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1.ఉతృో ద్ఘా తం 

గథవాల షంస్హా ధవదీవులు తృహకధవటి భెడెు  వీరు అధేక యుథవా లు ఙేల తమ భహజ్యతుి విషతభ ం 

ఙేషకుధవిరు ూడఽరు న ఙవళైకులు తృహయౌంఙవరు లుఴులకు ఙవళైకులకు మద జ్భ గ న 

యుదాంలో యేద సో్ మ భూతృహలుడె క గథవ బలలు ము యహలము బలలు ం అధే ఆయుదవలన రయోగ ంఙవడె 
అందకే ఆయన తుభ ౄంచిన కోటకు గథవ + యహల గథవాల అతు నేరు నెటటా రు జ్ోగుల ంబ గథవాల్ జిల ు  
ణెలంగహణ భహశారంలోతు 33 జిల ు లో 1 ఇథి గథవాల భ తృహలన కేందరంగహ 2016 అకోా బర్ 11న 

అఴతభ ంచింథి.థేవంలోతు అష్హా దవ వకతత నఠహలోు  కకట ైన 5ఴ వకతత నఠం శ్ర ీజ్ోగుల ంబ అమౄయహభ  నేరున 
గథవాల నేరు కయౌన జ్ోగుల ంబ గథవాల జిల ు  గహ ధవమకరణం ఙేరహరు.  

             విదాగథవాల విదాత్ గథవాల  అతు  నేరు గహంచిన గథవాల షంస్హా నం కాష్హా  ,తేంగభదర నదల 

షంగమ షాల తుకత శ్చిమ న గల స్హరఴంతఫ ైన ధేల నడిగడడ  గహ నలఴబడే ఈ అంతభేాథిలో 1200 

చదరు కతలోతొటరుు  విషతభ ంచి ఉండేథ ిఅీటి ళ ైదభహబటద భహశారంలోతు ఇతర షంస్హా నం లో కెల ు  రణేక 

రతితిత  కయౌగ నటలు  అధేక ఆదవభహలు ఉధవిబ. థీతుకే కేవఴ నగరం అధే నేరు కడవ ఉండేథ.ి సో్ మధవథిర 
అధే నెదద  సో్ మ భూతృహలుడె గథవాల షంస్హా ధవతుకత గొీ ఘనకీభ త ణెఙవిడె గథవాల నడిబొ డెడ న కోటన 
తుభ ౄంఙవడె ణెలంగహణ భహశారంలోతు కోట అతుింటిలోనఽ రలథిా  ఙెంథింథి గోడలన మటిాణో కటిానీటికీ 
ుధవదలన మ తరం నెదదభహళుణో తృ ంథికగహ అతదృతంగహ టిశాఴంతంగహ తుభ ౄంఙవరు.  

గథవాల షంస్హా ధవదీవులు తృహకధవటి భెడెు   వీభ థ ి గోతరం ఴంవం ముఱాయౌు తొరు షంరథవయం య ైశాఴం 

ఙెనికేవారస్హాత యహభ  కుల థెైఴం గథవాల షంస్హా న మూల ురుశేడెైన బుథవా భెడిడ  కహకతీయ 

రణవరుదర తు కహలంలో భహయచఽరు అలంూరు తోదలగు ఏడె లమల కేందరంగహ భ తృహయౌంచడం 

జ్భ గ ంథ.ి  

 

 

 

 

 

 

 



 

Department of History 4 

 

2.మిఱోధన దధతులు 
1. అధఘయక్ులు విద్ఘయరథి లక్ు కహఴలళన షలహలు షఽచనలు అంద్ధంచడం జమిగింద్ధ. 
2. అధఘయక్ుల షమక్షంలోన ే గద్ఘాల్ షంసహి నం మిఱోధన అంఱహతున ఎననకోఴడం జమిగింద్ధ. 
3. ఎంచక్ునన మిఱోధన అంఱహతున మహజకీయ, సహమాజిక్, ఆమిిక్, షంషకాతిక్ అతు అనేక్ ఫాగహలుగహ 

విభజించకొతు ఏ విధంగహ ళేక్మించకోరహలో తుమహధ మించకోఴడం జమిగింద్ధ. 
4. గద్ఘాల్ తృహర ంతంలో ఉనన ెదదలన రచభతలన సహి తుక్ షమాఙఘమహతున రశినంచి రహమిత్ో ూమిు 

షమాఙఘమహతున విద్ఘయరథి లు ళేక్మించడం జమిగింద్ధ. 
5. విద్ఘయరథి లు రహమి రహమి సహి తుక్త తృహర ంత్ఘలోో  అనేక్ రకహల ఴయక్ుు లన షంరద్ధంచి సహి తుక్ షంషకాతిక్ 

షంరద్ఘయ విశయాలన ళేక్మించడం జమిగింద్ధ. 
6. గద్ఘాల తృహర ంతం మహజకీయ షమాఙఘరం కొరక్ు జిలాో లోతు గరంథఘలయమున మమియు క్యాఱహల 

గరంథఘలయము న షందమిశంచి ళేక్మించడం జమిగింద్ధ. 
7. విద్ఘయరథి లు అనేక్ ుమహతన క్ట్టడఘలక్ు తమ బాందంత్ో క్ష్ేతరసహి భ రయట్ ంచి అధఘయక్ుల 

షలహత్ో ఆ తృహర ంతం యొక్క తృహర ముఖ్యతన ,విశిశటతన షమగరంగహ అధయయనం ఙేయడం జమిగింద్ధ. 
8. విద్ఘయరథి లు ఈ తృహర జెక్ట ఉయోగించి ఈ తృహర జెక్ుట న రూతృ ంద్ధంచడం జమిగింద్ధ. 
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3. చమితరక్ ఆధఘమహలు 
 

గద్ఘాల షంసహి నం చమితర త్ెలుషకోఴడఘతుక ిరధఘనంగహ ఉక్మింఙే ఆధఘమహలు 2 రకహలు అవి  

1 .ుమహఴషు  ఆధఘమహలు 

2 .యౌఖిత ఆధఘమహలు 

                  వీట్ తు ఆధఘరంగహ గద్ఘాల షంసహి నం నఘట్  మహజకీయ ,సహమాజిక్ ,ఆమిిక్ సహంషకాతిక్ తృహర ముఖ్యత 

లభయమఴుత్ోంద్ధ గద్ఘాల షంసహి నం రధఘనంగహ ఴ ైదమహబాద్ మహశట రంలో దక్ష్మణ తృహర ంతంలో క్ాశణ  తుంగభదర 
నదల షంగమ షిలాతుకి శిిమాన గల సహరఴంతబ ైన నేల నడమగడడ  గహ లఴబడే ఈ గద్ఘాల షంసహి నం 

రత్ేయక్ సహి నం క్యౌగ ిఉంద్ధ 

ుమహఴషు  ఆధఘమహలు 
గద్ఘాల షంసహి నం ఱహషనఘలు:-ుమహఴషు  ఆధఘమహలలో ఱహషనఘధఘమహలు కీలక్బ ైనవి ఱహషనఘలన 

అధయయనం ఙేయు ఱహసహు ర తున ఏ గరప అతు అంట్ారథ గద్ఘాలలో ద్ఘద్ఘు 60 ెైగహ  ఱహషనఘలు ఉనఘనభ 

అందలో అలంూర్ ూడఽరథ లలో తృహడు ఙెతునతృహడు ముదలలైన తృహర ంత్ఘలోో  56 ఱహషనఘలు లభిషు నఘనభ 

వీట్ తు షమీక్ష్మంచడం ద్ఘామహ ఆనఘట్  మహజుల మితృహలన ద్ఘనధమహాలు రజా జీఴన విధఘనం షంషకాతి 

షంరద్ఘయాలు ఫాశ విఱేషహలు త్ెలుసహు భ గద్ఘాల షంసహి నం నఘట్  ఱహషనఘలు అవి 

 విక్రమాద్ధతయ షతయవరము తూ ఆముద్ఘల తృహడు  త్ఘమర ఱహషనం 

 వినయద్ధతుయతు లలో తృహడు త్ఘమర ఱహషనం 

 విజయాద్ధతుయతు అలంురం ఱహషనం 

 అలంురం ఱహషనం 

 ధర ఴ మహమహజు అలంూర్ ఱహషనం 

 గద్ఘాల  

ముదలలైన ఱహషనఘలు గద్ఘాల షంసహి నం నఘట్  మహజకీయ సహమాజిక్ ఆమిిక్ సహంషకాతిక్ షంరద్ఘయాలన 
గుమించి త్ెలుుతునఘనభ 
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గద్ఘాల షంసహి నంలోతు నఘణేలు:-ుమహఴషు  ఆధఘమహలలో నఘణేలు ముఖ్యబ ైన ఆధఘమహలు. నఘణేలు 

అధయయనం ఙేయు ఱహసహు ర తున నఽయమిసహాట్ క్స్ ద్ఘామహ అధయయనం ఙేసహు రథ. ూరాం మానఴుడమ యొక్క 

తుత్ఘయఴషమహలన మానఴుడు ఴషు  మామిడమ దధతి ద్ఘామహ తమహాత నఘణేల ద్ఘామహ మారక్ం జమిగేద్ధ. తుజాం 

రభుఴు 1858 ఴరక్ు ముగల్ చక్రఴరథు ల ేరథత్ో ముద్ధరంచిన నఘణేలన చలామణ ిఙేఱహడు ఆ తమహాత  అషఫ్ 

జా అనే  ేరథత్ో ముదరణ సహగింద్ధ తుజాం రభుఴు హయ్ ళక్క అన ేరథగల నఘణేలు ముద్ధరంఙఘడు. రధఘన 

ముదరణఘలయాతున తుజాం నరహబులు ఴ ైదమహబాదలో న లకొల గహ ద్ఘతున తృహర ంతీయ ముదరణఘలయాతున 

గద్ఘాల షంసహి నంలో న లకొలారథ. 1901 1924 మధయ షంసహి నఘతున మితృహయౌంచిన మహజా ళత్ఘమహం భూతృహల్ 

మితృహలన కహలంలో ఈ తృహర ంతం కొనసహగింద్ధ 50 ెైషలు 25 ెైషలు 10 అద్ధ ెైషలు ముదరణ ఙేట్ాట రథ వీట్ తు 

ర ండమ,మహగి, క్ంచ లోహలత్ో నఘణేలు తయామర జమిగింద్ధ. ఈ నఘణేలు ెై ఒక్ర ైు ఙఘమిానఘర్ బొ మా త్ో తృహట్ు 
మిియన్ ఫాశలో తుజం అతు మమొక్ర ైు విలుఴలన త్ెయౌే షంఖ్యన ముద్ధరంఙఘరథ.  

 ముదట్  రంచ యుద్ఘధ నంతరం లోహల లభయతలో తీఴర కొరత ఏరడమంద్ధ అద్ ేషమయంలో యుదధం 

బ్రరట్ ష్ రభుత్ఘాతుకి తుజాం రభుతాం మదదతుగహ తుయౌచి తన ళేనలన ంంచింద్ధ ఇందక్ు 
నజమహనఘగహ బ్రరట్ ష్ రభుతాం తుజాం రభుఴుక్ు 1918 నంచి కహగితు క్మెతూ్తు ముద్ధరంఙే 
అధధకహరం అఴకహవం క్యౌంచింద్ధ ద్ీతుత్ో తుజాం మహజయంలో క్రమంగహ నఘణేల రహడక్ం తగిి  గద్ఘాల 

షంసహి నం లోతు తృహర ంతీయ ముదరణఘలయం మూతడమంద్ధ.  

 గద్ఘాల్ షంసహి నం రత్ేయక్త అతయంత క్ట్ుట ద్ధట్టబ ైన ఏమహట్ు ళదధబ ైన ళెైనయం హమహ మధయ 

షసజంగహ క్మెతూ్ ముదరణ సహగుతుంద్ధ మమ ి ఇలాంట్  ఏమహటో్న గద్ఘాల షంసహి నం ఆ మోజులోో  
ఙేయగయౌగింద్ధ అంట్ ే ఇద్ధ తుజంగహ గమిాంఙఘయౌ్న విశయం అద్ే షమయంలో గద్ఘాల షంసహి నం 

తుజం రభుతాంలో ఉనన లుక్ుబడమతు తృహర ముఖ్యత తురూషు ననద్ధ.  తుజం సహమార జయంలో 14 

షంసహి నఘలు ఉండగహ ఏ షంసహి నఘతుకి దక్కతు ఈ అరథద్ెైన కీమిుతు  గనతన గద్ఘాల షంసహి నం స ంతం 

ఙేషక్ుననద్ధ.  
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క్ట్టడఘలు :-ుమహఴషు  ఆధఘమహలలో క్ట్టడఘలు ఙఘమితరక్ మహజకీయ సహమాజిక్ షంషకాతి 

సహంరద్ఘయాల  రతీక్లుగహ మారిదరశకహలు  రషు తం తులుషు నఘనభ. రహట్ లో గద్ఘాల షంసహి న 

తృహలక్ులు తుమిాంచినట్ుఴంట్  రముఖ్ క్ట్టడఘలు ఙఘమితరక్ సహక్ష్యయలు గహ తులుషు నఘనభ.   

