) గణపపదేవ 

 

2) కిన ి రనాయక 

3) నిససంకమలల  
4) మలలకారుు నుడు 
5) గోన గనాిర డ ా  
6) పర తినాయుడు 
7) పర ల్లనాయుడు 
అంబదవేుడు : ఇతడు మొదట రుదుమదేవికి సహాయపడ  ఆ తరావతికాలంలో ఆమ పె ై
తిరుగుబాటల చసే  కాకతీయ రాజ్యయనిి ఆకరమంచడానికి పుయతిించాడు ఇతడు…1) 

గుంజ్యల 2) న లూల రు 3) గుతిి 4) పెండెకలుల . 6) కలకడ మొదలగు రాజ్యయలను 
జ్యించినాడు. రుదుమదేవి ఇతనిి ఓడ ంచడానికి తన మనుమడు పుతాపరుదుు నిి 
పంప ంచింద ి

రాజులు-వారి బిర్తుదులు 
మొదట ిబతేరాజు: కాకతి పురనాథ 

మొదట ిపర ు లరాజు : 1) కాకతి వలల భ 

2) సమధి గత పంచమహాశబద  
3) అరిగజ్కసేర ి

ర ండో  బేతరాజు : 



1) తిుభువనమలల , 2) పరమమహేశవర, 

3) మహామండలేశవర, 4) వికరమ చకర, 5) చలమరిగండ 

ర ండో  పర ు లరాజు: 
1) మహా అహాంకార 

2) లంకేశవర 

3) నిశమంక పుధాన పుభందన 

 


