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బతుకమ్మపండుగ 

 
తెలంగాణ రాష్్రటపండుగ బతుకమ్మ. రాష్్రటప్భుతవంతొలిసారిగా2014 అక్టో బర్2న ఈ 

పండుగనుఅధిక్ారికంగానిర్వహ ంచంద.ి తెలంగాణ ఉద్యమ్ంసంద్ర్భంగావివిధ దేశాలలో నివససిుు ననతెలంగాణ 

ప్జలు‘బతుకమ్మ’ పండుగనుజర్ుపుక్ొనిఈ పండుగ గొపపతనానినప్పంచానిక్చిాటిచెప్ాపర్ు. ఇపుపడదిొక 

బృహతపండుగ.  

ఇపపటదిాక్ాబతుకమ్మపండుగ మ్ూలాలువెలుగులలక్ిరాలేద్ు. ఈ విష్రయానినచరిత్క్ార్ులు, 
సాహ తీవేతులుధు్ వీకరించార్ు. శతాబదా లుగాబతుకమ్మపండుగప ైఎనననజానపద్ గాథలు, 
ప్ాటలుతెలంగాణలలప్చార్ంలలఉనానయి. ఎంద్రోతెలుగురీస రా్కాలర్ుో బతుకమ్మపండుగ 

ప్ా్ధానయతప ైఎనననపరిశోధనలుచేశార్ు. క్ానీఈ పండుగనుఎపుపడు, ఎవర్ుప్ా్ర్ంభంచార్ు? ఎలామొద్ల ైంది? 

లాంటిప్శనలకుసమ్ాధానందొర్కలేద్ు. ప్పంచంలలనేఏక్ ైక పూల పండుగ, స్ు ీల క్టసంఉననపండుగ బతుకమ్మమ. 
క్ొంద్ర్ుసాహ తీవేతులుఈ పండుగలలజ ైనమ్త అడుగుజాడలను, 
క్ాకతీయులతోఉననసంబంధానినవెలుగులలక్తిెచే్ ప్యతనంచశేార్ు. క్ానీఅవిప్జామోద్ంప్ ంద్లేద్ు. 
క్ాకతీయులుక్ొంతక్ాలంఆంధ్దేశంఅంతటినీప్ాలించనాఈ పండుగ 

తెలంగాణాక్పేరిమితంక్ావడంఅర్థంక్ానివిష్రయం.‘బతుకమ్మ’ చరిత్మ్ూలాలుకనుక్టోవాలంటేవయెియయళో్క్ిితం‘రాజయప్ాలన 

చేసని కలాయణచిాళ్ుకుయల, చోళ్ుల చరిత్నుతెలుసుక్టవాలిిన ఆవశయకత ఉంద.ి 

 

 
  
 

బతుకమ్మచరిత్ 

973లలరాష్్రటకూటుల సామ్ంతుడెనై ర ండోతెైలపుడుచవరిరాష్్రటకూటరాజ ైన ‘కర్ుోడు-
2’నుఓడించసవతంత్కలాయణచీాళ్ుకయరాజయంసాథ పించాడు. ప్సుు త తెలంగాణ ప్ా్ంతంఇతడిఆధనీంలలఉండేద.ి ఈ 

క్ాలంలలనేవమే్ులవాడ చాళ్ుకయరాజయంలలనివమే్ులవాడ ‘రాజేశవరాలయం’ అపపటిక్ప్ేసదిిిచెందింది. తెలంగాణ ప్జల 

ఇషో్రదెవైంగారాజేశవర్ుడుపూజలుఅంద్ుకునేవాడు. ర ండోఅరకి్ేసరి(930-55) వేయించన ‘దానశాసనం’లలఈ దవేాలయ 

ప్సక్ిుఉంద.ి వమే్ులవాడ చాళ్ుకయరాజులురాష్్రటకూటుల సామ్ంతులు. అంద్ువలోచోళ్ులు, రాష్్రటకూటుల 

మ్ధయయుది్ంజరిగితవేీర్ురాష్్రటకూటుల పక్షంవహ ంచేవార్ు. ఈ 

విధంగార ండోపరాంతకుడువమే్ులవాడలలనిరాజేశవరాలయానినకూడాసంద్రిశంచాడనిశాసనాలలో పేరొోనానర్ు 
 