 

1. గద్ఘాల  కోట్ 

1. ఙెననకేవఴ సహామి ఆలయం 

2. బీచయోౌ క్ాశణ  నద్ ీతృహర ంతంలోతు తుజం కొండ కోట్ 

3. షంఘాల త్ఘండర తృహమరట ఙెరథఴులు తుమహాణఘలు 
4. కోడఽరథ కోట్ 

5. ఆంజనేయసహామి ద్ేరహలయం 

6. షంత్ఘన రేణుగోతృహల సహామి ఆలయం 

7. యౌంగమా బావి 

8. చక్కమా బావి 

ముదలలైన క్ట్టడఘలు గద్ఘాల షంసహి నం నఘట్  తృహర ముఖ్యతన త్ెలుుత్ఘభ వీట్  ద్ఘామహ గద్ఘాల షంసహి న 

తృహలక్ులు ఙేళనట్ుఴంట్  రజారంజక్ తృహలన అనేద్ధ మనక్ు త్ెలుషు ంద్ధ వీట్ ద్ఘామహ రజలక్ు సహమాజిక్ 

తుత్ఘయఴషమహల కోషం దమహి లన, బాఴులన, ఙెరథఴులన సహి తుక్ంగహ షంషకాతితు కహతృహడేందక్ు 
ఆలయాలన మమెననన అదుత ుణయక్ష్ేతరం తుమిాంచడం జమిగింద్ధ.  
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సహఴితయ ఆధఘమహలు:- 

గద్ఘాల షంసహి నం తృహలక్ులు క్ఴులన తోృ లంఙఘరథ మాఘ మాషంలో క్వి గహయక్ులక్ు షనఘానం ఙేళ ే

షంరద్ఘయం ేద భూతృహలుడు తృహర రంభింఙఘడు సో మ భూతృహల ఆ సహి నంలో సమ ిబట్ుట , కోట్ క్లూడమ వీర 

మహఘఴ, క్నడం ెదదన సో మయాజి ముదలలైన క్ఴులు ఉండేరహరథ. రముఖ్ క్ఴుల రచనలు అవి 

1. కహనఘదం  ెదదన సో మయాజి -భదర మిణయం ముక్ుంద విలాషం బాలకహండ 

2. కిమరట్  ర ంక్ట్ాఙఘరథయలు- బాఴ వతక్ం ఝంఝామారథతం వాంగహర సమి ఴ ైగరరఴ దండక్ం 

3. కహమ షముదర అలాఙఘరథయలు -క్ాశణ  య్లా తరంగిణి కిలకంద కహండ 

4. క్రణ మడక్ అనంత్ఘఙఘరథయలు -ఆంధర వబద  చింత్ఘమణి మదన విజయ బాణం 

5. కొతుయోౌ మహమచందర ఙఘరథయలు -అయోధయ కహండ 

6. గహమేియురం షబబ ఱహళు ి -మహమాయణంలో అరణయ కహండం 

7. ులోగుమిా ర ంక్ట్ాఙఘరథయలు -ఆద్ధలక్ష్మా క్రథణఘురం 

8. ుమహణం ద్ీక్ష్మత్ ఙఘరథయలు -కేవఴ షరఫాతం 

9. ఆద్ధూడమ రఫాక్ర క్వి- తృ ండమరక్ రబంధం 

10. గహడేయోౌ వీర మహఘఴ ఱహళు ి - శ్రర మహణి షతయ ఴరలక్ష్మా మహమాయణం తిరుమహంతక్ం షిల మసతయం 

11. ెదదమందడమ ర ంక్ట్ క్ాశణ  క్వి -  భకిు విజయం మారథతీ విలాషం గద్ఘాల షంసహి న చమితర 
12. శ్రరమహమ నరళంసమూమిు క్ఴులు - తురథమాన ద్ీక్ష ద్ీక్ష శ్రరమద్ ఫాగఴతం 

ముదలలైన రముఖ్ క్ఴులు సహఴితయరేతులు అర బేధఘఴులు వివిధ ఱహషు ి సహఴితయం  రహమికి గద్ఘాల 

షంసహి నంలోతు మంతిరమండయౌ షమక్షంలో క్విషబేాళనఘలు తృహండమతయం రేద్ధక్లు సహఴితయ క్యా తోృ ట్ీలు  
ముదలలైన కహరయక్రమాల ద్ఘామహ గద్ఘాల షంసహి న తృహలక్ులు క్ఴులన తోృ లంఙఘరథ.  
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4.ఫౌగోయక్ తృహర ముఖ్యత- ఉతుకి 

విదాగథవాల విదాత్ గథవాల  అతు  నేరు గహంచిన గథవాల షంస్హా నం కాష్హా  ,తేంగభదర నదల షంగమ 

షాల తుకత శ్చిమ న గల స్హరఴంతఫ ైన ధేల నడిగడడ  గహ నలఴబడే ఈ అంతభేాథిలో 1200 చదరు 
కతలోతొటరుు  విషతభ ంచి ఉండేథ ిఅీటి ళ ైదభహబటద భహశారంలోతు ఇతర షంస్హా నం లో కెల ు  రణేక రతితిత  
కయౌగ నటలు  అధేక ఆదవభహలు ఉధవిబ. థీతుకే కేవఴ నగరం అధే నేరు కడవ ఉండేథ.ి సో్ మధవథిర అధే నెదద  
సో్ మ భూతృహలుడె గథవాల షంస్హా ధవతుకత గొీ ఘనకీభ త ణెఙవిడె గథవాల నడిబొ డెడ న కోటన తుభ ౄంఙవడె 
ణెలంగహణ భహశారంలోతు కోట అతుింటిలోనఽ రలథిా  ఙెంథింథ ిగోడలన మటిాణో కటిానీటికీ ుధవదలన 
మ తరం నెదదభహళుణో తృ ంథికగహ అతదృతంగహ టిశాఴంతంగహ తుభ ౄంఙవరు. 

ూరాం ూడఽరు తృహర ంత భ షభహలోు  ఙవళైకులకు లుఴులకు జ్భ గ న యుదాంలో  నెదద  సో్ మ 

భూతృహలుడె క గథవ,యహలము (బలలు ం) అధే ఆయుదవలన  రయోగ ంచి విజ్యం స్హదింఙవడె అందకే 
ఆయన కోటకు గథవ+యహలము=గథవాల అతు నేరు నెటటా రు జ్ోగుల ంబ గథవాల్ జిల ు  ణెలంగహణ భహశారంలోతు 

33 జిల ు లో 1 ఇథి గథవాల భ తృహలన కేందరంగహ 2016 అకోా బర్ 11న అఴతభ ంచింథి.థేవంలోతు అష్హా దవ వకతత 
నఠహలోు  కకట ైన 5ఴ వకతత నఠం శ్రీ జ్ోగుల ంబ అమౄయహభ  నేరున గథవాల నేరు కయౌన జ్ోగుల ంబ గథవాల 

జిల ు  గహ ధవమకరణం ఙేరహరు 

 

జ్ోగుల ంబ గథవాల  జిల ు  షముదర మటటా తుకత 1068 అడెగుల ఎతేత లో ఉనిథి ఈ జిల ు  15 '55-16'33 

ఉతతర అక్షంరహలు, 77'48-78'24 తరుీ భేఖ ంరహల మధ విషతభ ంచి ఉంథి ఈ జిల ు కు యహయుఴథివలో 
ధవభహయణనేట జిల ు  ఉతతర థికుకన మసబూబిగర్ జిల ు  తరుీ థికుకన ఴనభ త జిల ు  దక్ిణ థికుకన 

ఆంధరరథేరలు తు కరౄిలు జిల ు  భహయచఽరు జిల ు  షభ సదద లుగహ ఉధవిబ 



 

Department of History 10 

 

గథవాల్ షంస్హా నం పౌగోయకంగహ థవథవుగహ  103 గహీమ లు, 26 జ్యగీరుు  ఉండేయహరు క గహీమం కతంద మజిిగ ( 

షంబందిత ) గహీమ లు కడవ ఉండేదవి. 53 గహీమ లన షంస్హా ధవతుకత షంబందించిన ణెలుగు గహీమ లు 
ఉధవిబ ఇటీఴల భ తృహలన స్ౌలభం కోషం గథవాల ణవలకహ 50 గహీమ లన పటష్హరయుకత భహశార విభజ్న 

కహలంలో అలంూర్ ణవలకహ లో ఙేభ ి ఆ  గహీమ షంఖన షభ షమ నంగహ ఙేరహరు 

గథవాల షంస్హా నం లోతు షసజ్లదాఫ ైనటలఴంటి భూములు ఎర ీధేలలు ,ఇషక ధేలలు, నలుభేగడి ఴంట ి

వివిధ రకహల మాతికల థవాభహ షమరాఴంతఫ ైన భూ షారౄతృహతుి కయౌగ  ఉండ ి యహణవఴరణవతుకత 
అనగుణంగహ ంటలు అదృతంగహ  ండింఙేయహరు.  
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5.మహజకీయ చమితర  
    గథవాల షంస్హా నం తృహర చీన చభ తర ఆరు ఴందల షంఴతసభహల నంచి అంటే కహకతీయుల కహలం నంచి 

ణెలుషకోఴడవతుకత అఴకహవం ఉంథ ిూరాం ఈ షంస్హా నం భహయచఽరు జిల ు  లో ఉండేథ ిషంస్హా న ూరా 
చభ తర భ శ్రయౌలేత  విజ్యనగర భహజుల కహలం కీషీత వకం 1562 తయౌుకోట యుదాం అనంతరం ఈ తృహర ంతం 

తెజ్యూర్ బసృమతూ షల త నల ఴవఫ ైంథ ిబసృమతూ షల త నల అనంతరం   ఆఴురంగేిబు కహలంలో 
తోఘల్ చకఴీరుత ల తృహలనలోకత ఴచిింథి.  

తోగల్ భహజుల క్ీణ దవలో దకకన్ షబేథవరులు తుజ్యంకు స్హమంత భహజ్ంగహ మ భ ంథి.అనంతరం తరటీష్ 

లెైతుక ఴయ తుి తుతతతం తుజ్యం రభుఴు కీషీత వకం 1853లో భహయచఽర్ తృహర ంణవతుి ఈలాండియ  కంనెతూ 

యహభ కత స్హాదీన భ ఙవడె ఆధవడె ఈలాండియ  కంనెతూ యహరు తుయతంచిన కతశనర్ అదికహరంలో మూడె 
షంఴతసభహల ఈ తృహర ంతం భ తృహయౌంచ బడింథి అనంతరం కీషీత వకం 1857 నండి 58 ధవటి లతృహబల 

తిరుగుబటటల షందరృంలో తుజ్ం ఙేలన ణోడవీటల కు గన తరటిష్ యహరు షంణోఱంచి భహయచఽరు తృహర ంణవతుి 

అనంతరం తుజ్యం రభుఴుకు పటరత రభుణవాతుకత జ్భ గ న డంబడిక రకహరం గథవాల షంస్హా నం 

ళ ైదభహబటదలో క పటగఫ ై కీషీత వకం 1958 ఴరకు షాతంతరంగహ ఉండి అనంతరం గథవాల షంస్హా నం 

స్హాతంతరరతితిత  కోలోీబ అతుి షంస్హా ధవల ణోతృహటల ఇథి కడవ వియ్నఫ ైంథి రషత తం 2014 జూన్ 2 

నంచి ణెలంగహణ భహశారంలో ఉంథ.ి  

గథవాల షంస్హా ధవదీవులు తృహకధవటి భెడెు  వీభ థ ివిటతను  గోతరం  ముఱాయౌు ఴంవం వీభ  షంరథవయం య ైశాఴం 

ఙెనికేవఴ స్హాత వీభ  కుల థెైఴం 

 

       చభ తరన భ శ్రయౌలేత  కహకతీయుల కహలంలోధే ఈ తృహర ంణవతుి తృహయౌంచిన తృహలకుల కభ కత కాష్హా  తేంగభదర 
నదల మధ ఉని కొతుి లమ లనెై ధవడ గౌడ అన అదికహరం లతేంచినటలు  ణెలుషత ంథి. అనంతరం 

విజ్యనగర భహజుల కహలంలో గథవాల భహజులు ూరాం స్హమంతేలుగహ ఉండడంణో తజ్యూర్ షల త నల 

కహలంలో ధవడ గౌడ లేథవ షర్ ధవడవ గౌడ అన అదికహభహలుఴచిి గథవాల భహజులు కరౄిలు నయహబు నంచి 

తీషకోఴడం జ్భ గ ంథి. కీషీత వకం 1290 తృహర ంతంలో మ తుా, సో షని గళైు, భహయచఽరు ,ఐజ్ ,అలంూర్ ,  

ఆథోతు,  తనథోతు  అన 7 లమల తొద గlథవాల యహభ  ూభీాకులోు  బుథవా భెడిడ  కత ధవడె గౌడ రకం కహకతీయ 

భహజుల  నండ ిషంకతీంచినటలు  ణెలుసో్త ంథి వీభ తృహలన కీషీత వకం 1686-87 తృహర ంతంలో బనగహనయౌు లభ య ళు  
టల నంథవల లరుగుీ లథవద ురం బండి ఆతౄకరు అసో తలం ఴరకు తమ స్హమ ాజ్యతుి 

విషతభ ంజ్ేరహడె కరౄిలు తృహర ంణవతుి కడవ గథవాల్ లో ఉంఙవరు.   
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కీషీత వకం 1650 తృహర ంణవలలో ముఱాయౌు వీభహభెడిడ  అధే షమరుా డె ఐజ్ ధరౄర్ తోదలలైన తృహర ంణవలకు ధవడే 
గౌడ్ గహ ఉండేయహడె వీభహ భెడిడ  కత ుతరషంణవనం లేద నెైగహ క ేకక కతేరు ఆఫ  బకకమ ంబ అందఙేత 

అలుు డె నెదదభెడిడ  తు ఇలుభ కం ణెచికుధవిడె వీభహభెడిడ  అనంతరం నెదదభెడిడ  షంస్హా న తృహలకుడె అయ డె. 
ఇతతు షమయంలో మభ కొతుి రగణవలు ఏలుబడిలోకత ఴఙవిబ నెదద  భెడిడ  కత ఇదదరు కొడెకులు నెదదయహడి 
నేరు ఆనందగ భ  భెండో  కొడెకు సో్ మనిగ భ  ఇతడిధే సో్ మధవథిర లేథవ నెదద  సో్ మ  భూతృహలుడె గహ నేరు 
గడింఙవడె.  

మహజులు మితృహయౌంచిన కహలం విఴమహలు 

క్రమ 

షంఖ్య 
మహజు ేరథ మితృహయౌంచిన 

కహలం 

ముతుం 

షంఴత్రంలో 
1 మహజా ెదద  సో ము భూతృహలుడు 

-1 (నలో సో మనఘద్ధర)  
1663-1712 49  

2 క్లాో  ర ంక్నన ( నమిాన 

బంట్ు)  
1712-1719 7 

3 రమణయయ ( నమిాన బంట్ు) 1719-1723 4 

4 మహణి అమాక్ుమా 

 (నలో సో మనఘద్ధర ఫారయ-1) 

1723-1724 1 

5 మహణి యౌంగమా  

(నలో సో మనఘద్ధర ఫారయ-2) 

1724-1738 13 

6 మహజా తిరథమలమహఴు-1 

( ెదద  షమషయ భూతృహలుడు యౌంగమయయ ముదట్  
కొడుక్ు) 

1738-1742 3 

7 మహణి మంగమా 

( తిరథమల మహఴు ఫారయ-1) 

1742-1743 2 



 

Department of History 13 

 

8 మహణి చక్కమా 

( తిరథమల మహఴు ఫారయ- 2) 

1743-1747 4 

9 మహజామహమ భూతృహలమహఴు-1 

( ెదద  సో ము భూతృహలుడు కే యౌంగమా మెండఴ 

క్ుమారథడు బో రర యోౌ దతు  క్ుమారథడు) 

1748-1761 15 

10 మహజా సో మ భూతృహల్-2 

( మహణి ఙెమా క్ుమారథడు 

1762-1793 31 

11 మహజా మహమ భూతృహలుడు-2 1794-1807 13 

12 మహజా ళత్ఘమహం భూతృహలుడు-1 ( 

మహజా మహమ్ భూతృహల్ అలుో డు)  

1807-1840 33 

13 మహణి యౌంగమా-2                     

( ళత్ఘమహం భూతృహల్ మెడమడ  ముదట్  ఫారయ) 

1840-1841 2 

14 మహజా సో మ భూతృహలుడు"-2 

( మహణి యౌంగమా దతుుతుర డు)  

1841 1 

15 మహణి ర ంక్ట్ం లక్షామా 

(ళత్ఘమహమ భూతృహలుతు  ఫారయ-3)  

1841-1865 25 

16 మహజా  మహమ భూతృహల్-2 

( మహణి ర ంక్ట్ లక్షామా దతుుతుర డు)  

1865-1901 36 

17 మహజా ళత్ఘమహమ భూతృహలుడు-
3. 

