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తెలంగాణలోశ ైవమతం 

 
తెలంగాణలోశ ైవంతోపాటువ ైష్ణవ మతంకూడాఅభివృద్ధిచెంద్ధంద్ధ. కాకతీయులుశ వై 

మతాన్నేఅనుసరించినప్పటికీవారిరాజచిహ్నేల ైన వరాహం, గరుడ.. ర ండూవ ైష్ణవ 

చిహ్నేలే.ప్తాప్రుద్ుు డిభారయలకుమాద్ేవికర ంనగర్ లోరామన్ాథ ఆలయంనిరిమంచారు. 
ప్ుజలువ ైష్ణవానికిసంబంధధంచిన వుతాలనుజరుప్ుకున్ాేరు. రామాయణం, 
మహ్నభారతంఎకుువగాప్ుచారంలోకివచాాయి. భాసుర రామాయణం, రంగన్ాథ రామాయణం, 
కృష్ణచరితు, బాలభారతంలాంటిరచనలుచేశారు. కాలాముఖ శాఖతెలంగాణలోమొద్ట ‘కాలాముఖ’ 

శ ైవంవాయప్తిలోఉంద్ధ. వీరుశ్రీశ ైలానిేప్ుధాన క ంద్ుంగాచేసుకున్ాేరు. కలాయణిచాళుకయరాజ నై 

సో మేశ్వరుడు, కాకతీయులుఈ మతశాఖనుఆద్రంిచారు. ఆ తరావత వనములవాడ (కర ంనగరిిలాా ), 
అలంప్ూర్(మహబూబ్ నగరిిలాా ) పుా ంతాలోా కాలాముఖ శ ైవంవిసిరించింద్ధ. ఇకుడ 

వీరిమఠాలున్ాేయి. వీరకి్ష తుా లోా ‘సతంహప్రషి్త్’, ‘శ్కిిప్రిష్త్’లనుఏరాపటుచేసతవిద్యన్నరిపంచేవారు. 
వీటనిివీరశ ైవుల అనుభవ మండపాలు, గోళకీమఠసుు ల విద్ాయమండపాలతోపో లావచుా. 

వీరుమఠాలతోపాటుసతుా లనుకూడాన్ లకొల్పపచద్ువులుచెపాపరు. అనేద్ానంచేశారు. 
వీరిపాండితయం, తప్ఃసతద్ధికాకతీయులనుఆకరిషంచింద్ధ. వీరుకాకతీయ 

రాజులకుగురువులుగాశ వైద్ీక్షలనుఇచాారు. శ్రీశ ైలంలోనిమలా్పకారుి న మఠాధధప్తిరామేశ్వర 

ప్ండితులు.. బేతరాజుద్ుగగరాజు, ర ండోపో ు లరాజుకుశివద్ీక్షఇచాారు. 
కాలాముఖాచారుయలుకూడాఅన్నక మంద్ధకిశివద్ీక్షఇచాారు. కాకతీయులుమొద్ట జ ైన 

మతానిేఅనుసరించారనిప్ుతీతి. ఆ తరావత కాలాముఖ శ ైవమతానిేఆద్రించారు. 

 
  
 
 
 

ప్ుతికాలాముఖ మఠంఒక గొప్పవిద్ాయక ంద్ుంగావరిులా్పంద్ధ. ఇంద్ులోతరుం, వాయకరణం, జయయతిష్ం, 
మీమాంస శాసాి ా లనుబో ధధంచేవారు. అలంప్ూర్ లో‘బుహమప్ుర’ి అన్నఘటిక (వ ైద్ధక పాఠశాల) 

ఉనేటుా అకుడ వనయించిన శాసనంద్ావరాతలెుసోి ంద్ధ. ఇద్ధకాలాముఖ శాఖకుచెంద్ధన 



ఘటికగానిరాి రించారు. ఈ శాసనంలో‘ఘటిక అధధప్తి’ అన్నఅరుంతో‘గద్ాశ్శి’ 

ప్ద్ానిేఉప్యోగించారు. 1119 

కాలంన్ాటిప్ేరూరాాసనంలోప్ుజలంద్రూసమావనశ్మ ైచద్ువుకున్నవారని, ప్ుతిప్తలావాడికిహెరుి ంక 