  
 
 



 
 

చోళ్ుల క్ాలంనాటిచరిత్రాజేంద్్చోళ్ుడువమే్ులవాడ దవేాలయానినధవంసంచసేిన అనంతర్ంవమే్ులవాడ 

రాజేశవర్ుడి(బృహదీశవర్ుడ)ి మ్ాహాతమయంతెలుసుకునిలింగర్ూపంలలఉననరాజశేవర్ుణినకంచనగరానిక్తిీసుక్ ళ్లో డు. తన 

విజయానిక్ిగుర్ుు గాతండి్అయిన రాజరాజచోళ్ునిక్ఈి లింగానినబహూకరించాడనితెలుస్ు ంద.ి 1006లలఈ 

లింగానిక్ి(బృహదశీవర్ుడిక్)ి తంజావూర్ులలదేవాలయ నిరామణంప్ా్ర్ంభంచాడు. 1010లలలింగ ప్తిష్ాా పన చసే,ి గోపుర్ 

కలశాభషకే్ాలునిర్వహ ంచనటుో శాసనాల 

దావరాసపషో్రమ్వుతోంద.ిరాజరాజచోళ్ుడుబృహదీశవర్ుడిక్ికృతజఞతాపూర్వకంగాబంగార్ుకమ్లాలనుసమ్రిపంచాడు. ఈ 

బృహదశీవరాలయానినవమే్ులవాడ చాళ్ుకయదేశంప జైరిగిన ద్ండయాత్లలదోచుకుననధనంతోనిరిమంచామ్నితమిళ్ 

శాసనాలలో చోళ్రాజులుప్కటించుకునానర్ు. వమే్ులవాడ భీమ్ననగుడిలలనిశివలింగం, 
బృహదశీవరాలయంలలనిశివలింగంఒక్ేలాఉంటదయి. తంజావుర్ులలనిబృహదశీవరాలయంద్క్షణి భదర్తదశేంలలనేఎతుయిన 

‘విమ్ానం’(విమ్ానంఅంటేగోపుర్ంలేదాదవేాలయ దావర్ం) ఉననదవేాలయందీనిన‘ప్పంచ 

వార్సతవసంపద్గాయునెస్ ోగురిుంచంద.ిబతుకమ్మపండుగకుబృహదశీవరాలయం, వమే్ులవాడ 

రాజననఆలయాలతోసంబంధంఏమిటి? చోళ్, చాళ్ుకుయల 

చరిత్నుఎంద్ుకుప్సాు వించామ్నేవిష్రయాలనుఇపుపడుతెలుసుకుందాం. వేమ్ులవాడ 

నుంచశివలింగానినదౌర్జనయంగాతంజావూర్ుకుతర్లించ, అకోడ గొపపదేవాలయంనిరిమంచడంచోళ్ులకుగర్వక్ార్ణమ్ ైన 

విష్రయమ్మక్ావొచు్. క్ానీఅదితెలంగాణ ప్జలకుబదధనుకలిగించంది. 
చోళ్ులుబృహదశేవర్ుడినితీసుక్ ళో్లనంద్ుకునిర్సనగాసృషిోక్ిక్ార్ణభూతమ్ నై 

శక్ిుసవర్ూప్ానినబృహతమ్మ(బతుకమ్మ)గాపూజంచార్ు. అదే‘బృహత్’ బృహతమ్మలేదాబతుకమ్మగాప్ా్చుర్యంప్ ందింది. 
బృ హత్ అమ్మ , బ్తుకమ్మ బతుకమ్మ ను బృ హతమ్మ ర్ూప్ాం తర్ం గా భదవిసతు  తం జావూర్ు దవేాలయానిక్ ిబృ హత్ 

అనే పద్ం వినియోగిం చార్ు. బృ హత్ అన ేపదానిన బృ హతమ్మ (గొపప అమ్మ ) అనే పేర్ుతో ఉపయోగిం చార్ు. 
‘బృ బృ హత్ కథ’ అనే సం సం సోృ సోృ సోృ త గిం గిం థం థం భద ర్తీ య ప్ా్ చీ న గా థలకు , అనే క 