( మహజా మహమ్ భూతృహల్ అతు దతుత ుతుర డు) 

1901-1924 23 

18 మహమహణి ఆద్ధలక్ష్మా ద్ేఴమా 

( మహజా ళత్ఘమహం భూతృహల్ ఫారయ)  

1924-1949 25  

19 మహజా క్ాశణ  మహమ్ గోతృహల్ 

( భహణి ఆథిలక్ిౄ థేవి థేఴ తోగుడె మనఴడె)  

1949-1953 4 
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1.ెదద  సో మ భూతృహలుడు 1623-1712 

 

     భహజ్య నెదద  భూతృహలుడె నెథవద భెడిడ , బకకమ ంబ కు నెదద  భూతృహలుడె జ్తుౄంఙవడె. ఇతడికత నలు  
సో్ మధవథిర అతు కడవ మభొక నేరు కలద. సో్ మధవథిర మహాభహజు ఆరడెగుల ఎతేత  గల గంతైర ణేజ్షసణో 
తుతం యుదావిదలబన కరసీ్హము, కతితస్హము ఴంటివి ఙేయడం ఴలన కండలు తిభ గ న థీరఘ బటసృఴులు 
కయౌగ  ఆుత లకు గంతైరంగహ వతరే ఴులకు  రళయరుదర డిల లంసషాిం ఴలే ఉండేయహడె. అతతు రణేకత 

క ఆకరషతూయఫ ైన ణెలుతు గురంీనె ైస్హాభీ ఙేషఽత  రతి యుదాంలో అజ్ేయుడె గహ తుయౌఙ ేయహడె రలభధవథిర 
గథవాల షంస్హా ధవతుకత అదితి అబన అనంతరం తనన నెంచిన నెదద  ఙేలన బకకమౄ నేరు తొద ఐజ్ లో 
క థిగుడె బటవి తవిాంచి రజ్లకు మంచితూటి ఴషతితు ఏరీరఙవడె. కీషీత వకం 1688-97 మధ ఐజ్ 

తృహర ంతంలో గెయౌచి అకకడ క కోటన తుభ ౄంఙవడె. 

 

 

 

 

 

 



 

Department of History 15 

 

 

గథవాల కోట తుభహౄణం తృహర ముఖత:-  

క్థ 

ఇతతు తయౌు నేరు బకకమౄ. ఈఫ  గథవాలకు దగగరలో ఉని ూడఽరు గహీమ తుకత ఙెంథిన భెడిడ  కతేరు. 
సో్ మధవథిర ూడఽరున తన భహజ్దవతుగహ ఙేషకుతు కొంత కహలం భ తృహయౌంఙవడె. ధేటి గథవాల ఆ కహలంలో 
అరణ తృహర ంతంగహ ఉండేథి. సో్ మధవథిర యేటకె ైఈ తృహర ంతంలో షంచభ షఽత  ఉండగహ కాష్హా , తేంగభదర నదల 

మధగల ఈ నడిగడడలో తూట ిఴనరులు ుశకలంగహ ఉధవియతు ణెలుషకుతు గథవాలన తన భహజ్దవతుకత 
అనకలంగహ ఉంటలందతు ఈ తృహర ంతంలో కోట తుభహౄణం ఙేటటా డె.  

సో్ మధవథిరకత తృహర రంభంలోధే క షమష ఎదభెైంథ.ి తుజ్యం ధవలరుథెదల కు అీటి గథవాల షతొంలో ఉని 

ఉనేీరు కోట అదితి షయద్ థవఴూద్ తయ  బంధఴు అతడె “గథవాల షాలం ధవథి, తూఴు కోట 

తుభ ౄంఙేందకు అనమతి ఇఴాన” అతు ఆక్ేనంఙవడె.  

కహరస్హధకుడె సో్ మధవథిర షమయషఽుభ తణో “కోటన తుభ ౄంచడవతుకత అనమతిఴాండి, తొకు కీం 

ఙెయౌుస్హత నతు" షయద్ కు ఙెతృహీడె. అందకు షయద్ అంగీకభ ంచి కోట తుభహౄణం ఙేషకొమౄతు అనమతి 

ఇఙవిడె. తిభ గ  సో్ మధవథిర కోట తుభహౄణం తృహర రంతేంచి ూభ త ఙేరహడె. తోదట భహజ్దవతుగహ ఉని ూడఽరు 
నంచి గథవాలకు భహజ్దవతుతు మ రుికుతు య ైభఴంగహ భ తృహలన తృహర రంతేంఙవడె. కహతూ ఉనేీరు నయహబుకు 
సో్ మధవథిర కీం ఙెయౌుంచకతోృ ఴడంణో ఉనేీరు నయహబు గథవాలనెై యుదాం రకటింఙవడె. ఆ యుదాం ఆరగ దద  
అధే గహీమం ఴదద  జ్రగగహ సో్ మధవథిర విజ్యం స్హదింఙవడె. ఈ యుదాంలో భహయచఽరు నయహబు ఉనేీరు 
నయహబుకు స్హయం ఙేరహడె. కహతూ సో్ మధవథిర రౌభహతుకత భహయచఽరు నయహబు తృహభ తోృయ డె. షయద్ 

సో్ మధవథిరతు వరణు యేడి తన భహజ్ చిసిఫ ైన చిజ్ెండవ, నగభహ, ఏనగున షమభ ీంచకుతు తృహర ణవలు 
రక్ించకుధవిడె.మరుషటి భోజు ఉదయం తుదరలేచి గథవాల య ైు చఽడగహ సో్ మధవథిరకోటలో తన భహజ్ 
చిసిఫ ైన చిజ్ెండవ చఽల తీఴరంగహ కుతయౌతోృయ డె. ఎల గెైధవ సో్ మధవథిరతు థెబూతీయ లధే ఉథేదవంణో 
తుజ్యం నయహబు ఴదదకు బయలుథేభహడె. తనకు జ్భ గ న అఴమ ధవతుి తుజ్యంకు విఴభ ంచి ఎల గెైధవ 
సో్ మధవథిర నెై గ తీరుికోఴడవతుకత షసకభ ంఙవలతు కోభహడె. సో్ మధవథిరనెై యుదాం ఴదదతు తుజ్యం రభుఴు 
ఎంత ఙెనీనీటికీ ఉనేీరు నయహబు టలా  వీడలేద. థవంణో చిఴభ  తుతశంలో సో్ మధవథిరనెై యుదాంలో 
షసకభ ంఙేందకు తుజ్యం నయహబు ుీకుధవిడె.  

ఉనేీరు నయహబు తుజ్యం లెైధవతుి య ంటబెటలా కుతు సో్ మధవథిరనెై యుథవా తుకత బయలుథేభహడె. ఈ యుదాంలో 
భహయచఽరు నయహబు బష జ్ంగ్, తృహర గటృరు కోట అదితి ఇదర్ స్హళ బ్, గుతితకోట అదితి, కరౄిల్ 
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నయహబు థవఴూద్ ఖ న్ ఉనేీరు నయహబుకు లెైతుక స్హయం ఙేరహరు. తుజ్యం లెైనం తుడెదఽరులో స్హా ఴరం 

ఏభహీటల ఙేషకుధవిరు. సో్ మధవథిర తన లెైధవతుి తీషకుతు కలుగొటు  అధే గహీమంలో లెైతుక స్హా ఴభహతుి 

ఏభహీటల ఙేషకుధవిడె. ణెలుయహభ ణేధే తేంగభదర నథితు థవటి సో్ మధవథిర లంసంల  తన లెైనంణో తుజ్యం 

లెైనంనెై విరుచకుడవడ డె. ళ భహషభ ీయుదాంలో ఙవల  ఴరకు తుజ్యం లెైనం సతమ రిబడింథి. ఆ భోజు 

చీకటి డడంణో యుదా షమయం ముగ లందతు, సో్ మధవథిర తన లెైనంణో కలుగొటు  గహీమంలో ఉని తన 

స్హా ఴభహతుకత ఙేరుకుధవిడె. ఇీటికీ ఆధవటి యుదా చిహాిలు, ణవణవకయౌక బురుజులు, తటాలు మనకు 
కతునస్హత బ.  

తుజ్యం లెైనం సో్ మధవథిర రౌభహతుకత భయడి ఎల గెైధవ సో్ మధవథిరతు థెబూతీయ లతు ఆలోచిషత ండగహ క 

షభహద ర్ సో్ మధవథిర బలమంణవ అతతు ణెలుటి గురంీలోధే ఉందతు ఙెతృహీడె. థవంణో ఆ గుభహీతుి తీషకొచిిన 

యహభ కత జ్యగీరు ఇస్హత నతు తుజ్యం నయహబు రకటింఙవడె. క షభహద ర్ అందకు షీంథించి ణవన తీషకొస్హత నతు 

ఙెనీ కమ్ు ంన నడెములో తగ ంచకుతు ంటభ గహ సో్ మధవథిర లెైనం ఴదదకు బయలుథేభహడె. అకకడ 

సో్ మధవథిర లెైనం తుదరలో ఉండగహ చడీ చుీడెకహకుండవ గుభహీతుకత తన ఴదద  ఉని కమ్ు ంన తగ ంచి ణెయౌవిగహ 
అకకడి నంచి బయటకు తీషకొచిి తుజ్యం ఴదదకు య మలు డె. ఈ విశయం ణెలుషకుని తుజ్యం ఎంణో 
షంణోఱంఙవడె. ఆ షభహద ర్ కత క బంగహరు కడియ తుి షతకభ ంచి వపటష్ అతు ఫ చికుధవిడె.  

మరుషటి భోజు సో్ మధవథిర ణెలుటి గురంీ కతునంచకతోృ ఴడంణో అన ఆంథోళన తోదలలైంథ.ి ఈ విశయం 

ణెలుషకుని సో్ మధవణ ఙవల  బటధలో మభో గుభహీతుి ణెచికుతు యుథవా తుకత బయలుథేభహడె. ఆభోజు 

ఎల గోల  యుథవా తుి ూభ తఙేల భహతిర స్హా ఴరం ఙేరుకుధవిడె. తన లెైతుక భ యహరంలో షమ లోచన ఙేల తన 

గుభహీతుి ణెలుయహభేలోు ఎఴభెైణ ే ణెస్హత లో యహభ కత క భోజు ఆ గురంీ ఎంత షంచభ షత ంథో  ఆ భూతతు 

రహవాతంగహ బసృమతిగహ ఇస్హత నధవిడె. గథవాలకు థి కతలోతొటరు దఽరంలో బొ ఙెింగనిలలు  అధే 
గహీమంలో సనమీధవయుడె అధే బో య షభహద ర్ ఉండేయహడె. అతడె తక్షణఫే ఆగుభహతుి 

తీషకొఙేిందకు ూనకుతు క జ్ొని ఙొీన మోుగహ కటలా కుతు తుజ్యం లెైనం ఴదదకు 
బయలుథేభహడె. క లతృహబ ఆ మోున చఽల థవతుతు తనకు కహయహలతు, అమౄమతు కోరగహ రౄ.5 

ఇయహాలతు లేదంటే ఇఴానతు సనముుీ షమ దవనతఙవిడె. అందరౄ అరా రౄతృహబకత ఇషత ంటే 
నయేామో రౄ. 5 ఙెబుతేధవిఴు తనకు అఴషరం లేదధవిడె. ఇల  అందరౄ అడగహగ  ఆయన ఎఴాభ కీ 
అమౄకుండవ సో్ మధవథిర గుభహీతుి య తేకుత ముందకుస్హగహడె. క రణేక షాలంలో ఆ గుభహీతుి 

గుభ తంఙవడె. ఆ గురంీ కడవ సనమీధవయుడితు చఽల షకయౌంచింథి.  
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గురంీ ఴదద  ఉని తుజ్యం లెైతుకులు సనమీధవయుడితు ఎగహ థిగహ చఽరహరు. ఆ షమయంలో గురంీ 

షంణోశంణో భ కతకంచిన ఙెఴులణో, కహళుణో  

భూతతు తటలా తేండగహ లెైతుకులు ఆ ఙొీదండె కోషం ఇల  ఙేషత ంథేమోనతు అనకుధవిరు. లెైతుకులు ఆ 

జ్ొని మోున గుభహీతుకత ఆహారంగహ యేలేందకు తమకు అమ ౄలతు సనమీధవయుడితు కోభహరు. 
అందకుగహన సనమీధవయుడె ఎఴరౄ కడవ తనకు కోభ న ధర ఙెయౌుంచలేదతు, తొరు ఎంణో కొంత 

ఇచిి తీషకోమధవిడె. లెైతుకులు షభేనంటృ కొంత నెైకం ఙెయౌుంచి, ఆ జ్ొనిమోున తీషకుధవిరు. 
సనమీధవయుడె అకకడో  కొంత లేు షంచభ ంచి, ఎఴరౄ లేతు షమయంలో క మూలకు య లు కతల  
డెకుతు, ఙొీన తన కనబడకుండవ వభీరంనెై కుీకుధవిడె. భహతిర అయ క ఎఴరౄలేతు షమయంలో 
గురంీ తన గూటటతుి ఊడబెభ కతంథ.ి అథ ిగమతుంచిన తుజ్యం లతృహబ గుభహీతుి కటిా  యేయ లధే ఉథేదవంణో 
గూటంన తీషకుతు ఎకకడెైణ ేసనమీధవయుడె డెకుతు ఉధవిడో  అతడి అరఙేతినెై ఆ గూటటతుి 

బలంగహ భూతలోకత థింఙవడె. ఆ థెబూకు ఆ గూటం అతతు ఙేతితు చిలుికుతు భూతలోకత య యుంథి. 
సనమీధవయుడె కదలక, ఫ దలక ఆ బటధన ంట ితగుఴున భభ షఽత  అల గే ఉండితోృయ డె.  

అరాభహతిర అయ క తుజ్యం లెైనం గహఢ తుదరలో ఉండడం చఽల ఫ లు గహ తననెై ఉని గడిడతు రకకకు తీల లేచి 

కరుిధవిడె. తన కుడి ఙేతినెై డిన గూటంన తీయడవతుకత వీలు కహలేద య ంటధ ే తన భహజున 
మనషసలో తలుచకుతు ఎడమఙేతిణో తన రలో ఉని కతితతు తీల తన కుడి ఙేతితు నరుకుకధవిడె. 
రకతలకతఫ ైన తన ఙేతితు తలతృహగణో చటలా కుతు గురఫీ కతక అరగంటలో సో్ మధవథిర ఴదదకు య మలు డె. తుథిరషత ని 

భహజు గహభ తు లేన తన ఎడమ ఙేతిణో షల ము ఙేయగహ భహజుగహరు కధ ిర ీ ఙేరహడె. భహజుగహరు కహరణం 

అడెగగహ సనమీ తన తోండి ఙేతితు చఽన జ్భ గ న విశయ తుి విఴభ ంచి ఙెతృహీడె. భహజుగహరు 
షంణోఱంచి అతతు స్హాత భకతతకత ఫ చిి కౌగ యౌంచకుతు, ఘనంగహ షధవౄతుంఙవరు. తన రకటించినటలు  గురంీ 

క భోజులో ఎంత షంచభ ంఙెధో ఆ భూతతు అతతుకత బసృమతిగహ ఇఙవిడె.  

