
 

  మహారాష్ట్ర భక్ తసాధువులు: 

 

13వ శతాబ్దంనంచి 17వ శతాబ్దద వరకు మహారాష్ట్రలో చాలామంది భక్ తక్వులు వర్ధలాిారు. 

సరళమయిన మరాఠీ భా్లో వారు రాసిన పాటలు ప్రజలన ప్రభావితులన చేశాయి. 

మహారాష్ట్ర భక్ తక్వులలో ముఖ్యు లు జ్ఞ నే శ్శర ్, నామదేవ్, ఏక్నాథ్, తుకారాం మాప్రమేకాక్ 

సకుు బాయి వంటి భకుతరాళా్ల, “అంటరాని” మహ్ కులస్థుడయిన చోఖామేళ్లడి 

కుటంబ్ం వాళా్ల కూడా ప్రసిది్ధలు. ఈ భక్త త సంప్రదాయం రండర్ధపురాలయంలోని 

విఠలుడి (మరో రూరంలో ఉనన  విష్ణు వు) మీద మాప్రమే కాక్ సమసత జనల హృదయాలాో 

నివసించే ఇ్రదైవంమీద కూడా దృష్టరని కంప్ీక్ర్ధంరజేసింది. 

అనిన  రకాల క్రమ లన, ధరమ ని్ఠ తాలూకు బాహు  ప్రదరశ నన, పుటరక్తోశ్ ఆధారరడిన 

సమాజిక్ భేదాలన ఈ భక్ తక్వులు తిరసు ర్ధంచారు. నిానిక్త, వారు సనాు సనిన  కూడా 

తిరసు ర్ధంచి కుటంబ్జీవనం చేస్తత  ఇరర వు కుతల మాదిర్ధగాశ్, బ్రక్డానిక్త కావలసినది 

సంపాదించుకంటూ అవసరంలో ఉనన  తోటివాళకాు అణుకువగా సేవచేస్తత  ఉండటమే 

మేలని రలచారు. ఇరరుల బాధన రంచుకోవడంలో భక్త త ఉందనివారు నొక్తు చెరప డంవల ా

ఒక్ కరత మానవతాభావం వెలువడింది. ప్రఖాు ర గుజరాతీ భకుతడు నర్సీ  మెహతా “ఇరరుల 

బాధన అరుంచేస్థకశ్వాళా్ల వై్ువులు” అనాన రు. 

సంత్ తుకారం రచించిన ఒక్ అభంగ్ లోని (ఒక్ రక్మైన మరాఠీ భక్త త గీరం) భావం ఈ క్తంది 

విధంగా ఉంటంది: 

విరర్సరంగా అసహ్ు ంచబ్డడ వానిని 

దెబ్బ లు తినన వాణ్ణుచూసి 

వేటా రడడవాణ్ణు చూసి 

తాశ్ అరనిగా ఊహ్ంచుకని ఆ బాధలు రడడటా 

రలచేవాణ్ణు గురుతంచుకో, 

అరడు సధువని. 

అరనిక్త దేవుడు తోడుగా ఉనాన డు, 

వదిలేసిన ప్రతి వు క్త తని అకుు న జేరుు కంటాడరడు 

బానిసలని ప్రతి ఒక్ణ్ణు. 

రన కడుకులా చూస్థకంటాడు 

బానిసన, 



ఇలాంటి వు క్త తని మనిష్ట 

రూపుదాల్చు న దేవుడని, 

తూకా అంటాడు. 

ఎనిన సరాు చెరప డానికైనా శ్న అలసిపోన 

• పేదలు, బాధారపుతల సేన హ్తులశ్ నిజమైన భకుతలని తుకారాం అనాన డని నీవు 

ఎంద్ధకు భావిస్థతనాన వు? 

చోఖామేళ కడుకు రచించిన అభంగంలోని భావం ఈ క్తంది విధంగా ఉంటంది; 

మమమ ల్చన  నిమన కులంలోని వాడిని చేసింది నవుర  

ఆ యధారాునిక్త ఎద్ధరుగా ఎంద్ధకు నిలుచోవు, మహాప్రభో! 
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చిప్రం-21.1 అగ్నన చుటూర  కూరుు నన  సనాు స్థలు 

భుక్ తశేషానన ం తినడమే క్దా, మా బ్తుక్ంతా! 

నవుర  ీనిక్త సిగుురడాల్చ 

మా ఇంటా్ల తినాన వు క్దా, 

దాన్నన లా కాదనగలవు నవుర ? 