కథలు , క్ా వాయ వాయ లు , నా టక్ా లకు మ్ూ లమ్ ైం మ్ ైం ది . దీ నిన నిన ర్చం చం చ న గు ణా ఢ్ుయ ఢ్ుయ డు 
(మ్  ద్క్ జ లాో  లాో )తె లం లం గా ణ తొ లి కవి . బృ బృ హత్ కథను ప ై శా చీ నా మ్ం మ్ం తో ర్చం చం చా డు 
. ర ం ర ం డో  శతా బాం బాం లల ‘పి ర్ం ర్ం గదెై ’ పే ర్ు తో తమి ళ్ం ళ్ం లల కి్ కూ డా ఈ గిం గిం థా నిన నిన అను 
వదిం దిం చా ర్ు .రా మ్ా యణం ణం , మ్హా భద ర్తం తం తో సమ్ా న ప్ తి పతిు  తిు  ఉనన నన గొ పప పప గిం 
గిం థం థం ఇద ి. అనే క మ్ం మ్ం ది కవు లకు ‘బృ బృ హత్ కథ’ క్ా వయ వయ వసుు  సుు వు గా ఉం ఉం డే ద ి. 

ప్ా్ చీ నమ్ ై నబృ బృ హత్ ధా ర్ణ ఉపని ష్రత్ లే దా బృ బృ హదా ర్ణయ ణయ ఉపని ష్రత్ పే ర్ు లల కూ డా బృ బృ 
హత్ అనే పద్ వి ని యో గం గం కని పి సుు ం సుు ంసుు ం ది . బృ బృ హత్ పదా నేన నేన బృ బృ హతమ్మ మ్మ లే 
దా బతు కమ్మ మ్మ గా ప్ జలు ఉపయో గిం గిం చా ర్ని భద విం విం చా లి . 



 
 

బృహతమ్మ(బతుకమ్మ) ఉద్యమ్ంరాజేంద్్చోళ్ుడువేమ్ులవాడ బృహతిశవలింగానినతంజావూర్ుకుతర్లించాక తెలంగాణ 

ప్జలుతమ్ ఆక్టిశానినఒక ఉద్యమ్ంగామ్ారి్చోళ్ రాజులకుతమ్నిర్సననుతెలిపప్ేయతనమ్మ‘బతుకమ్మ’ 
సృషిోక్దిారితీసింద.ి తెలంగాణ నుంచలింగాక్ార్మ్ ైన శివుడువెళో్లప్్ యిన తరావత 

ఇకోడుననప్ార్వతినిఊర్డించప్ేయతనంలలభదగంగాపూలతో(సృషిో) మ్మర్ుపర్వతంలాబతుకమ్మనుపేరా్ర్ు. 
దానిప ైపసుపుగౌర్మ్మనుర్ూప్ ందించ, ద్సరాసంద్ర్భంలలతొమిమదిరోజులుఆటప్ాటలతోపదేపదేతలుసతు .. 

చవర్గాతిరిగిర్మ్మంటూనీళో్లలవద్లడంఒక పండుగగామ్ారింది.బహుశాదశే చరిత్లలనేమొద్టిసారిగాఒక అకృతాయనిక్,ి 

అనాయయానిక్ిఅహ ంసాపూర్వక సతాయగిహాలతోనిర్సన తెలిపని ఏక్ ైక ప్క్ిియ బతుకమ్మ. 
 

బతుకమ్మప్ాటబతుకమ్మపండుగ సంద్ర్భంగావివిధ ర్క్ాల ప్ాటలుప్ాడతార్ు. అంద్ులలఒక ప్ా్చీన 

చోళ్రాజునుప్సుు తించడంకనిపసిుు ంద.ి చోళ్దశే రాజ నై ధరామంగుడునతర్ుననమ్ులుననమినతర్ుమ్ందనిిప్ ందాడట. ఆ 