మరుషటి భోజు సో్ మభూతృహలుడె ఉణవససంణో తన గురంీనెై స్హాభీ ఙేషఽత  తుజ్యం లెైనంనెైకత య మలు డె. తుజ్యం 

లెైనం ఆయన రౌభహతుకత భయకంనతఫ ైంథి. సో్ మధవథిర భెటిాంు ఉణవససంణో యుదాం ఙేయగహ తృహర గటృరు, 
బమలు భ , ఆథోతు నయహబుల లెైతుకులు ఙవల  ఴరకు సతమయ రు. స్హయంకహలం లోల కరౄిలు కోట 

ఴరకు తుజ్యం లెైధవతుి తభ తకొటటా డె. అల  తరుముత కొంత లెైనంణో కరౄిలు కోటలోకత రయేశ్చంఙవడె. 
తుజ్యం లెైతుకులు య ంటధే కోట తలుులు మూలయేయగహ సో్ మధవథిర లెైతుకులోు  బయట కొంతమంథి లోల 

కొంతమంథి ఉండితోృయ రు. గథవాల షభహద రులకు భయకంనతేలయ రు లోల బందింబడిన 

సో్ మధవథిరతు, లెైధవతుి బందింజ్ేరహరతు య ంటధే కోట తలుులు బదదలు కొటాడవతుకత రయతిించగహ అథ ి

ఴరాఫ ైంథి. లోల ఉని తమ మహాభహజు మరణించి ఉంటటడతు పటవించిన బయట ఉని లెైతుకులు ఆ 
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యహరతన గథవాలలో ఉని యౌంగమౄ మహాభహణికత ంతృహరు. కోతృో థిరకుత భహలలైన యౌంగమౄ రతేతతరంగహ 
కుంకుమ, షు, గహజులు, ూలు ంనెన. యహటితు చఽలన గథవాల లెైతుకులు లగుగ డి.. ఆ య ంటధే 
కోీధంణో కరౄిలు కోట తలుులు గులగొటటా రు. కోటలోధే ఉని సో్ మధవథిర రకతలకతఫ ైన బటాలణో 
తనకుని కొంత లెైనంణో తోృ భహడెత వీభ కత కతునంఙవడె. అథి చఽల ఆవిరతోృబన లెైతుకులు తమ 

భహజుణో కయౌల కరౄిలు లెైతుకులణో తోృ భహటం ఙేల భహతిరకత స్హా ఴభహతుకత తిభ గ  ఴఙేిరహరు.  

సో్ మధవథిర తనకుని కొంత లెైనంణోధే భహతిర ఴరకు తోృ భహడి.. మరుషటి భోజు ఇంకేత ఙేస్హత డోనతు గుతిత , 
భహయచఽరు నయహబులు యుదాం ఙేలేందకు విముఖత చఽతృహరు. థవంణో సో్ మధవథిరణో యుదాం 

ఙేయలేమతు కొంత మంథి మంతరే లు తుజ్యంకు ణెయౌతృహరు. మరుషటిభోజు తుజ్యం క భహయబటభ తు సో్ మధవథిర 
ఴదదకు షందికత ంనంఙవరు. సో్ మధవథిర షందికత అంగీకభ ంచడంణో యుదా నశా భ హారంగహ కరౄిలులోతు 

కొండవభెడిడ  బురుజున గోన బుథవా భెడిడఙే తయ రు ఙేయబడిన గొీ రంగ  అబన 'ఎలుమౄ రంగ తు... 

భహయచఽరు నయహబుల ఴదద  ఉని ' 

భహమ లక్షౄణ' అన భెండె రంగులన సో్ మధవథిరకత షమభ ీంచకుధవిరు. కరౄిలు భహజ్ంలోతు కొంత 

పటగహతుి సో్ మధవథిరకత ఇచిియేరహరు. ఈ విధంగహ షంద ి ఙేషకుతు విజ్యోణవససంణో సో్ మభూతృహలుడె 
గథవాలకు తిభ గొఙవిడె. మహాభహణిగహరు గథవాలకు ఴచిిన నలసో్ మభూతృహలుతుకత, ఆయన లెైధవతుకత 
హారతేలు టిా  ఘనంగహ స్హాగతం యౌకహరు. 

అనంతరం నలు  సో్ మధవథిర కీషీత వకం 1706 లో కహశ్ర య తరకు బయలుథేభ  కీషీత వకం 1712 లో అకకడ 

భహమయౌంగేవార థేయహలయ తుి తుభ ౄంఙవడె. అతతు భ తృహలన కీషీత వకం 1712 ఴరకు స్హగ ంథి సో్ మధవథిర 
గొీ వీరుడ ేకహకుండవ మంచి కమలతృో శకుడె అతడె షాయంగహ కవి .  

నెదద  సో్ మ భూతృహలుడె ఎంణో మంథ ి కఴులన భహమ యణవతుి షంషకాతం నంచి ణెలుగులోకత 
అనఴథించడవతుకత తుయతంఙవడె నెదదన సో్ మయ జి కొతతయౌు భహమచందర ఙవరులు గహభేగయురం 

షబూయ రహలత  ికహమషముదరం అీల ఙవరులు బో రయ యౌు రేష్హఙవరులు తోదలలైనయహరు భహమ యణవతుి 

షంూరాంగహ తరుి మ  ఙేరహరు 

ఢియ్ు నఠంనెై బసదఽద భహష  బలళీన తృహలనస్హగుతేని కహలంలో దక్ిణ షపేథవర్ తుజ్యం ఉల్ ముల్క 

ళ ైదభహబటద్ షంస్హా ధవతుి షాతంతర భహజ్ంగహ రకటించకుధవిడె. అబణే ళ ైదభహబటద్ షంస్హా నంలో 
అంతభహృగంగహ ఉని గథవాల షంస్హా ధవదీవుడె సో్ మధవథిర మ తరం బసదఽద ర్ ష్హ కు అనయ బగహధే 
తృహలన కొనస్హగ ంఙవడె. ఇథి షళ ంచతు తుజ్యం తన లేధవతు అబన థియ్ప్ పటనడితు ఉలగొయౌీ గథవాల 

షంస్హా నంనెై దండయ తరకు ంనంఙవడట. థియ్ప్ పటనడి లేన, సో్ మధవథిర లేనలు కరౄిలు షతొంలోతు 
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తుడఽి ర్ దగగర తైకరంగహ తలడవడ బ. చిఴభ కత ఈ యుదాంలో సో్ మధవథిర వీరమరణం తృ ందగహ, సో్ మన నెదద  
పటర భహణ ియౌంగమౄ తుజ్యంణో షంద ికుదరుికుతు తృహలన కొనస్హగ ంచింథి. 

భహజ్ రలభధవథిర భహణులు 1799లో రమణయ అధే ఴకతతతు తృహలధవ ఴఴహాభహల తురాసణకు తుయతంఙవరు. 
అతడె 1724 ఴరకు తృహలన తురాళ ంఙవడె తభహాత రలభధవథిర నెదద  పటర అమౄ కమౄ కీషీత  వకం 1725 

ఴరకు భ తృహయౌంచింథి తదనంతరం అతతు నెదద  పటర భహణి యౌంగమౄ కీషీత వకం1724 -1739 ఴరకు 
తృహయౌంచింథి ఆఫ  తృహలన కహలంలో గథవాల షంషా అతేఴాథిా  ఙెంథింథి ఆఫ  తెచయౌు కాష్హా నథి మధలో 
ఉని ఎతతబన కొండనెై దరగం తుభహౄణం ఙేటిాంథి ఙెరుఴులన తుభ ౄంచి ఆఫ  ధవగని అధే కుమ రుడె 
తిరుమల.  

2.క్లాో  ర ంక్నన ( నమిాన బంట్ు) 

1712 -1719 

నలు  సో్ మధవథిర భ తృహలన అనంతరం షంస్హా ధవతుి రయేక్ించడవతుకత ఆయనకు నతౄనబంటలఆుత డె 
అబనటలఴంట ికల య ంకని తుయతతే డయ డె.ఇతడె కీషీత  వకం 1712 నంచి 1719 తృహయౌంచడం 

జ్భ గ ంథ ిఅంటే థవథవుగహ ఏడె షంఴతసభహలు ఈయన షంస్హా న తృహలకుడిగహ ఉండటం జ్భ గ ంథి. 

3.రమణయయ ( నమిాన బంట్ు) 

1719 -1723 

నలు  సో్ మధవథిర భహచకహభహల తురాసణ తుతతతం ఫేరకు కల య ంకని తభహాత  భ తృహలనలో ధవయ రహఖ 

లో షశ్చక్ితేడెైనటలఴంటి రమణయ అధే య ైథిక బటర సౄణుతు తుయతంఙవడె.  రమణయ కీషీత  వకం 1719 

-1723 ఈ మధకహలంలో ధవలుగు షంఴతసభహలు షంస్హా ధవతుి భ తృహయౌంచడం జ్భ గ ంథి ఈయన కహలంలో 
మనకు షంస్హా నం కఴుల స్హళ ణవతుకత షంబందించిన వివిధ రకహల  అనయహదం గంీదవలు ూరతఴడం 

జ్భ గ ంథ.ి  
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4.మహణి అమాక్ుమా (నలో సో మనఘద్ధర ఫారయ-1) 

1723 -1724 

రమణయ అనంతరం సో్ మధవథిర నెదద  పటర అమౄకుమ షంస్హా న తృహలకుభహయౌగహ 1723 -1724 క 

షంఴతసరం కహలం మ తరఫే తృహలన ఙేయడం జ్భ గ ంథి. ఈఫ  అతి తకుకఴ కహలం భ తృహలన ఙేయడం 

జ్రుగుతేంథ ి

5.మహణి యౌంగమామహణి  (నలో సో మనఘద్ధర ఫారయ-5) 

1724 -1738 

భహణ ిఅమౄకుమౄ భ తృహలన అనంతరం సో్ మ భూతృహల్  భెండఴ పటర అబధవ భహణి యౌంగమౄ గథవాల 

షంస్హా ధవతుకత కీషీత  వకం 1725 నండ ి1738 ఴరకు అంటే థవథవుగహ 13 షంఴతసభహల భ తృహలన ఙేయడం 

జ్భ గ ంథ.ి ఈఫ  భ తృహలన కహలంలో గథవాల షంస్హా నం లో లు అతేఴాథిా  కహరకమీ లు జ్భ గహబ. ఆఫ  
తెచయౌు ఴదద  కాష్హా నథి మధలో ఉని ఎణెతతన కొండనెై దరగ  తుభహౄణవతుి తృహర రంతేంచింథి. షంగహల, ణవండర 
తృహభీా ఙెరుఴులన మభ యు ణవర గు తూట ిఎదదడి తుయహరణకు గథవాలలో  యౌంగమౄ పటవి  తవిాంఙవరు.  భహణి 
యౌంగమౄ భ తృహలన కహలంలో 1723 లో తుజ్ం ణో షంద ిఙేషకుతు ఆయన అదికహభహతుి భహణి యౌంగమౄ 
అంగీకభ ంఙవరు. భహణి యౌంగమౄ కు షంణవనం లేనందన ముండుథీతుి గహీమ యహషవి  ధవగని కుమ రుడెైన 

తిరుమల భహయతు దతతత తీషకుంథి.  

6.మహజా తిరథమల మహఴు-1 

( ెదద  షమషయ భూతృహలుడు యౌంగమయయ ముదట్  కొడుక్ు) 1738-1742 

భహణ ియౌంగమౄ గహభ  దతతత కుమ రుడె భహజ్య తిరుమలభహఴు 1739- 1742 ఴరకు ఆయన కేఴలం మూడె 
షంఴతసభహలు మ తరఫే భ తృహలన ఙేయడం జ్రుగుతేంథి. షంస్హా ధవతుి తృహయౌంచిన తృహర రంతేంచిన తెచయౌు 
కాష్హా  నథ ి ఈ తృహర ంతంలో తుజ్యం కొండ తుభహౄణవతుి ూభ త ఙేరహరు అనంతరం ఇతతు చిని పటర భహణ ి

చకకమౄ తృహలన ఙేయడం జ్భ గ ంథ.ి 
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7.మహణి మంగమా 

  ( తిరథమల మహఴు ఫారయ-1) 1742-1742 

భహజ్య తిరుమలభహఴు అనంతరం అతడి తోదటి పటర అబనటలఴంటి భహణీ మంగమౄ  క ధ ల ఇరయ ై 
ఎతుతథి భోజులు మ తరఫే భ తృహలన ఙేయడం జ్భ గ ంథి 

8.మహణి చక్కమా 

( తిరథమల మహఴు ఫారయ- 2)1743-1747 

భహజ్య తిరుమలభహఴు భెండఴ పటర భహణి చకకమౄ ఈఫ  1743 నండ ి1747 ఴరకు గథవాల షంస్హా ధవతుి 

ఆఫ  తృహయౌంఙవరు. ఈఫ  భ తృహలన కహలంలో తుజ్యం కోట లో ఆంజ్ధేయస్హాత విగహీాతుి 

రతిఱాంఙేయడం జ్భ గ ంథి. బో రయ యౌు గ భ  అమౄ దతత  ుతరే డె అబన భహమ భహఴు ఙొకక అమౄకు మభ థ ి

ఇతడె చకకమౄ కోభ క రకహరం ఆఫ  కుమ రులలైన భహజ్య చినసో్మ భూతృహలుడె దతతత తీషకొతు తన 

గహీమ లన గథవాల షంస్హా నంలో ఙేభహిడె ఈ విధంగహ కహయ దక్షత గల ముందచఽుణో తన కుమ రుల 

షంరక్షణ బటధతన అీగ ంచింథి. 