(న్ాణ ం) చొప్ుపన ద్ానంచయేాలని, ఆ ధన్ానిేకుప్పన 

భటటో పాధాయయునికిచలాె్పంచాలనితీరామనించినటుా ప్రేొున్ాేరు. ఘటికలో14 రకాల 

విద్యలున్నర పవారు. వీటిలోవనద్ వనద్ాంగాలు, ధరమసూతుా లు, న్ాయయ, వ ైశషేతకాలు, 
ప్ురాణాలుముఖయమ ైనవి. ఈ కాలానికిచెంద్ధన 

ప్ండితులంద్రూచతురుకులసుు లు(శూద్ుు లు)గాతలెుసోి ంద్ధ. కలాయణచిాళుకయరాజ ైన 

మూడోసో మేశ్వరుడు, కాకతీరుద్ుు డురాజనీతిగీంథాలురాశారు. బద్ేవలా ర్ంతానికిచెంద్ధన కాకతీయ 

సామంతుడుబద్ెెన కూడారాజనీతిగీంథం, సుమతీశ్తకంరాశాడు. గోనబుద్ాి ర డిి , భాసురుడు, 
నన్ ేచోడుడుమొద్ల ైన వారంద్రూచతురుకులసుు లేననితెలుసిో ంద్ధ. భీమయ పాండయ‘మారగద్శే్ర’ 

కవితలురాశాడు. కాలాముఖులుతెలంగాణాపుా ంతంలోఅన్నక చోటా‘బుహమప్ురి’ 

ప్ేరుతోఘటికలునడిప్తనటుా గాఆధారాలున్ాేయి. 

కరాణ టకలో కలాయ ణ ిచాళుకుయ ల ప్తనం తరావ త కాలాముఖ శ ైవం పుా భవం కోలోపయిం ద్ధ. ద్నీి 

సాు నం లో బసవనశ్వ రుడు వీరశ ైవానిే 

అభివృ ద్ధి  చేశాడు. తెలం గాణలో కాకతీయులు బలప్డిన తరావ త గణప్తి ద్ేవుడ ికాలం నుం చి 

‘గోళక ీమఠం ’ పుా చురయం లోక ివచిాంద్ధ. 13వ శ్తాబెంలోకాలాముఖ మతంకీ్షణించింద్ధ. 
 
 
 

పాశుప్త శ వైంగణప్తిద్వేుడికాలంలోపాశుప్తంపుా చురయంలోకివచిాంద్ధ. ద్ాహ్నల ద్ేశానికచిెంద్ధన 

గోళకీమఠ శ ైవాచారుయలుకాకతీయులకాలంలోపాశుప్త శ వైం(శ వై మతంలోనిపుా చీన శాఖ) 

వాయప్తి కిపాటుప్డాి రు. ఈ మఠాధధప్తి‘విశవేశ్వర శ్ంభు’ మొద్ట గణప్తిద్ేవుడికిశివద్ీక్షఇచాారు. ఆ 

తరావత రుద్ుమద్వేి, ర ండోప్ుతాప్రుద్ుు డుకూడాఈయన ద్ావరాశివద్ీక్షతీసుకున్ాేరు.కాకతీయుల 

ఆద్రణతోవిశేవశ్వరుడుతలెంగాణ, ఆంధుపుా ంతాలోా గోళకీమఠాలుసాు ప్తంచాడు. అన్నక 

శివాలయాలునిరమించాడు.వీటికిఅనుబంధంగావిద్ాయలయాలు, సతుా లనుఏరాపటుచేసతపాశుప్త 



మతానిేప్ుచారంచేశాడు. ఏలేశ్వరం(నల్గ ండ),వనములవాడ (కర ంనగర్), కాళేశ్వరం(కర ంనగర్), 

శ్రీశ ైలం(కరూేలు), భటిో పో ు లు(గుంటూరు) తద్ధతర పుా ంతాలోా వీటనిిఏరాపటుచేశారు. 
 