నాకంద్ధక్తచాు వు ఈ జనమ మని 

అడుగుతునాన డు, చోఖా (కడుకు) క్ర ుమేలుడు, 

• ఈ అభంగ్ లలో సమాజిక్ వు వసు గుర్ధంచి వు క్ తరర్ధచిన భావాలన చర్ధు ంచండి. 

నాథరంథీలు, సిది్ధలు, యోగులు: 



ఆచారానసరంగా వస్థతనన  కనిన  మరవిధులనూ, సమాజిక్ వు వసునూ ఈ కాలంలో 

ఏరప డిన బ్ృందాలు కందరు సరళమయిన తార్ధు క్ వాదాలతో విమర్ధశ ంచడం 

మొదలుపెటారరు. వార్ధలో నాథరంథీలు, సిదిాచారులు, యోగులు ఉనాన రు. వాళ్లు  

ప్రరంచానిన  వదిలేయమంటారు. నిరాకార రరమ సతాు నిన  ధాు నించడంలోన, దానితో 

ఐక్ు ంకావడంలోన ముక్త తక్త మారుం ఉందంటారు. ీనిన  సధంచడానిక్త యోగాసనాలు, 

ప్పాణాయామం, ధాు నం వంటివాటిని సధన చేస్తత  బౌదికి్ అంశాలపై గాఢమయిన శిక్షణ 

పందాలని బోధంచారు. ఈ బ్ృందాల వార్ధ బోధలు ముఖ్ు ంగా “నిమన ” కులాలవార్ధలో 

వాు పంచాయి. ఆచారానగరమయిన మతానిన  గుర్ధంచి వీరు చేసిన విమరశ , ఉరతర 

భారరదేశంలో భక్త తరరమయిన మరం ప్రబ్లంకావడానిక్త దార్ధ తీసింది. 

 

  ఇసాామ్-సూఫీతతవ ం: 

 

భక్ త సధువులకూ స్తఫీలకూ మధు  చాలా వి్యాలలో సరూరు ర ఉండేది. అంద్ధవల ా

ఒక్ర్ధభావాలనొక్రు అందిపుచుు కునాన రు. స్తఫీలు ముసింా మార్ధమ క్ సధువులు. వారు 

బాహు మయిన మరని్రన వు తిరేక్తంచారు. దేవుడిమీద ప్పేమ, భక్త త, సమసత మానవులమీదా 

దయ, క్రుణ ఉండాలని నొక్తు చెపాప రు. 

ఏకశర రోపాసనన క్చిు రంగా పాటించాలని, అంటే ఒక దేవుడిక్త విధేయులయి ఉండాలని 

ఇసామ్ ప్రబోధంచింది. విప్గహారాధనన తిరసు ర్ధంచింది. ఆరాధనారరమయిన క్రమ లన 

చాలావరకు సరళీక్ర్ధంచి సమూహ్క్ ప్పార ునలన విధంచింది. అదే సమయంలో ముసింా 

రండితులు ్ర్ధయత్ అశ్ రవిప్ర నాు యానిన  రూపందించారు. ముసింా మరరండితులు 

విధంచిన విసతృర క్రమ లనూ, ప్రవర తన నియమావళినీ స్తఫీలు రరచుగా తిరసు ర్ధస్తత  

వచాు రు. ప్రరంచానిన  మరచిపోయి, ప్పయుడు రన ప్పయురాల్చ కోసం రపంచిపోయినటా 

వారు దేవుడిలో ఐకాు నిన  కోరారు. భక్ తక్వులలాగే స్తఫీలు కూడా రమ అనభూతులన 

వు క్ తంచేస్తత  క్విరలు రాశారు. వివిధ సంఘటనలతో, నీతిక్థలతో సంరనన మయిన వచన 

సహ్రు ం అభివృది ిచెందింది. ఘజిలీ, రూమీ, సీ మధు  ఆసియా ప్పాంరపు గొరప  

స్తఫీలు. నాథరంథీయులు, సిది్ధలు, యోగుల మాదిర్ధగాశ్ స్తఫీలు కూడా, ప్రరంచానిన  

వేరే విధంగా చూడటానిక్త హృదయానిక్త శిక్షణ ఇవర వచుు నని విశర సించారు. ఈ శిక్షణకు 

వారు జిప్్  
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(ఒక్ నామానిన గాని, స్తప్తానిన గాని జపంచడం) ధాు నం, సమ (పాడటం), ర్ీ  (నృరు ం 

చేయడం), నీతిక్థలన చర్ధు ంచడం, ప్పాణాయామం మొదలైనవాటిని ఒక్ గురువు లేదా 

పీ్ మారుదరశ క్రర ంలో సధనచేసే సవివర విధానాలన రూపందించారు. ఆ విధంగా 

స్తఫీ గురువుల రరంరర (సిల్ సిలా) ఏరప డింది. వార్ధలో ఒకు క్ు రు, బోధనలోన, 

సధనారరమయిన క్రమ లోన కదిదకదిదగా భినన మయిన రదతిిని (రర్సకాన) 

పాటిస్తత వచాు రు. 