9.మహజామహమ భూతృహలమహఴు-1 

( ెదద  సో ము భూతృహలుడు కే యౌంగమా మెండఴ క్ుమారథడు బో రర యోౌ దతు  క్ుమారథడు) 1743-1747 

నెదద  సో్ మ భూతృహలుతు భెండఴ కుమ రుడె భహమ భహఴు అతతు బో రయ యౌు షంస్హా నం భహణి గ భ  అమౄ దతత  
తీషకునిథి నని ఴయషలో ఉని తన కుమ రులన రక్ించకోఴడవతుకత గథవాల భహజ్పటభహతుి 

తురాళ ంచటటతుకతభహయుడితు బో రయ యౌు నండ ిగథవాలకు నయౌనంచకుధవిరు భహణి చకకమౄ అనమతిణోధే 
ఆఫ  కుమ రుడె చినసో్మ భూతృహలుతు క్షన 1747 నండి 1761 ఴరకు భహమ భహఴు భ తృహలన 

కొనస్హగ ంఙవరు ఆయన సయ ంలోధే బో రయ యౌు లమలోతు గహీమ ల అతుింటితు గథవాల షంస్హా నం లో 
ఙేభహిరు భహజ్యోలు జ్తొంథవరు ణో యుదాం ఙేల ఆయన స్హాదీనంలో గల 8 గహీమ లన కడవ గథవాల 

షంస్హా నం లో కయౌతృహరు తొరు అలంురం నయహబు షహాయంణో కరౄిలు నయహబు నెై యుదాం ఙేల ఇ అతతు 

ఒడించి ఆయనకు షంబందించిన నగలన దకకన నత ధాజ్ం అనగహ షుచి స్హాదీనం 

ఙేషకుధవిరు కరౄిలు లమలోతు ఆఴుకు ణవలకహ ఴరకు వీరు తమ విజ్య దందతే తు కొనస్హగ ంచి 

బేతంఙెరు ఙెనికేవార స్హాత విగహీాతుి రతిఱఠ ంఙవరు కరౄిలు లోధే 19 తృహర ంణవలనెై ధవడే గౌడ కం న 
షంతృహథింఙవడె ఈయన 1761 లో చతుతోృయ రు 
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10.మహజా సో మ భూతృహల్- 2,1762-1793 

భహజ్య చినసో్మ భూతృహలుడె 1762 నంచి 1794 ఴరకు భ తృహలన కొనస్హగ ంఙవరు తెరు గంధంయౌు 
తృహలకులన ఒడించి ధరౄరు భ జ్యా ధవలన గథవాల షంస్హా నం లో ఙేరుికుధవిరు. యహరు  గథవాల కోట 

లోతు ఙెనికేవఴ థేయహలయ తుకత శ్చఖభహతుి తన పటర నేరు కటిాంఙవరు. 1779లో గథవాలలో తు ఙెనికేవఴ 

ఆలయ తుకత ఉతతభహన భహమ లయ తుభహౄణం జ్భ గ ంథి. తుజ్యం నయహబుకు భహజ్య చినసో్మ భూతృహలుడె నె ై
గల అతేమ నం ఴలు  భహయచఽరు బమలు భ  షబేథవరు లన గథవాల భహజు ఆజా్ఫేరకు తు ఙేయఴలలంథిగహ 
ఆథేశ్చంఙవడె. 1773 -1775 బేతంచరు లమలనెై వీభ కత గల ధవటి గౌడ అదికహభహతుి కరౄిలు నయహబు రదద  
ఙేరహరు.  ఆంధర యహంగౄయ అతేఴాథిాకత వీభ  కహలం అతి ముఖఫ ైనథి భహజ్య చినసో్మ భూతృహలుడె తు 

అతేనఴ పోజుడె అతు ఆయన షమకహయ్నలు ఴభ ాంఙే యహరు భహజ్య చినసో్మ భూతృహలుడె 1794లో 
యహదిగషీత డెై మరణింఙవడె.  

11.మహజా మహమ భూతృహలుడు-2 

1794-1807 

 మహజా చినసో మ భూతృహలుడు అనంతరం మహమ భూతృహలుడు 1794 నంచి 1807 ఴరక్ు మితృహలన 

కొనసహగింఙఘరథ. వీమికి ుతర షంత్ఘనం లేద మహమ భూతృహలుతు క్ుమామెు క్ుమారథడు ళత్ఘమహముల విరహసం 

ఙేషక్ునఘనరథ.  

12.మహజా ళత్ఘమహం భూతృహలుడు-1(1807-1840)  

( మహజా మహమ్ భూతృహల్ అలుో డు)  

13 లణవభహమ భూతృహలుతు భహమ భూతృహలుడె ఇలుభ కం ఉంచకొతు భహజ్య భహమ భూతృహలుడె అతు నేరునెటిా  
తృహలన భరణ ిఅీగ ంఙవడె 1800 షంఴతసరంలో తుజ్ం 
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13.మహణి యౌంగమా-2    

( ళత్ఘమహం భూతృహల్ మెడమడ  ముదట్  ఫారయ) 1840-1841 

భహణ ియౌంగమౄ 2భూతృహలుతు మరణవనంతరం ఆయన తోదట ిపటర యౌంగమౄ 1839 నండ ి 1841 ఴరకు 
కొనస్హగ ంఙవరు . ఆఫ   ఴడేడయౌు ఎల ు భెడిడ  కుమ రుడె భహమని దతతత తీషకొతు అతడికత భహజ్య సో్ మ 

భూతృహలుడె- 3 అతు నేరు నెటిా  తృహలన పటభహతుి అీగ ంఙవరు.  

14.మహజా సో మ భూతృహలుడు"-2 

( మహణి యౌంగమా దతుుతుర డు) 1841 

 సో్ ము భూతృహలుడె కహతూ యౌంగమౄ దతతుతరే డె కేఴలం క షంఴతసరం మ తరఫే ఙేయడం జ్రుగుతేంథ ి

అబణే ఇతతు కహలంలోధే మనకు అతంత తకుకఴ మనం చఽడఴచి.  

15.మహణి ర ంక్ట్ం లక్షామా 

(మహజా ళత్ఘమహమ భూతృహలుడు  ఫారయ-3) , (1841-1865)  

భహజ్య లణవభహమ భూతృహలుడె మూడఴ పటర య ంకట లక్షౄమౄ 1941 షంఴతసరంలో భహజ్పటభహతుి 

ఴళ ంఙవరు.  ఆఫ  గథవాలలో  కేవవ్ ఆలయ తుకత గోురం కటిాంఙవరు . ఆఫ  కహలంలో గథవాలకు తోృ య్స్ 

,భెయ నఽ అదికహభ  లతేంఙవబ . తథవాభహ తకుకఴ కహలంలోధే గథవాల షంస్హా నంలోతు రజ్లకు అధేక రకహల 

షదతృహయ లు కయౌీంచడంలో భహణి య ంకట లక్షౄమౄ గహరు కాఱ ఙేరహరు.  
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16.మహజా  మహమ భూతృహల్-2 

( మహణి ర ంక్ట్ లక్షామా దతుుతుర డు),(1865-1901)  

భహణ ియ ంకటలక్ిౄ అనంతరం భహజ్య భహంభూతృహల్ య ంకట లక్షౄమౄ దతతుతరే డె. య ంకట లక్షౄమౄ తనకు 
షంణవనం లేనందఴలు  ఫేనలుు డెైన య ంకటటురం భహమకాశా భెడిడ  కుమ రుడె  భహమనిన దతతత తీషకొతు 

తుజ్యం రభుఴు అనమతి తృ ంథింథి ఇతతుకత భహజ్య భహంభూతృహల్ అతు నేరు నెటిా  1845లో టటా తేఱేకం ఙేరహరు. 
భహజ్య భహమ్ భూతృహల్ నని ఴయషకడెైన ఉండటంఴలు  1840 నంచి 1850 ఴరకు భహణి య ంకటలక్ిౄ అమౄ 
భహజ్యతుి ఏల రు . 1865 నంచి 1901 ఴరకు భహజ్య భహంభూతృహల్ 2 షాయంగహ తృహలన బటధతలన 
ఙేటటా రు ఈ కహలంలోధే కొతుి మ రుీలు జ్భ గహబ తుజ్యం నయహబు తృహలన అదికహరంలో ఈ షంస్హా నం  

తరటిష్ యహభ ణో షంబందవలన ఏరీరుచకుధవిరు భహజ్య భహమ్ కత ఇదదరు పటరలు తోదట ిపటర థోమకొండ 

షంస్హా ధవదీవుల భహజ్య సో్ ఫేవార భహఴు బసదఽర్ ుతిరక భహమకక .భెండఴ పటర మసబూబిగర్ జిల ు  
ణవటికొండ షంస్హా ధవతుకత ఙెంథిన లక్ీౄథేఴమౄ.  

 

17.మహజా ళత్ఘమహమ భూతృహలుడు-3. 

( మహజా మహమ్ భూతృహల్ అతు దతుత ుతుర డు) (1901-1924).  

ఇతన భహజ్య భహంభూతృహలతు దతతత ుతరే డె భహమ భూతృహలుతు-2 షంణవనం లేనందన ఆయన సో్ దరుతు 

ుతరే డెైన య ంకటభహమ భెడిడ  నెంచకుధవిరు. ఈ య ంకట భహమ భెడిడ  కత మహాభహజ్య లణవభహం భూతృహల్ 

బసదఽర్ అతు ధవమకరణం ఙేల తుజ్యం నయహబు నండ ి అనమతి తృ ంథి 1901లో గథవాల షంస్హా నం 

అదిఱాంఙవరు. మహాభహజ్య లణవభహం భూతృహల్ 1901 నంచి 1924 ఴరకు ఈ షంస్హా ధవతుి భ తృహయౌంఙవరు వీభ  
కహలంలోధే ఈ షంస్హా నం అతుి విదవల అతేఴాథిా  ఙెంథింథి 1912లో ఢియ్ు దభహూభోు  వీభ కత గొీ షధవౄనం 

జ్భ గ ంథ.ి కరౄిలు ణవలక ఊలుఙవల  గహీమ తుకత ఙెంథిన కర్ భెడిడ  గహభ   కుమ భెత ఆథిలక్ిౄ థేఴ మన 
వీరు వియహసం ఙేషకుధవిరు. భహజ్య లణవభహం భూతృహల్ అనికత ఴరలక్ిౄ థేఴమౄ ,శ్ర ీలక్ీౄ థేఴమౄ అధ ే

ఇదదరు ుతిరకలు కయౌగహరు. 1924 ఫే 12ఴ ణేథీన అధవభోగం కహరణంగహ భహజ్య గహరు గథవాల్ లోధే 
థిఴంగతేలలైధవరు.  
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18.మహమహణ ిఆద్ధలక్ష్మా ద్ేఴమా 

( మహజా ళత్ఘమహం భూతృహల్ ఫారయ),(1924-1949)  

 భహజ్య లణవభహం భూతృహల్ అనంతరం యహభ  ఏకెైక ధరౄతిి మహాభహణి అథి లక్ీౄ థేఴమౄ భ తృహలధవదికహభ  
ఙేటటా రు ఆథ ి లక్ీౄథేఴమౄ తృహడిన 1924 నంచి 1949 ఴరకు కొనస్హగ ంథి.నయహబున ఎదభ ంచిన 

వీరఴతుత. గథవాల షంస్హా ధవతుి షాతంతర షంస్హా నంగహ రకటించి తృహయౌంచింథి. లణవభహమభూతృహలుతుకత 
షంణవనం లేకతోృ ఴడంఙే తుజ్యం నయహబు తర్ ఉస్హౄన్ అయ్ఖ న్ తమ భహజ్ంలో గథవాల షంస్హా ధవతుి 

కలుుకుంటే, భహణి ధవయతోృ భహటం ఙేల షంస్హా ధవతుి తిభ గ  ఙేజికతకంచకుంథి. షంస్హా నంలో షంరథవయంగహ 
ఴషత ని స్హళ త తోృ శణన కొనస్హగ షఽత , ఎందభో కఴులన ఆదభ ంచి గథవాలకు విదాదగథవాలగహ కీభ త 
భహఴడవతుకత కహరకులయ రు. ఎంణోమంథ ి కఴుల ుషతకహలన ముథిరంజ్ేరహరు. 1949 లో షంస్హా ధవల, 

జ్యగీభహా రుల తృహలనలు రదద  కహఴటంణో భహణి షంస్హా ను ఆషత లన, ఙవభ ణవర తౄక గథవాల కోటన రభుతా 
రం ఙేరహరు. 1663లో భహజ్య నెద సో్ మభూతృహలుడి తృహలనణో తృహర రంభఫ ైన గథవాల షంస్హా ను తృహలన 

1949లో మహాభహణి ఆథిలక్ిౄథేఴమౄ తృహలనణో ముగ లంథి. ఆఫ  నేరు తొదగహ గథవాల కోటలో మహాభహణి 
ఆథిలక్ిౄథేఴమౄ రభుతా డిగీ ీ కమలరహలన ఏభహీటలఙేరహరు. ఇథి మసబూబ్ నగర్ జిల ు లో ఏభహీట ైన 

తోదట ి డిగీ ీ కమలరహల. భహణి 18.08.1953లో అషతతంఙవరు.1623లో మహాభహజ్ నెదద   సో్ మభూతృహల్ 

తృహలనలో అలతతాం లోకత ఴచిిన గథవాల షంస్హా నం 1949లో మహాభహణి ఆథిలక్ిౄ తృహలన అంతఫ ైంథి.  
 

 

19.మహజా క్ాశణ  మహమ్ గోతృహల్ 

( మహణి ఆద్ధలక్ష్మా ద్ేవి ద్ేఴ ముగుడు మనఴడు)  

(1949-1953)  
ఇతడె  మహాభహణి ఆథిలక్ిౄ థేఴమౄ   మనఴడె లక్ీౄథేఴమౄ కు ుతర షంణవనం లేనందన రథమ 

ుతిరక థోమల కొండ భహజ్య సో్ ఫేవార భహఴు పటర ఴరలక్ిౄ థేఴమౄ జ్ేశఠ  ుతరే డెైన భహదవ కాశా భహంభూతృహల్ 

చిని ఴయషలోధే దతతత తీషకొతు టటా తేఱకుత తు ఙేరహరు. భహజ్య యహభ  క్షన  భహణి ఆథిలక్ిౄ థేఴమౄ గహరు 
భ తృహలన కొనస్హగ ంఙవరు. 1949లో గథవాల షంస్హా న జ్యగీరు రదద  అబంథి.18 ఇథి ఆగషా  1953 ఴ ణేథీన 

మరణింఙవడె.  
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6.ఆమిిక్  ఴయఴషి 

గథవాల షంస్హా నం షముదరమటటా తుకత 1068 అడెగుల ఎతేత లో ఉంథ ి 1345 -47 (అషయ్ ఉరౄద  ) రభుతా 
లలకకల తుయేథిక రకహరం ఈ ణవలకహలో షగటల ఴరషతృహతం 35  (inches)అంగుమలలు ఇకకడ ముఖఫ ైన 

ఆహార ంటలు జ్ొని ,షజి్లు ,కొరలీు ,తోకక జ్ొనిలు  అల గే ముఖఫ ైన యహణిజ్ ంటలు తిత  
,యేరువనగ, కంథ ి,నెషర తథితర కహయదవధవలు కడవ ఇకకడ ండెణవబ.  