 

ద్ుమద్వేివనయించిన ‘మలాుప్ురం’ శాసనంలోగోళకీమఠాల చరతిు, ఏడుతరాల ప్ీఠాధధప్తుల 

గురించిప్ేరొున్ాేరు.గోళకీమఠ చరితు: ‘మలాుప్ురం’ శాసనంప్ుకారంగోళకమీఠాధధప్తులుభగ రథధ, 
నరమద్ానద్ుల మధయఉనేద్ాహ్నల ద్ేశానికిచెంద్ధనవారు. ఈ వంశానికిచెంద్ధన సద్ాావన శ్ంభు‘శ ైవ 

సతద్ాి ంతానిే’ ప్ుతిపాద్ధంచిగోళకీమఠానిేసాు ప్తంచాడు. ఇతడికికాలాచూరియువరాజు‘ద్ేవుడు’ 
మూడులక్షల గాీ మాలునేఒక రాష్టాో ా నిేబహూకరించాడు. సద్ాావన 

శ్ంభుగోళకీవంశ్సుు డనీ,భిక్షుమఠ సంతతికిచెంద్ధనవాడనిశాసన్ాల ద్ావరాతెలుసిో ంద్ధ. అంద్ువలాఈ 

మఠానిక‘ిగోళకమీఠం’గాప్రేువచిాంద్ధ. సో మశ్ంభు, న్ామ శ్ంభు, 
ధరమశ్ంభుఅన్నవారుగురువులుగామారారు. ధరమశ్ంభుకుమారుడవేిశవేశ్వరశ్ంభు. 
ఇతడుగొప్పవనద్ప్ండితుడు. ఈ గురువులంద్రూలక్షగాీ మాలనుభిక్షగాప ంద్ధన గురువుల 

వారసులుగాప్ుసతద్ధిచెంద్ారు. వీరుకాకతీయులతోపాటుఛేద్ధ(ఒడిశా), మాళవవ(మధయప్ుద్ేశ్), చోళ 

(తమిళన్ాడు) వంశ్ రాజులకుకూడారాజగురువులుగాఉనేటుా ఆధారాలున్ాేయి. 

 
 
 

గణప్తిద్వేుడికుమార ిరుద్ుమద్వేి1261 మారిా25న విశేవశ్వర 

శ్ంభుకుగుంటూరుజిలాా లోనిమంద్డంతోపాటుకృష్ణలంకనుద్ానంచేసతమలాుప్ురంశాసనంవనయిం
చారు. అకుడ విశేవశ్వర శ్ంభుశుది్శ వై మఠంసాు ప్తంచిశివాలయానిేనిరమించాడు. 
ద్ీనికిఅనుబంధంగావనద్శాసిరఆగమ విద్ాయలయం, సతుం, ప్ుసూతివ ైద్యశాల 

(ద్ేశ్ంలోన్నతొల్పప్ుసూతివ దై్యక ంద్ుం)నుఏరాపటుచేశాడు. ఇతడుగొప్పప్ుజఞా శాల్పఅని, పాశుప్త 

శాఖకుచెంద్ధనవాడని‘తిుప్ురాంతక శాసనం’లోప్ేరొున్ాేరు. ఈ మఠానికిచెంద్ధన 

శ ైవాచారుయలుగొప్పప్ండతిులనీ, ప్వితుజీవితంగడిప్ేవారనీఈ శాసనంద్ావరాతెలుసోి ంద్ధ.గోళకీమఠ 

శాఖలు: కాళేశ్వరం, తిుప్ురాంతకం, శ్రీశ ైలం, వనములవాడ, ఏలేశ్వరంమొద్ల ైన ప్ుద్ేశాలోా గోళకీమఠ 

శాఖలుఉండేవి. వీటిపో ష్ణకుకాకతీయులు‘ప నే’ గాీ మానిేద్ానంచేశారు. 



గణప్తిద్వేుడువిశేవశ్వర శ్ంభుకుగురుద్కి్షణగా‘తాండుకోట’ గాీ మానిేఇచాాడు. కాకతీయుల 

ప్తన్ానంతరంతెలంగాణ తురుష్ుుల వశ్మ ైంద్ధ. ద్ీంతోగోళకమీఠాలుపో ష్ణకరిలులేక 

అంతరించిపో యాయి. 