 

 

చిప్రం 21.2 రరమానందంలో మార్ధమ క్ సధువులు 



రదకండో శతాబ్దం రరార ర మధు  ఆసియానంచి వచిు న చాలా మంది స్తఫీలు 

హ్ంద్ధసున్ లో జ్ఞసిురరడాడ రు. ఢిలీ ాస్థలాతనల పాలన మొదలయిన రరవార, భారర 

ఉరఖ్ండమంరటా అశ్క్మయిన స్తఫీ ప్రధాన కంప్దాలు ఏరప డి ఈ ప్రప్క్తయ బ్లరడింది. 

అరు ంర ప్రభావ వంరమయిన వు వసులాో చిస్తత రరంరర ఒక్టి. ఇంద్ధలో బోధకులు 

చాలామంది వచాు రు. వార్ధలో అజీమ రులోని కార ా మొయినీదన్ చిస్తత, ఢిలీలాో కుతుబ ీదన్ 

బ్క్త తయా్ కాకీ, రంాబులో బాబాఫర్సద్, ఢిలీలాో కార ా నిాముీదన్ ఔల్చయా, గులబ రాులో 

బ్ందనవాజ్, గ్నస్థదరాజ్ ముఖ్యు లు. 

స్తఫీ గురువులు రమ ఖాన్ కాహ్ లలో (ధరమ శాలలాో) సమావేశాలు జర్ధపేవారు. 

రాజవంశీయులు, జమీందారాు, సధారణ ప్రజలు వంటివార్ధతో సహా అనిన  తీరుల భకుతలూ 

ఈ ధరమ శాలలకు వచేు వారు. ఆధాు తిమ క్ వి్యాలన వాళా్ల చర్ధు ంచే వాళా్ల. రమరమ 

లౌక్తక్ సమసు లన రర్ధ్ు ర్ధంచుకోడానిక్త సధువుల ీవెనలన కోరేవారు లేదా కవలం 

సంగీర, నృరు  కారు ప్క్మాలకు హాజరయ్యు వారు. 

స్తఫీ గురువులకు అలౌక్తక్ శకుతలు ఉంటాయనీ, వారు రమ రోగాలనూ, ఇబ్బ ంద్ధలనూ 

తొలగ్నసత రనీ ప్రజలు ఆపాదించేవారు. స్తఫీ సధువుల గోర్సలు (సమాధ: దరాు ) 

యాప్తాసులాలుగా మార్ధ అనిన  మతాల వాళ్ళు  వేలాదిగా అక్ు డిక్త వస్తత ండేవాళా్ల. 

• మీరు ఎపుప డైనా ఒక్ దరాుకు వెళి ాఉంటే దానిని గుర్ధంచి మీ సేన హ్తులకు 

వివర్ధంచండి. అక్ు డ వాళా్ల పీ్ న ఎలా గౌరవిసత రో, ఎలా ప్పారని చేసత రో చెరప ండి. 

 

  భారతదేశంలో కొతత మతవిశ్వవ సాల అభివృది్ధ: 

 

రదమూడో శతాబ్దద రరవార ఉరతర భారరదేశంలో భక్త త ఉదు మపు కరత రరంగం పైక్త లేచింది. 

ఇసామ్, హ్ంద్ధమరం, స్తఫీరరర ం, ఇరర భక్త తశాఖ్లవారు, నాథరంథీలు, సిది్ధలు, 

యోగులు-ఒక్ర్ధవల ాఒక్రు ప్రభావితులయిన కాలమది. కరత రటరణాలు, రాాు లు  
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ఈ కాలంలో పుటరకువస్తత ండటం గమనించాం. ప్రజలు కరత వృతుతలన చేరడుతునాన రు. 

తాము నిరర హ్ంచగల, కరత పాప్రలన అశ్ర ష్టస్థతనాన రు. అటవంటివాళా్ల-ముఖ్ు ంగా 

వృతితరనివారు, రైతులు, వర తకులు, కార్ధమ కులు-ఈ కరత సధువుల బోధలన ఆలక్తంచడానిక్త 

గుమిగూడి తాము వినన వాటిని వాు పతచేసేవారు. క్బీ్, బాబా గురునాన్ వంటివాళా్ల కందరు 

చాదసతపు ఆచారాలన, నమమ కాలన తిరసు ర్ధంచారు. 