ప్ాటలలనిప్థమ్ార్థంఇలాఉంటుంది.. 
‘శ్రిలక్షమిదవేియుఉయాయలలసృషిోబతుకమ్మయియఉయాయలలపుటోినారీతిజ పపేఉయాయలలభటుో నర్సింహాకవిఉయాయలలధర్చోళ్దశే
మ్ుఉయాయలలధరామంగుడనరాజుఉయాయలలఆ 

రాజుభదర్యయుఉయాయలలఅదిసతయవతియండు్ ఉయాయలలనతర్ుననమ్ులుననమిఉయాయలలనతర్ుమ్ందినిగాంచఉేయాయలలవా
ర్ుశూర్ులయియఉయాయలలవెైర్ులచేమ్ృతుర ైరిఉయాయలల...  
ఈ ప్ాటలలకనిపించన ‘చోళ్దేశం, నతర్ుననమ్ుల సృషిో, బతుకమ్మయియ’ 
అనేపదాలుబతుకమ్మఉద్యమ్ానిక్ిద్గగర్గాఉనానయి. వేమ్ులవాడ బృహదశీవర్ుణినతర్లించందచిోళ్రాజు. 

బహుశారాజరాజచోళ్ుడితండి్ర ండోపరాంతక చోళ్ుడురాజశేవర్ ననమ్ుననచదేవుడిఅనుగిహంతోప్ ందని 

కుమ్ార్ుడకి్ిదవేుడిపేర్ుమీద్ ‘రాజరాజ’ అనినామ్కర్ణంచేసఉిండాలి. మ్రోచోట 

పూబో ణపిద్ంబతుకమ్మకుప్తిర్ూపంగాకనిపిసుు ంద.ి బహుశాబతుకమ్మఉద్యమ్ తీవ్తనుగిహ ంచన 

చోళ్రాజులునర్సింహ కవిలాంటికవులతోవారకి్ిఅనుగుణంగాతెలంగాణ ప్జల ఉక్టిష్ానినమ్రిపించేలాఉయాయల 

ప్ాటలనురాయించప్జలమ్ధయవాయపిుచెందించార్నిభదవించవచు్. ఇననేళో్బతుకమ్మప్ాటలలో చోళ్ుల కథ 

జీవించఉండటంమ్రోవిశషే్రం. దీనినసాహ తయపర్మ్ ైన 

ర్ుజువుగాభదవించవచు్.ప్తాపర్ుద్ు్ డిక్ాలంలలక్ాకతీయులుమ్మడార్ంరాజుతోయుది్ంచశేార్ు. సమ్మకో, సార్కో, 
పగిడదాి్రాజుకుమ్దా్తుగా.. తెలంగాణ ప్జలువారినిదవేతలుగాభదవించమ్రోపది్తిలలసతాయగిహానినవెలిబుచా్ర్ు. 
ర ండేళో్కుఒకసారిలక్షల సంఖ్యలలఒక చోట చేరదిాదాపు700 ఏళో్తరావత కూడాతమ్ 

ఆగిహానినఒకతీర్థంర్ూపంలలవెలిబుచ్డంతెలంగాణ చరిత్లలమ్రోమ్ర్ుపురానిసంఘటన. బతుకమ్మఉతివమ్మసమ్మకో-
సార్కోజాతర్కుమ్ూలాధార్ంగాభదవించవచు్. మ్మడార్ంజాతర్ ప్పంచంలలనేఅతిప దా్గిరిజన 

జాతర్గాప్సదిిిచెందింద.ిచరిత్లలఏ అంశమ్ ైనాసంపూర్ణనిరాి రితంక్ానీ, సతయంక్ానీక్ాకప్్ వచు్. తగిన 



ఆధారాలుదొర్కనపుపడుక్ొంత ఊహ ఉంటుంద.ి ఊహకుఓ ఆధార్ంఉంటుంద.ి ఆధార్ంమీద్ ఓ ఊహ ఉంటుంద.ి 

క్ాబటోివయెియయళో్నాటిబృహతమ్మనేనేటిబతుకమ్మ. ఈ బతుకమ్మనతేెలంగాణ ఉద్యమ్ానిక్ిప్ా్ణంప్్ సింది.తెలంగాణ 

ప్జలకుఆరాధయదెవైంగాకలక్ాలంనిలిచప్్ యింది. 
 
 