 
 

ఆరాధయశ ైవంపాశుప్తంతోపాటుకాకతీయుల 

కాలంలోతెలంగాణలోఆరాధయశ ైవంకూడాపుా చురయంలోఉంద్ధ. ఈ మతంఅతిపుా చీన 

కాలంనుంచేప్ుచారంలోఉనేటుా ఆరాధయశ ైవుల నమమకం. ఈ మత 

సాు ప్కులుగాద్ావద్శాచారుయలనుప్ేరొుంటారు. ద్ావద్శాచారుయలు:సతది్తుయం: మరళ, ఏకోరామ, 

ర వణను‘సతది్తుయం’ అనిప్తలుసాి రు. ఆరాధయతుయం: ఉదె్టారాధయ, వనమారాధయ, 
విశ్వఆరాధయఅన్నముగుగ రిే ‘ఆరాధయతుయం’గాప్ేరొుంటారు.ఆచారయతుయం: నీలకంఠ, హరద్తి, 

భాసురాచారయను‘ఆచారయతుయం’ అంటారు.ప్ండితతుయం: శ్రపీ్తిప్ండితుడు, మలా్పకారుి న 

ప్ండితుడు, మంచెన ప్ండితుడు‘ప్ండిత తుయం’గాప్ుసతద్ధి .ప్ ైన ప్ేరొునే12 మంద్ధ‘ద్ావద్శ్ 

ఆచారుయలు’ అని, ఆరాధయశ ైవానిేవీర అభివృద్ధిచేశారనిఆరాధయశ ైవుల నమమకం. 
 
 

వీరశ ైవంవీరశ ైవానిేకనేడ ద్ేశ్ంలోబసవనశ్వరుడుసాు ప్తంచాడు. 
గణప్తిద్వేుడువీరశ వైులనుఅద్ుప్ులోప్ టాో డు. 
ప్ుతాప్రుద్ుు డికాలంలోఇద్ధకొద్ధెగాపుా చురయంప ంద్ధంద్ధ. 
ద్ీనికికారణంప్ుతాప్రుద్ుు డిమంతిుఇంద్ులూరిఅనేయ. ఇతడువరంగల్ 

లోనిపాలకురిిగాీ మానికిచంెద్ధనవాడిగాతలెుసిో ంద్ధ.వీరశ ైవులుఅవ ైద్ధకులు. అంటేకరమకాండలు, 
వరణవయవసు , ఉప్నయనం, బుా హమణ ఆధధకయత లాంటివాటనిిఅంగ కరించరు. 
కానీప్ండతిారాధుయడుభకిితోపాటుబుా హమణానిేఅంగ కరించాడు. ఇతడు‘భకిిమీద్ వలప్ు, 
బుా హమణయంబుతోప తుి వద్లలేనుబసవల్పంగా’ అనిచెప్ుపకున్ాేడు. ప్ండితారాధుయడుశ వై 

మతానిేవీరశ ైవానికిభినేంగాతీరిాద్ధద్ాె డు. కాబటిోద్నీిే‘సామరిశ వైం’గాప్ేరొుంటారు. 
బసవనశ్వరునివీరశ ైవ మతానిేజంగాలు, సాల , వీరబల్పజ కులసుు లుఆద్రించారు. 
 



 
 
 

సామరిశ ైవంరామానుజఞచారుయలు, బుహమన్ాయుడువలాతెలంగాణలోవ ైష్ణవ మతంఅభివృద్ధిచెంద్ధన 

తరావత శ ైవ, వ ైష్ణవుల మధయసంఘరషణఏరపడింద్ధ. కానీతికున 

సో మయాజీహరహిరన్ాథునిఆరాధననుప్ుచారంచసేతమతసామరసాయనికిపాటుప్డటంవలావీరమిధయ
వ ైష్మాయలుతగిగఅద్ెవైత సతద్ాి ంతం, 
సామరివిధానంపుా చురయంలోకివచాాయి.కాలకీమంలోబసవనశ్వరుడివీరశ వైం, 
బుహమన్ాయుడివీరవ ైష్ణం, ప్ండితారాధుయడివీరశ ైవ (సామరి) ఉద్యమం.. 
మూడూప్ూరిిగాఅంతరించాయి. ఈ ఉద్యమాల ప్రయవసాన్ానిేగీహ ంచిన 