బ్మెమ ర పోరన, అనన మాచారు , చైరను  మహాప్రభు, తులస్తదాస్థ, స్తరదాస్థ వంటివాళా్ల 

అరప టి విశార సలనూ, సధనలనూ స్తర క్ర్ధస్తత శ్ వాటిని అందర్ధకీ అంద్ధబాటలోక్త 

తేవాలని అభిలష్టంచారు. 

వరంగలాు దగ ురునన  బ్మెమ ర ప్గామంలో నివసించిన పోరన ప్రసిదమియిన 

మహాభాగవతానిన  తెనిగ్నంచాడు. పోరనన సహజక్వి అని అంటారు. ఆయన రన సహజ 

భక్త తరరతర రరమయిన భావాలన వెలడాించడానిక కాని రన పాండిరు  ప్రదరశ నకోసమో, 

చాతురు ం క్నబ్రుచుకోడానికో క్విరర ం రాయలేద్ధ. 

తాళపాాక్ అనన మాచారు  (ప్కీ.శ. 1408 -1503) ఆంప్ధప్రదేశ్ కు చెందిన వాగే ుయకారుడు. 

ఈయన రదక్వితా పతామహుడుగా ప్రసిదిచిెందాడు. అనన మయు  తిరురతి వెంక్టేశర ర 

సర మి వైభవానిన  కీర తనల రూరంలో రాయడానిక్త, పాడటానిక రన జీవితానిన  అంక్తరం 

చేశాడు. అరని కీర తనలు చాలా వరకు ఆశువుగా ప్గాంథిక్ భా్లో కాకుండా వాడుక్ భా్లో, 

తెలుగు నడికారాలతో ఉంటాయి. అనన మయు  జ్ఞశీ ీవెంక్టేశర రసర మిపై ముపైప  రండు వేల 

కీర తనలు రాశాడని “అనన మాచారు  చర్ధప్రము” దార రా తెలుస్థతంది. 

ఆయన కీర తనలలో నైతిక్ర, ధరమ ం, నిాయితీ, వంటి అంశాలు ప్రధానంశంగా ఉంటాయి. 

ఆ కాలంలో అంటరానిరనం వంటి సంఘిక్ ద్ధరాచారాలన వు తిరేక్తంచిన వార్ధలో 

అనన మయు  మొదటివాడు. “ప్బ్హమ మొక్ు టే రరప్బ్హమ మొక్ు టే”, “ఏ కులజుడైనశ్మి 

ఎవర డైనాశ్మి” వంటి సంకీర తనలో భగవంతునిక్త, మానవునిక్త మధు  గల సంబ్ంధం 

వి్యంలో రంగు, కులం, ఆర్ధ ుక్ జ్ఞ ుమర వంటి వు తాు సలేవి లేవంటూ ఎంతో 

స్థందరమైన శక్త తవంరమైన రదాలానిన  ఉరయోగ్నంచాడు. 

రందనాన ఆహ్-రందనాన పుర 

రందనాన భళా- రందనాన 

ప్బ్హమ మొక్ు టె రరప్బ్హమ మొక్ు టె రర 

ప్బ్హమ మొక్ు టె రరప్బ్హమ మొక్ు టె..... 

నిండార రాజు నిప్దించు నిప్దయునొక్టే 

అండశ్ బ్ంట నిప్ద అదియునొక్టె..... 



మెండైన ప్బాహమ ణుడు-మెటరభూమియొక్టే 

చండాలుడుండేటి సర్ధభూమియొక్టే..... 

-అనన మాచారు  కీర తన 

 

  చైతన్య  మహాప్రభు (1486-1534): 

 

చైరను  మహాప్రభు తూరుప  భారరదేశానిక్త చెందిన (ప్రస్థతర బ్ంగాాదేశ్, రశిు మబంగాల్) 

వై్ువ సధువు, సంఘసంసు ర త. ఈయన భగవీుర, భాగవర, పురాణాల ఆధారంగా భక్త త 

యోగానిన  ప్రవచించాడు. సమూహ్క్ంగా భజనలు చేయడం, భక్త తతో నాటు ం చేయడానిన  

వాు పతచేశాడు. ఈయన క్ృష్ణు ని పూజించి హరే క్ృ్ు మంప్తానిన  బ్హుళ ప్రచారంలోక్త 

తెచాు డు. 

  క్ంచర ాగోరన్న  (1620-1680); 

 

17వ శతాబిానిక్త చెందిన భక్ త రామదాస్థగా ప్రసిది్ధడైన క్ంచర ాగోరనన  (1620-1680) 

జ్ఞశీరీాముని భకుతడు. ఈయన క్రాుటక్ సంగీరంలో అశ్క్ కీర తనలన సర రక్లప న చేసినాడు. 