 గథవాలషంస్హా న రధఘనఆద్ఘయం:- 

       గథవాల షంస్హా నం  లో భూత 16807 ఎకభహలు భెయ నఽ ఆథవయం Rs 1,97,413 ఆలయం ణో కయౌన 
తోతతం Rs 2,52,041 అటవీరహఖ నంచి Rs 80,484 Rs కహగహ భెవినఽ నండి  Rs 3,48,962 ఴఙేిథి. నెరస్ 

నంచి Rs 18, 175 టటటట భ జిలేా రశన్ నంచి Rs 1, 792 ధవయరహఖ నంచి Rs 46,576  విభహమలల 

రౄంలో ఴఙేిథి ఇతర ఆథవయ ల తోతతం కయౌన గథవాల షంస్హా ధవతుకత అీటలు  Rs 10 Lakhs లక్షల 

ఴరకు ఆథవయం ఴఙేిదతు చభ తరకహరులు ఙెబుతేధవిరు 

               గథవాల షంస్హా నం లో ూరాం అతదికంగహ ఴషత  మ భ ీడ ిదాతి థవాభహ షంస్హా న రజ్లు తమకు 
అఴషరఫ ైన ఴనరులన షమకరుికుధే యహరుఅబణే గథవాల షంస్హా నంలో రణేకంగహ ళ ైదభహబటద్ 

భహశారం తభహాత ఏకెైక ధవణేలముదరణవలయం గథవాల షంస్హా నం లో కలద.అతంత కటలా థిటాఫ ైన ఏభహీటలు  

షశ్చక్ితేలలైన లెైనం హాభహ మధ షసజ్ంగహ కభెతూస ముదరణ స్హగుతేంథి మభ  అల ంటి ఏభహీటున 
గథవాల షంస్హా నం ఆ భోజులోు  ఙేయగయౌగ ంథి అంటే ఇథి తుజ్ంగహ గభ ాంఙవయౌశ్రన విశయం అథే షమయంలో 
గథవాల షంస్హా ధవతుకత తుజ్యం రభుతాంలో ఉని లుకుబడితు తృహర ముఖతన తురౄనషత నిథ ిఇల  తుజ్యం 

స్హమ ాజ్ంల లో 14 షంఴతసభహలు ఉండగహ ఏ షంస్హా ధవతుకత దకకతు ఈ అరుథెైన కీభ త ఘనత గథవాల 

షంస్హా నం స్ ంతం ఙేషకునిథి.  

                గథవాల షంస్హా ధవదీవులు ఆభ ాకంగహ ఎదగడవతుకత స్హా తుకంగహ  షంఘ ల ఙెరుఴు, ణవండరతృహడె 
ఙెరుఴులన, యౌంగమౄ పటవి, చకకమౄ బటఴులన మభ యు ంటకు అఴషరఫ ైనటలఴంటి రుణవతుి 

రజ్లకు అంథింఙే యహరు రజ్లకు తుతం అఴషరమబయ ఆహార దవధవలన భదరభ ఙేందకు షశ్చక్ిత 

స్హా ఴభహలన గోథవములన గథవాల షంస్హా ధవదీవులు ఏభహీటల ఙేలేయహరు మభ యు భెైలేాలు లలైన, రదవన 

రసథవరులన అందబటటలలోకత తీషకుభహఴడం జ్భ గ ంథి.తథవాభహ గథవాల షంస్హా ధవదీవులు 
ూభ తస్హా బలో ఆభ ాకంగహ మభ యు భహజ్కీయంగహ వకతతఴంతఫ ైన షంస్హా నంగహ షథీరఘకహలం తృహటల 
భ తృహయౌంచడం జ్భ గ ంథి. 
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7.సహంషకాతిక్- షంరద్ఘయాలు తృహర ముఖ్యత  

     షంషకాతి  అధే దం (ల టిన్, స్హీతుష్, తోృ రుిగీస్ Cultura, ెరంచ్, ఆంగుం Culture, జ్రౄన్, లాడిష్ 

Kultur) అధేథి మ నఴ షమ జ్ం జీఴన విదవనంలో రముఖఫ ైన విశయ లన - అనగహ జీఴనం, 

ఆఙవభహలు, ఴఴహాభహలు, రమ ణవలు, మతం, షంబందవలు, తృహలన - ఴంటియహటితు షఽచింఙే దం. థీతుకత 
ఆంగు దఫ ైన కలిర్ (షంషకాతి) ల టిన్ దం కలుిర లేథవ కొలలభె అధేవి "ండించడం" అనగహ 
ఴఴస్హయం ఙేయడం నండ ిఉదృవింఙవబ. షమ జ్ంలో ముఖఫ ైన దాతేలు, తుభహౄణవలు, ఴఴషాలు 
ఆ షమ జ్ం యొకక షంషకాతితు షఽచిస్హత బ. షంషకాతితు షఽచింఙ ేషంకేణవలు, తుభహౄణవలు, ఴఴషాలు, 
ఆఙవభహలు, ఴఴహాభహలు ఇదతతాఫ ైన సదద లు లేఴు, అవి తురంతభహయంగహ మ రుతేంటటబ. 

కథవతుణో కట ికలుషఽత , విడితోృ త భ ణవమం ఙెందతేంటటబ. 

క షమ జ్ం జీఴనంలో తయతఫ ైన కళలు, నమౄకహలు, షంషాలు, తభహలలో జ్భ గ ేమ రుీలు, తభహల 

మధ యహరషతాంగహ కొనస్హగే విదవధవలు అతూి కయౌన "షంషకాతి" అంటటరు. క షమ జ్ం యొకక షంూరా 

జీఴన విదవనఫే ఆ షమ జ్ు షంషకాతి అతు తురాచింఴచిన. ఆ షమ జ్ంలో తృహటింఙే ఆఙవభహలు, 
దాతేలు, అతేయహథవలు, ఴషత దివరణ, పటశ, మతం, ఆటలు, విరహాస్హలు, కళలు - అతూి కయౌన షంషకాతి 

అఴుణవబ. గతించిన కహలం గుభ ంచి భవిశత్ తభహలకు అంథింఙే గొీ యహరది  షంషకాతి.  

క షమ జ్ం ఙేలన, యహడిన భ కభహలు, తుభ ౄంచిన కటాడవలు, యహభ  షంగీత, కళ, జీఴన విదవనం, ఆహారం, 

శ్చలీం, చితరం, ధవటకం, ధవటం - ఇఴతూి ఆ షమ జ్ు షంషకాతితు షఽచిస్హత బ.క షమ జ్ంలో ఉని 

ఴషత  వితుయోగం, షంనిత, జ్యనద ఴఴహాభహలు కడవ షంషకాతిగహ పటవింబడెణవబ.ఴషత ఴుల 

వితుయోగఫే కహకుండవ ఆటి ఉతీతిత  విదవనం, యహటితు గుభ ంచిన దాకీధం, షమ జ్ంలో ఆ 

ఴషత ఴులణోతృహటల నెనయేషకొతు తోృబన షంబందవలు, ఆఙవభహలు కడవ షంషకాతిలోతుయ ేఅతు మ నఴ 

రహషత జాిులు పటవిస్హత రు. కనక కళలు, విజ్యా నం, ధ ైతికత కడవ షంషకాణేనతు వీభ  అతేతృహర యం. 
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జ్యతరు 

ళ ందఽ షంరథవయంలో థేఴతలు థేఴుళైు ుణలత లిన మళ మగల లత  ి ురుశేలన ూజించడం 

జ్రుగుత ఴషత ంథి. ఏథేఫ ైనీటికీ కొతుి తుభ దశా భోజులలో ూజింగ ఙేయడవతుకత జ్యతర అంటటరు 
జ్యతరన య తర అతు కడవ అంటటరు రతి గహీమ తుి కత క థేఴత ఉధవి మన థేవంలో లలకకలేనతుి 

జ్యతర జ్రుగుతేధవిబ  గథవాల్ షంస్హా నంలో వివిధ రకహల తృహర ంణవలలో వివిధ రకహల థేఴతలన 
ూజించడం జ్రుగుతేంథి అందలో కొతుి రణేకఫ ైన జ్యతరు న  జ్ోగుల ంబ గథవాల జిల ు  లో ఇీటిక ీ

చఽచి ండెడఴచి అవి.  

  మలదకల్ తిమౄీ జ్యతర  

 ఏలరు జ్యతర  

 తృహల ాబ జ్యతర  

 గథవాల్ జ్యతర( నెదద  జ్యతర చిని జ్యతర)  

 జ్ముౄలమౄ జ్యతర 

  తెచ్ యౌు జ్యతర  

 గటలా  జ్యతర  

 తృహగుంట జ్యతర 

  భహజ్ోలు జ్యతర తోదలలైనవి. 

ఫాశ  

 గథవాల్ షంస్హా నంలోతు పటశ తృహర ముఖఫ ైనథి. గథవాల్ షంస్హా నంలోతు రదవనంగహ స్హంషకాతిక 

కహరకమీ లలో అతదికంగహ యహడ ేపటశ ణెలుగు,షంషకాతం, ఉరౄద , కనిడ, ళ ంథీ, ఇంగీుష్ తథితర పటశలు 
అథిాతీయంగహ యహడెకలో ఉండేవి. గథవాల షంస్హా నం లో అతదికంగహ పటష్హ స్హళ తం నెై కవిత 

షఫేౄళధవలు, రచన తోృ టీలు, బటష్హ తృహండితం తోదలలైనవి తుతం జ్రుగుత ఉండేవి. గథవాల 

షంస్హా ధవదీవుడె నెదద  సో్ మభూతృహలుడి కహలంలోతు భహమ యణం గంీతవతుి షంషకాత పటశ నండ ి

ణెలుగులోకత  ఆధతూకభ ంచడవతుకత కఴులన తుయతంచడం జ్భ గ ంథి. 
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ఆహరం 

గథవాల షంస్హా నంలో అతదికంగహ ఴభ  ,జ్ొని, తోకకజ్ొని గోధమలు నెషరుు  తోదలలైన తాణదవధవలు 
ఆహార ంటలు ండింఙేయహరు.  గథవాల షంస్హా న రజ్లు అతదికంగహ జ్ొని షంకటి, ఴభ ణో ఙేలన అనిం, 

జ్ొని భొట ాలు కరగహయలు ఴంట ిఆహారు అలయహటలు  కలద.థవంణోతృహటల కొతుి యహణిజ్ ంటలు కడవ 
ండింఙ ేయహరు అబణే వీటికత రణేకత ఙవల  ఉంథ ిఎందకంటే ఇకకడ ండింఙే ంటలు ఙవల  ధవణ 
ఫ ైనటలఴంట ింటలు ఇకకడ ండ ేంటలన తరుీ డమర తీర తృహర ంణవల థవాభహ యూభోనయన్స 
యహతృహరఴరతకులు విథేరహలకు తరయౌంఙేయహరు ఙేలేయహరు.  

 

ఙేనేత ఴసహు ర లు 
ఈ షంస్హా నం లో ఉతీతిత  అబయ ఖదదరు ఙేధేత ఴస్హత ర లు అఖండ ఖండవంతభహలోు  రవలత  తృ ంథవబ. ధేటిక ీ

యేల థి ఙేధేత కహభ ౄకులు  ఇకకడెధవిరు. ఈ ణవలకహలో గటలా , మ చరు భహజ్ోయౌ, గథవాల తృహర ంణవలోు  
తయ రబయ ఙేధేత జ్యభీ ,చీరలు థేవథేరహలోు  రలథిాతృ ంథవబ. ఇకకడ మగగంనెై ధేలే ఙేధేత చీరలు, రవికెలు 
మునిగు యహటి ధవణతన మోజుడి ఎంణో మంథి మళ ళలు కొనగోలు ఙేలేందకు ఆషకతత చఽుణవరు. 
ఇకకడికత అందరు ఫ టలా యౌు ఖదదరు కధవిన ధవణఫ ైన,రేశాీఫ ైనథి.ఇతర తృహర ంణవల యహరు గుభ తంచి ధేటికత 
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రవంలషఽత  ఉండటం విరేశంగహ ఙెీఴచి.  రణేకతంచి రతిఏటట తిరుమల తిరుతి థేఴస్హా ధవ 
ుణక్ేణవర తుకత రతి ఏడవథి ఉతసయహలకు ఇకకడినంచి అమౄయహభ కత టలా చీరన రణేకతంచి తయ రు ఙేల 
ంనంచడం జ్రుగుతేంథి. షమ రు ధవలుగు వణవబటద లుగహ గథవాల షంస్హా ధవదీవుల కహలం నంచి 

తిరుమల శ్రీ య ంకటేవారస్హాత యహభ కత ంఙెలన షమభ ీంఙే షంరథవయం ఉంథ.ి ధవటి భహజు లణవభహం 

భూతృహల్ గథవాల షంస్హా ధవదీవుల ఇశాథెైఴఫ ైన య ంకటేవారస్హాతయహభ కత ంఙెలన షమభ ీంఙే దాతితు 

రయేవనెటటా డె. అతతు యహరషలు ధేటికతకడవ ఈ దాతితు కొనస్హగ షత ధవిరు. 
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8.గద్ఘాల షంసహి నం లోతు సహఴిత్ఘయభిఴాద్ధధ    
 విదాగథవాలగహ ండితేలఙ ే కీభ తంబడిన గథవాల షంస్హా నం ణెలంగహణ షంస్హా ధవలు అతుింటిలో 
విశ్చశాఫ ైంథి.విలక్షణఫ ైంథి గద్ఘాల షంసహి నఘధీవులు తృహక్నఘట్  మెడుో  వీమిద్ధ మీడఘమిళ గోతరం  ములటయోౌ 

ఴంవం .వీమ ి షంరద్ఘయం ర ైశణఴం ఙెననకేవఴ సహామి వీమి క్ుల ద్ెైఴం. వీరథ ర ైశణఴ షంరద్ఘయం సహఴితయ 
క్యా తోృ శణలో తృహండమతయ మరక్షల తురాసణలో ండమత తోృ శణలో రజారంజక్ తృహలన లో సహధధంచిన ఘనత 

గద్ఘాల రభుఴుల రత్ేయక్ త్ెయౌయజేషు ంద్ధ.  

తుజాంమహశట రంలోతు షంసహి నఘలలోకెలాో  గద్ఘాల షంసహి నంలో సహఴితీతోృ శణ అధధక్ంగహ ఉండేద్ధ,] 
షంసహి నఘధీవులు విద్ఘయరేతులక్ు, క్యాకహరథలన ఆదమింఙఘరథ. షంసహి నంలో రతి షంఴత్రం మాఘ, కహమరుక్ 

మాసహలలో షంగరత, సహఴితయ షభలు జమిగేవి. మహజాెదసో మభూతృహలుడు షాయంగహ క్వి. అతన 
జయద్ేఴుతు గరత్ఘగోవింద్ఘతున త్ెలుగులోకి అనఴద్ధంఙఘడు. 1761 నండమ 1794 ఴరక్ు తృహయౌంచిన 

చినసో మభూతృహలుడు క్విండమతులన ఆదమించడబ ే కహక్ుండఘ, షాయంగహ రచనలుఙేఱహడు. ఇతతు 

ఆసహి నంలో అశటద్ధగిజాలనే 8 మంద్ధ క్ఴులు ఉండేరహరథ. ఇతతు కహలాతున గద్ఘాల షంసహి నంలో ' సహఴితయ 
షారణయుగం ' గహ ఙెబుత్ఘరథ. రముఖ్క్వి సో మయాజులు, అలంకహర శిమోభూశణం రచించిన 

క్ంద్ఘయాఙఘరథయలు ఇక్కడమరహమే. ఆంధరద్ేవంలోతు ఎక్కడెక్కడమ క్ఴులో ఇక్కడమ మహజుల దరశనఘతుకి ఴఙేిరహరథ. 