గణప్తిద్వేుడువీరశ వైులనుగానీ, వీర వ షై్ణవులనుగానీప్ుతేయకంగాఆద్రించలేద్ు. 
ద్ీంతోతెలంగాణలోమతసామరసయంన్ లకొంద్ధ. ప్ుజలుఅనిేమతాలనుఆద్రసిూి , 

అనిేక్ష తుా లనుద్రిాంచారు.అలంప్ురం, కొలాా ప్ురం, వనములవాడ, కొలనుపాక, హనమకొండ 

గొప్పప్ుణయక్ష తుా లుగావరిులాా యి. ఈ క్ష తుా లనులక్షలాద్ధభకుి లుద్రిాంచేవారు.జ ైనమత 

ప్తనం..తెలంగాణలోజ నైమతంప్తనంకావడానికఅిన్నక కారణాలున్ాేయి. 

శ ైవులతోవీరికివ ైష్మాయలుప్ రిగాయి. ‘కాలముఖులు’కాళేశ్వరానిేక ంద్ుంగాచేసుకున్ాేరు. 
శ ైవులుజ ైనులతోవాద్న చేసతవారినిఓడించారు. తమ 

మహ మలతోశ ైవులుసామానయప్ుజలనుఆకరిషంచారు. వీరశ ైవ సాు ప్కుడెైన 

బసవనశ్వరుడుజ నైమతానిేబాగాద్బెబతీశాడు. జ నై, శ ైవ సంఘరషణల వలాజ ైనులుప్తనమయాయరు. 
ఈ సంఘరషణ ఎకుువగాకాకతీయుల కాలంలోన్నజరిగింద్ధ. ద్ేవద్ాసయయఅన్నశ ైవ న్ాయకుడుతన 

మహ మలతోప టాచెరువు(ప్టాన్ ారువు)లో500 జ ైన 

క ంద్ుా లనున్ాశ్నంచసేతనటుా గాకథనంప్ుచారంలోఉంద్ధ. కాకతీయ రాజ ైన‘గణప్తిద్వేుడు’ అన్నక 

జ ైనప్ండితులనుశికి్షంచివారిగాీ మాలనుతగులబటెిోనటుా గద్ావలలోనిప్ూడూరుశాసనంలోప్ేరొున్ాే
రు.జ ైన శిలపకళ: జ ైనమతంవాసుి కళవభివృద్ధిలోప్ుముఖపాతుపో షతంచింద్ధ. వాసుి , 
శిలపకళలకుసంబంధధంచిజ ైనమతంతెలంగాణప్ుజలకుఅమోఘమ ైన సవేలంద్ధంచింద్ధ.జ నైమత 

పుా ధానయం: ఇటీవల భారత ప్ుభుతవంజ నైమతానికమి నై్ార ోహో ద్ాకల్పపంచింద్ధ. 



ప్ుసుి తంద్శే్ంలోమ ైన్ార ోగురిింప్ుప ంద్ధన మతాలుఆరుఉన్ాేయి. అవి.. ఇసాా ం, క ైైసివం, పార ా, 
సతకుు, బౌది్ం, జ నైం. జ ైనమతంరాకతోసామానుయలంద్రికీవిద్ాయవకాశాలులభించాయి. 

వీరఆిరాధయవిద్ాయద్ేవతన్నహ ంద్ువులుసరసవతీద్ేవిగాప్ూజిసుి న్ాేరు. 
అంటవేిద్ాయద్ేవతనుగురిించింద్ధమొద్ట జ ైనులేననిగమనించవచుా. ప్ుతిసమావనశ్ంలోద్ీపారాధన 

లేద్ాజయయతిప్ుజవలన చయేడంవీరఆిచారం.ఇప్పటికీభారతీయ సమాజంలోఈ 

విధానంసజీవంగాన్నఉంద్ధ. ప్ుసుి తంద్ీనిేఅన్నక ద్ేశాలోా చూడవచుా. 
జ ైనులువిద్శే్రవాయపారానిేపో ు తసహ ంచడంద్ావరావ శైుయలనుతమవ ైప్ుతిప్ుపకున్ాేరు. 
జంతుబలులు, 
జీవహ ంసనునిషధేధంచారు.శూద్ుు లకుయజాయాగాద్ులునిష్ుపయోజనంఅనిచెపాపరు. 
బుా హమణులకువయతిర కులయాయరు. 