తిరథతి రేంక్ట్క్ఴుల ఉదంతం:- 

ఆంధరథేవంలో తిరుతి యేంకటకఴులు తిరుగతు రథేవం లేద. యహభ కుని రవలేత  యేరు. అల ంటి రముఖ 

కఴులకు కడవ గథవాల షంస్హా ను భహజుల దరశనం అంత షలభంగహ థొరకలేదనటటతుకత ఒ ఉథవసరణ ఈ 

షంఘటన. క భోజు తిరుతి య ంకటకఴులు గథవాల షంస్హా ధవతుకత ఴఙవిరు. భహజ్ దరశనం కహలేద. కట,ి 

భెండె భోజులు గడిచితోృబంథి. అబధవ దరశన పటగం కహలేద. టలా ఴదలతు కఴులు టాణవతుి 

ఴదలకుండవ ఴండెక తితు ఎదరు చఽరహరు. అబధవ భహజ్దరశనం కహలేద. ఇక విషగొచిిన కఴులు క 

భోజు " చరు బరసౄయ రహలత  ివబా రహషత ంి ఙెీ / ఴంట ధేభ ీంఙే గథవాల భహజు " అతు ఒ కహగ తం తొద భహల 
భహజ్య యహభ కత ంనంఙవరట. థవతుణో జ్భ గ న తనీథవతుి ణెలుషకుని భహజ్య యహరు య ంటధే కఴులన 
రనీంచి, యహభ  తృహండిత రదరశనకు కహఴలలన ఏభహీటలు  ఙేబంచి, తదనంతరం ఘనంగహ షతకభ ంచి, 

షంపటఴనలు అందజ్ేరహరట. 
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ఈ తిరుతి య ంకటకఴులే కధవడె విజ్యనగర భహజుల దరశధవరాం య యునుీడె, అకకడి థియహన 
కోదండభహమ భహఴు స్హళ త షభకు కహకుండవ. షధవౄధవతుకత ఏభహీటల ఙేయగహ కోతోచిిన తిరుతి 

కఴులు అతతుతు ఉథేదశ్చంచి... 

అటల గథవాయౌటల ఙెనిటాణము మధంగలుగ  థేవముౄనన్ 

జ్టలల షఽుభ త వణవఴదవనములు ఫ చిం జ్ేలయునిటిా  మ  

కతటల భహజీయక యుని దరశనము తుంకెయహాతుకీ భహజ్ొషం 

గుట? ఙెీంగదఴయ తృహయౌతబుదవ! కోదండభహమ తేదవ!]. అంటృ ఙెనీన దంలో.... స్హళ ణవతుకత 
గథవాల క గొీ స్హా నమని విశయం ఋజుఴఴుతేంథి. 

గద్ఘాల షంసహి నం- క్వి ండమతులు- సహఴితయ ళేఴ:- 

 నేద స్ ముౄ భూతృహలుడె- గీత గోవిందం అతు అశాదలన ణెలుగులో కత అనఴథింఙవడె 
 కొటికలూడి వీర భహఘఴ కవి -యద రలు క ణవతీర పటరణోత  ఉథో గ రాము 
 చినసో్మ భూతృహలుడె -రతి రహషత ంి న ణెలుగులోకత అనఴథింఙవడె 
 కదం నెదదన సో్ మయ జి -మతసయ ుభహణం రేశ ర ైలేవ య్ల ముకుంద విల షం ఆదవతిౄక 

భహమ యణం 

 కొతతయౌు భహమ నజ్యఙవరులు- అయోధ కహండ 5 

 గహభేగయ ుర షబటూభహఴు రహలత  ి-శ్ర ీకాశా య్ల  తరంగ ణ ిగీత గోవిందం 

 కహమషముదరం అీల ఙవరులు- అశాపటష్హకవి త విల లతు. 

 బో రయ యౌు రేష్హఙవరులు - యుదాకహండ మూడె ఆరహాస్హల 

 కతభీట ియ ంకటటఙవరులు- అలంకహర కౌషత భం బటఴ వతకం కమలణురం జ్నం దరహఴణవర సో్త తరం 

వాంగహభహల హార హాయగీఴీ దండకం 

 హాయ్ గీఴీ ఙవరులు -చంథిరక 

 తిరుతి య ంకట కఴులు -విద ముగుగ భహ ముథవర క్షరరహల  

 ఆథిూడ ిరపటకర్ భహఴు -కంద భహమ యణం పటరత దావ రబంధ రచన 

తోదలలైన రచనలు స్హళ తయేతతలు కఴులు ండితేలు ఎంణోమంథి గథవాల షంస్హా నం లో ఉనిటలఴంటి 
కవి షఫేౄళకు, తృహండిత తోృ టీలన తురాళ ంఙేయహరు. గొీ తృహండితం గల ఴకుత లకు అతృహరఫ ైన 
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ధనభహవులు షమభ ీంచి షాయంగహ గథవాల ఆ స్హా నంలో షధవౄన షణవకభహలు ఙేయడం ఆనయహబతీగహ  
ఉండేథ.ి  

తృహగ ులాో మెడమడ  
రముఖ తుజ్యం ఴతిభేక ఉదమకహరుడె భహజ్కీయ ధవయకుడెైన తృహగ ుల ు భెడిడ  గహరు 1919 ఫే ధ ల 10 న 

జ్ోగుల ంబ గథవాల జిల ు  మ నఴతృహడె మండలం, జ్ల ు ురం గహీమంలో జ్తుౄంఙవరు. చిని ఴయషలోధే 
తయౌుదండరె లు మరణించగహ గథవాల షంస్హా న మహాభహణి ఆథిలక్ిౄ థేఴమౄ షహాయంణో విథవపటషం 

ఙేరహరు. 1968లో గథవాల ురతృహలక షంఘం ఙెైరౄన్ గహ 1972లో గథవాల నంచి రహషనషభుడిగహ 
ఎతుికయ రు. 1984-87 ఴరకు గథవాల ఴఴస్హయ మ భెకట్ కతటీ ఙెైరౄన్ గహ తుఙేరహరు.  

 భెడిడగహరు కమల రంగహతుకత ఎంణో తోృర ణవససం ఇచిి కమలరంగ తోృ శకులుగహ కీభ త గడింఙవరు గథవాల టాణంలో 
లయౌత అతేఴాథిా  షంఘం ఏభహీటల ఙేయడఫే కహకుండవ బటల భఴన్ ల ంటి షంషాల అతేఴాథిాకత తృహటలడవడ రు 
రతి ధ ల స్హళ త స్హంషకాతిక కహరకమీ లు తుభ ాఘింగహ తురాళ ంఙేయహరు.  

ళ ైదభహబటద్ ఆంధర భహశార వియ్నం షమయంలో కొతత  భహష్హా ర తుకత ఆంధరరథేశ్ అధే  నేరున తోదట  

షఽచించినథి తృహగ ుల ు భెడిడ  గహరు రతితృహదనన బూరుగ ల భహమకాష్హా భహఴు గహరు బలభ ఙవరు షంఘ 

షంషకరణ అతేల ఱ రముఖ స్హాతంతర షమరయోధడె జీవితమంణవ రజ్యలేఴకే అంకతతం ఙేలన 

రజ్యలేఴకుడె తృహగహ ులు  భెడిడ  గహరు 2010 అకోా బర్ 25న రమథింఙవరు.  
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9.సహమాజిక్ - సహంఘిక్ మిళితులు 
గథవాల షంస్హా నం  

గద్ఘాల్ షంసహి నం నఘట్  సహమాజిక్ ,సహంఘిక్ ,మిళితులు రధఘనంగహ ఈ సహమాజిక్ మినహభంునక్ు 
ేదమిక్ం త్ో తృహట్ు ఇతర సహంఘిక్ తుమిాతి లక్ు క్ూడఘ తృహర రంభమయాయభ అవి 

1. కుల 

2. మతం 

3. ణెగ 

4. యౌంగ పేదం 

5. తృహర ంతీయ బేదం 

6. య ైకలం 

ఒక్ ఴయకిు తన వకిుయుక్ుు లన షమరిఴంతంగహ వితుయోగించకోఴడఘతుకి సహమాజిక్ంగహ అభిఴాద్ధధ  
ఙెంద్ేందక్ు కొతున సక్ుకలన క్యౌంఙఘరథ. అభత్ ే సహమాజిక్ మిళితులు లేద్ఘ సహంఘిక్ తుమిా 

తుల కహరణంగహ ఈ సక్ుకలన తృ ందలేతు ళితిలో ఉనన ఴయకిు షమాజం మినహభంచినరహరథ లేద్ఘ 
న ట్ టరేళనరహరథ గహ ేమొకంట్ారథ. షంసహి నఘధీవులు రధఘనంగహ సహమాజిక్, ఆమిిక్, సహంషకాతిక్ 

నేథయంలో షమాన  మానఴ సక్ుకలు క్యౌగినట్ుఴంట్  త్ొయౌ తృహలక్ులుగహ మనం ఙెుకోఴచి. 

నఘట్   షమాజంలో  మఴిళ  ఴయఴషి  బాలయవిరహహలు, ఴరక్ట్నం ఴంట్ వి షమాజంలో ఇలా 
మమెననన ఉననట్ కీ గద్ఘాల షంసహి నం లో ఙఘలా ఴరక్ు నలో సో మభూతృహలుడమ అనంతరం 

అతయధధక్ంగహ మఴిళ తృహలక్ులు  గద్ఘాల షంసహి నఘతున ూమిుసహి భలో అభిఴాద్ధధ  ద్ధవలో  
నడమంఙఘరథ . 

అద్ేవిధంగహ క్ులం, మతం, ఴరిం ,తృహర ంతం బెదం లేక్ుండఘ సహమాజిక్ ఏకీక్ాత ఴయఴషిన తీషక్ుమహఴడంలో 
గద్ఘాల షంసహి నఘధీవులు ూమిుసహి భలో అనేక్ చరయలు ఙేట్ాట రథ. రహట్ లో సహి తుక్ ద్ేఴత్ఘమూరథు లన 
ూజిషఽు  సహి తుక్ంగహ ఉననట్ుఴంట్  రజల యొక్క క్ట్ుట బాటో్న, ఆఙఘమహలన ఴయఴహమహలన షమిలట  
ఏకీక్ాత దాలట  త్ో చఽషఽు   తృహలన ఙేయడం జమిగింద్ధ.  
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10.Art and architecture 

రహషు  శిల క్ల- తుమహాణఘలు 
 జ్ోగుల ంబ గథవాల జిల ు  పౌగోయకంగహ ఎధోి రణేకతలణో విభహజిలుు తేనిథి నేభొంథిన ుణక్ేణవర లకు 
అధేక ఙవభ తరక కోటలకు తులయంగహ ఈ జిల ు  గథవాల ,బో రయ యౌు ,తృ ర దద టృరు అలంూరు తోదలలైనవి  

షంస్హా న తృహలనలో విలలయౌున ధ ల  ఇథి. 

గద్ఘాల కోట్:-గథవాల షంస్హా ధవదీవుడె అబన నెదద  సో్ మ భూతృహలుడె కీషీత వకం 1663 నండ ి

1712 మధలో భ తృహయౌంచడం జ్భ గ ంథి. ఈ మధ కహలంలోధే గథవాల కోట న తుభ ౄంచడం జ్భ గ ంథి. 
రషత తం గథవాలకోట లో శ్ర ీలక్ీౄ ఙెనికేవఴ ఆలయం ,భహమ లయం ,లక్ీౄ థేవి ఆలయం  ణో తృహటలగహ 
"మహాభహణ ి ఆథిలక్ిౄ థేఴమౄ" డిగీ ీ మభ యు నజీ కమలరహల ఉధవిబ. చకకతు శ్చలీ తుభహౄణంణో ఈ 

ఆలయలు చఽరులన ఆకటలా కుంటలంథ.ిశ్చదిల ఴషాలో ఉని కోట బురుజుల మధ ఈ ఙవభ తరక ఆలయం 

టాణంలో వివిధ ఆలయ లన చఽడఴచి.  

 

 

Gadwal samsthanam Inscription 
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 Gadwal Samsthanam 

 

 

 

 

 

 

గద్ఘాల ట్టణ ఆలయాలు రముఖ్ క్ట్టడఘలు:- 

జ్ోగుల ంబ గథవాల జిల ు  కేందరం అం గథవాల టాణంలో కోట లోల శ్ర ీఙెనికేవఴ ఆలయం భహమ లయం, 

అనిూరా, అయీ ఆలయం, గంజి నేట, శ్ర ీయ ంకటేవార ఆలయం, గుంటి ఙెనికేవయహలయం, కాష్హా  నథ ి

థవభ  లోతు శ్ర ీఆంజ్ధేయ స్హాత ఆలయం తృహర చీన కటాడవలు అబధవ  భఴంతేలన చఽడఴచి. కాష్హా భెడిడ  
బంగహు , చకకమౄ పటవి, యౌంగమౄపటవి  ధేడె ఆధతుకతన షంతభ ంచకుతు వితుయోగంలోకత ఴచిినవి. 

షంఘ ల గహీమ ఙెరుఴు అనకొతు తృహరుకన ఏభహీటల ఙేరహరు ఙెరుఴులో నలుల కోషఫ ై బో టింగ్ కడవ 
ఏభహీటల ఙేరహరు గథవాల భహయచఽరు రదవన రసథవభ లో ఈ తృహరుక ఉంథ.ి నథి అగహీారం లో శ్ర ీ

య ంకటేవార స్హాత ఆలయం, దణవత ణేరయ స్హాత ఆలయం, భహమ లయం, శ్చయహలయం రలథిాఙెంథినథి. రతి 
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షంఴతసరం ఏకహదశ్చ శ్చఴభహతిర తథితర రాథిధవలలో యేల థి గహ భకుత లు ణవము తోకుకలు తీరుికోఴడవతుకత 
ఴషత ంటటరు.  

 చక్కమా ఫావి :- 

 

 

 యౌంగమాఫావి:   
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 శ్రర ఙెననకేవఴ ఆలయం :- గథవాల షంస్హా ధవదీవుల కులథెైఴఫ ైన ఙెనికేవార స్హాత 

నేభ ట గథవాల కోట లోతు రదవన పటగంలో ఙెనికేవార ఆలయ తుి తుభ ౄంచడం జ్భ గ ంథి. ఈ 

తుభహౄణం అీటి శ్చల ీలు మభ యు చితరలేఖధవతుకత కమలతృో శణ కు రదవన తుదరశనంగహ 
కతునస్హత బ. ఈ ఆలయం భ దిలో అధేక యజా్ య గహలు సోమ లు ఴంట ిూజ్య కహరకమీ లు 
తుతం జ్భ గేవి. ఇీటికీ ఈ ఙెనికేవార ఆలయం మనకు ఙవభ తరకుస్హక్షంగహ  ఉంథ.ి  

  క జ్యనద కథ 

 గథవాల షంస్హా ధవదీవుడె నలు  సో్ మభూతృహలుడె గథవాల కోట తుభ ౄంచడవతుకత రయతిించగహ కోట 

గోడలు తులఴకతోృ ఴడం కయౌతోృ ఴడం జ్భ గేథ.ి థీతు గహన నలు  సో్ మధవథిర స్హా తుకంగహ ఉనిటలఴంటి 
కేవఴుడె అధే  బటర సౄణలతతముతు బయౌ ఇఴాడం థవాభహ గథవాల కోట  తుభహౄణం ూరతబంథి.  
అందకుగహన ఆయన నేభ ట కేవవ్ ఆలయ తుి తుభ ౄంఙవరు.  
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గద్ఘాల షంసహి నఘధీవులు తుమిాంచినట్ుఴంట్  ఙెననకేవార ఆలయ ఱహషనం.  
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 బీచయోౌ  ఆలయం :-  

 

 

 షంఘాల గహర మ ఙెరథఴు:- 
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తుజం కొండ కోట్:-తెచయౌు ఆంజ్ధేయ స్హాత ఆలయ తుకత షతొంలో కాష్హా నథి మధ పటగంలో 

తుజ్ం కొండ  చఽరులన  ఆకటలా కుంటలంథ ిథీతుి తుజ్ం నయహబుల కహలంలో తుభ ౄంఙవరు. ఈ కోట లో 
ఆంజ్ధేయ స్హాత గుడి, మలద క బటవి చఽడఴచి థీతుి బటిా  ఆధవటి తవమీ షంషకాతి మనకు 
కళుముంద కతునస్హత బ. కాష్హా నథి తుండెగహ తృహడెతేనిుీడె ఈ కొండ చఽడముచిటగహ ఉంటలంథి 
తుజ్ం కొండ కోట  తుభ ౄంచింథి గథవాల షంస్హా ధవదీవులు.  

 

అలంూర్ జోగులాంబ ద్ేఴసహి నం:- మనథేవ యహతంగహ తోతతంగహ 18 వకతత నఠహలు కొలుయ  ై

ఉండగహ అందలో శ్చఖభహయమ నంగహ ఇల  కహయ మ నంగహ అలంూర్ 5ఴ వకతత నఠం 

భ ఢవిలుు తేంథి.ఇథి మసో తకాశాఫ ైన వకతతనఠం గహధే కహకుండవ విలక్షణఫ ైన సభ సర క్ేతరంగహ కడవ 
అరుథెైన రవలత  కలద.ఇకకడ శ్ర ీ కాశా థేఴభహయలు ఏలుబడిలో తుభ ౄంచబడిన శ్ర ీ యోగహనంద లక్ీౄ 
నరలంసస్హాత కోయ ల శ్ర ీ షఽరధవభహయణ స్హాత కోయ ల ణోతృహటల నఴగసీ ఆలయ లు కడయౌ 

షంగఫేవార స్హాత థేయహలయం శ్ర ీ కంచి కహమ క్ి అమౄయహభ  ఆలయం తృహధవవ తూ తీరాములన భకత 
ఴనరులు ధేతరరాంగహ దభ శంచకోఴచి. 
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11.గద్ఘాలషంసహి నంలోతు విద్ఘయభిఴాద్ధధ  - మహమహణి ఆద్ధలక్ష్మా ద్ేఴమా 

రభుతా డమగరర క్యాఱహల -రసహి నం 

 

కాశా, తేంగభదర మధ ఉని గథవాల తృహర ంతంలో తుఴలషఽత  స్హమ జికంగహ ఆభ ాకంగహ య నకబడిన ఴభహగ లకు 
ఉనిత విదన అంథించడం కోషం ఎంణోమంథి కాఱ ఙేయడం జ్భ గ ంథి. 1955 తభహాతి ఈ కహలంలో 
నడిగడడ  తృహర ంణవతుకత ఙెంథిన రజ్లు ఉనితవిద చదఴుకోయహలంట ే గథవాలలో కేఴలం ళ ైషఽకల్ విద 
ఴరకు మ తరఫే అందబటటలలో ఉండేథ.ి  ఉనిత విదకె ైషదఽర తృహర ంణవలలైన కరౄిలు, భహయచఽరు, 
ళ ైదభహబటద నగభహలకు య ళుఴలల ఴఙేిథి. 

            అందకు స్హా తుక షంస్హా ధవదీవులబన భహదవకాశా భహంభూతృహల్ అీటి తుజ్యం కహలేజీలో లలకిరర్ గహ 
ఉని వి.ఎస్.రమ థేవి, షాతంతర షమరయోధలు అబన తృహగ ుల ు భెడిడ , డీ.కే. షత భెడిడ  కతటీగహ ఏరీడి 
నయుల, డిగీ ీకమలరహల స్హధన కోషం కొనకోకఴడం  జ్భ గ ంథి. ఈ షమయంలో విరహల స్హా నకు రదవన 

షమష అబధవ భఴన స్ౌకరం కొరకు భహజ్య కాశా భహంభూతృహల్ గహభ తు షలహా కోరగహ ఆయన తన నడిగడడ  
తృహర ంతంలోతు తుయహష భఴనం షముథవయ తుి ఇఴాడవతుకత అంగీకభ ంచడఫే కహకుండవ ఉస్హౄతుయ  
వివావిథవలయం యహభ ణో షంరథింులు జ్భ తృహరు. నడిగడడ  తృహర ంతంలో అీటి ళ ై షఽకల్ ళ డవౄషార్ 

అబన షఽభ  భెడిడ  కమలరహల రదవన ఉతృహదవయుతుగహ, అీటి ఆర్ టి ఒ జి.ధవభహయణ భహఴుణో కయౌల 
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ఉస్హౄతుయ  యూతుఴభ సట ీయహభ ణో అదికహభ క ఉతతరుాలు రతేతతభహలు జ్రడం జ్భ గ ంథి. థీతుణో కమలరహల 

ఏభహీటల ఒ కొయౌకతక ఴచిింథి.  

 

                 1959-60 షంఴతసభహతుకతగహన ఉస్హౄతుయ  వివావిథవలయం నంచి కమలరహల భఴనం 

భ శ్రలన కోషం ఆరా్్ కమలరహల నరతుసతృహల్ అబన తృ ర ెషర్ అబుద ల్ ఖ దర్ ధేతాతాంలో క కతటీ గథవాల 

లోతు భహజ్య యహభ  భఴధవతుి షందభ శంచి కమలరహల తురాసణకు అనకల రథేవంగహ తీభహౄతుంచడం ణో 
అీటి ఆభీడయో టి ధవభహయణ భహఴు కమలరహల ఏభహీటల నెై రభుణవాతుకత లతౄహరష ఙేయడం జ్భ గ ంథి. ఆ 

తరుయహత ఉస్హౄతుయ  వివావిథవలయం లెైన్స కమలరహల నరతుసతృహల్ షదరశనం గహభ కత గథవాలలో కహలేజీ 

ఏభహీటలకు షంబందించిన అదికహభహలన ఇషఽత  వివా విథవలయం యహరు ఉతతరుాలు జ్యభీ ఙేయడం 

జ్భ గ ంథ.ి షదరశనం ఐ.షఽర ధవభహయణ న అదికహభ కంగహ గథవాల కమలరహలలకు తోదట ినరతుసతృహల్ గహ 
తుయతంచి  ఐదగుభ ణో కమలరహల కతటీ ఏభహీటల ఙేయడం జ్భ గ ంథి. కహరదరుశలుగహ తృహగ ుల ు భెడిడ , 
డీ.కే.షత భెడిడ  కోరహదికహభ గహ గటలా  నరలంసం ఉధవిరు. ఇథిల  ఉండగహ నఽతన కమలరహల తురాసణకు 
ఆభ ాక ఇబూందలు భహగహ అీటి భహమకాశా భహంభూతృహల్ గహరు ఉథవరంగహ భఴన షముథవయ తుకత 
ఇఴాడఫ ేకహకుండవ కమలరహలల తురాసణ కోషం తన తయౌు గహభ  నేరు తొదగహ   25000/- రౄతృహయలన 
విభహళంగహ ఇఴాడం జ్భ గ ంథి. థీతుణో కమలరహల భఴధవతుకత " మహాభహణి ఆథిలక్ిౄ థేఴమౄ" అతు నేరు నెటాడం 

జ్భ గ ంథ.ి బో ధన లబూంథి కోషం ళ ైదభహబటద నఽ లెైన్స కహలేజీలో కురుగంటి లణవభహమయ, ుటాభ త 
శ్రతీుయహస్హఙవరులు మభ కొందరు కతటీగహ ఏరీడి లబూంథికత ఇంటరౄాయ తురాళ ంచి ూభ తస్హా బలో 1960 

నయుల తరగతేలన తృహర రంతేంచడం జ్భ గ ంథి. 1960 నంచి కమలరహల ణొయౌ లెకెటీభీ తృహగ ుల ు భెడిడ , 
తభహాత 1961 నంచి 25 ఴరకు డి.కే.షణవభెడిడ  కహరదభ శగహ ఴఴసభ ంఙవరు. 1965 లో కమలరహలలు 
రభుతా య జ్మ నంలో వియ్నం ఙేయడం జ్భ గ ంథి. కహలేజీ తోదట నయుల ణో తోదలలైన డిగీ ీలెైన్స 
గూీులన, డీఎలస లెైన్స మ థ్సస గూీులన, కొంతకహల తుకత తఏ, తెకహం గూీులన రయేవనెటాడం 

జ్భ గ ంథ.ి ణొలుత విథవభ ా షంఘ ల ధవయకులకు విరేశ తృహర దవనత ఇఴాడం జ్భ గ ంథి. కమలరహల అతేఴాథిా  
కోషం, షలహామండయౌలోన వీభ తు ఙేరుికొతు వీభ  లేఴలన ఉయోగ ంచడం జ్భ గ ంథి.  

 

1969 నయుల డిగీ ీ కమలరహలలు కయౌల ఉండేవి. కహతూ 1969లో puc కత బదలుగహ ఇంటభీౄడియట్ 

తరగతేలు, డిగీ ీ తరగతేలు భెండె ఙెనేీయహరు. కహతూ 1996 నండ ి ఇంటభీౄడియట్ తరగతేలన, డిగీ ీ

తరగతేలన విభజించడం జ్భ గ ంథి. 1966 తభహాత ఇంటభీౄడియట్ తరగతేలకు రణేక భఴధవతుి 

ఏభహీటల ఙేయడం జ్భ గ ంథి 
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1964లో అీటి ఆభ ాకమంతిర మభ  ీఙెధవి భెడిడ  షమక్షంలో " మహాభహణి ఆథిలక్ిౄ థేఴమౄ"  రభుతా డిగీ ీ

కమలరహల గహ మ భ ంథి. ఉమౄడి తృహలమూరు జిల ు  లోతు తోటాతోదట ిరభుతా డిగీ ీకమలరహల ఇథి 
కమలరహలలో 1960 నంచి ఇీటిఴరకు 29 మంథి కమలరహల నరతుసతృహల్ గహ తు ఙేరహరు.మహాభహణి ఆథిలక్ిౄ 
థేఴమౄ రభుతా డిగీ ీకమలరహల స్హా నంచి 50 షంఴతసభహల  అబన షందరృంగహ ణేథీ .5.05.2012 నండి . 
06.05.2012 ఴరకు షాభోా తసయహలు జ్భ గహబ.  
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ముగింు 
   విదాగద్ఘాల విదాత్ గద్ఘాల  అతు  ేరథ గహంచిన గద్ఘాల షంసహి నం తుజాం మితృహలన కహలంలో ర లళన 

షంసహి నఘలలో గద్ఘాల షంసహి నం   ఆనఘట్   షంసహి నఘలఅతునంట్ లో క్ూడఘ గద్ఘాల షంసహి నం మహజకీయ 

,ఆమిిక్, మితృహలన అంవం రంగహ ,సహఴితయ అంఱహల రంగహ ,క్ట్టడఘల రంగహ అనేక్ రకహల విశయాలోో  

విభిననంగహ ఉండమ. 

గద్ఘాల షంసహి నం తృహలక్ులు ఙేట్ ట  ద్ఘామహ సహి తుక్ంగహ ఉననట్ుఴంట్  రజలన షభిక్షంగహ మతసహమరషయం 

గహ తృహలన ఙేయడం జమిగింద్ధ.నఘట్  షమాజంలో ఉననట్ుఴంట్  క్ళలన ,షంరద్ఘయ ఴాతిులన తోృ లషఽు  

ేరథరఖ్ాయతులన తృ ంద్ధంద్ధ. రధఘనంగహ వీరథ  న లకొయౌన విద్ఘయ షంషిల ద్ఘామహ తృహర ంతీయంగహ కొతునరేల 

మంద్ధ విద్ఘయరథి లు ఉననత విదయన  అభయళంచడంత్ోతృహట్ు రభుతా ఉద్య యగహలు  తృ ందడం 

జరథగుతునఘనభ.ఏ విధబ ైన షంసహి నంగహ ఫాళయోౌంద్ధ ఇలా అనేక్ రకహల విశయాలక్ు న లర ైన ఈ 

షంసహి నం ెై విషు ాతంగహ మిఱోధనలు జమిత్ే నఽతనబ ైన మమెననన విశయాలన మనం త్ెలుషక్ునే 

అఴకహవం ఉంట్ుంద్ధ 
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ఉయుక్ు గరంథఘలు 
1. ణెలంగహణ చభ తర షంషకాతి- ణెలుగు అకహడతొ 

2. ఆంధర ల స్హంఘ క చభ తర -షరఴరం రణవభెడిడ  
3. జ్ోగుల ంబ గథవాల్ జిల ు  షమగ ీషరు- ణెలంగహణ స్హరషాత భ శతేత  

4. ముంగ యౌ ణెలంగహణ తృహర చీన స్హళ త చభ తర- షంకతభెడిడ  ధవభహయణభెడిడ  
5. ణెలంగహణ చభ తర షంషకాతి( యహష షంకలనం) -తృ టిా  శ్రభీహములు ణెలుగు వివావిథవలయం  

6. ణెలుగు స్హళ త షతొక్ష- Dr.G.ధవగయ 
7. ళ ైందఴ ధరౄ వీరులు -షరఴరం రణవభెడిడ  

      8.   థవాల షంస్హా నం -డవకార్ S.J.షంత్ కుమ ర్ 
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