తెలుగు భా్లో ప్రముఖ్ వాగే ుయకారుడు (సర యంగా రచించి గానం చేసే వు కుతలు). 

భప్దాచలంలో గల ప్రసిది ిచెందిన శిథిలమైన జ్ఞశీరీాముని దేవాలయానిన  పునరుదరి్ధంచాడు. 

రామదాస్థ కీజ్ఞర తనల పేర ఈయన అశ్క్ భక్త త గీతాలన రచించాడు. దాశరధ శరక్ం రచించి 

108 రదాు లన జ్ఞశీరీామునిక్త అంక్తరం చేశాడు. 
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ఏ తీరుగ నన దయ చూచెదవో, ఇన వంశోరతమ రామా 

నా రరమా భవ సగరమీదన, నళిన దళ్లక్షణ రామా 

జ్ఞశీరీు నందన స్తతా రమణా, ప్శిరజన పో్క్ రామా 

కారుణాు లయ భక్ త వరద నిన, క్నన ది కానపు రామా..... 

-రామదాస్థ కీర తన 

• వాగే ుయకారులన, వార్ధ కీర తనలన కనిన  తెలరండి. 

తులస్తదాస్థ, భగవంతుణ్ణు రామాక్ృతిలో భావనచేశాడు. అరడు రన రామచర్ధరమానస 

కావాు నిన  (తూరుప  ఉరతరప్రదేశ్ లో వాడుక్లో ఉనన ) అవధ భా్లో రాశాడు. ఈ ప్గంథం 

భక్త తభావప్రక్టనరరంగాన, సహ్రు రరంగాన కూడా ప్పాముఖ్ు ర క్ల్చగ్నఉంది. ఆయనకు 

సమకాల్చకుడు (రదిహేనో శతాబ్దద చివర్ధకాలపువాడు), అసీ ంవాసి అయిన శంక్రదేవుడు 

విష్ణు భక్త తని ఉదాాటిస్తత  అసీ మీ భా్లో కావాు లూ, నాటకాలూ రాశాడు. నామ్ ఘ్ అశ్ 

పేరుతో ఆయన భగవనాన మ జరధాు నాలకోసం మందిరాలన ఏరాప టచేసే 

సంప్రదాయానిన  న్నలకల్చపాడు. ఇరప టికీ ఆ సంప్రదాయం కనసగుతూ ఉంది. 

దాద్ధ దయాళ్ల, రవిదాస్థ, మీరాబాయి వంటి భకుతలు ఆ సంప్రదాయంలోని వాళా్ల. 

మీరాబాయి రాజపుప్ర ష్టస్తత; మేవారు రాజకుటంబ్ం వార్ధ కోడలు; రదహారో శతాబ్దదలో 

జీవించింది. “అంటరానివాళా్ల” అని చెపేప  కులంలో పుటిర గొరప  సధువుగా ప్రసిది్ధడయిన 

రవిదాస్థకు మీరాబాయి శిష్ణు రాలు అయింది. ఈమె క్ృ్ుభకుతరాలు. రన ప్రగాఢ భక్త తని 

వు కీ తక్ర్ధస్తత  ఈమె లెక్ు లేననిన  భజనగీతాలు రాసింది. అవి రాజసు న్ లోన, గుజరాత్ లోన 

జనబాహుళు ంలో వాు రతమయాు యి. 

చాలామంది భక్ త సధువుల రచనలాోని విశి్రమయిన లక్షణమేమిటంటే, వారు ప్పాంతీయ 

భా్లాో రాయడం, అవి పాడటానిక్త వీలుగా ఉండటం. దాంతో అవి చాలా 

జనరంజకాలయాు యి. ఒక్ రరంవార్ధ నంచి మరొక్ రరంవార్ధక్త మౌఖిక్ంగా చేరుతూ 

వచాు యి. సధారణంగా నిరుపేదలూ, నిరాధారులూ అయిన సముదాయాల వాళ్లు , ష్టస్తతలు 

ఈ పాటలన వినిపస్తత  వచాు రు; వాటిలో రరుచుగా, రమ రమ అనభవాలన కూడా 

క్లుపుతూ ఉండేవారు. ఆ విధంగా ఇపుప డు మనకు లభు మవుతునన  పాటల రచనలో ఆ 

సధుసజజనలపాలు ఎంర ఉందో రరరరాలుగా వాటిని పాడుతూ వస్థతనన  జనల పాలు 

కూడా అంతే ఉంది. సజీవమయిన మన ప్రా సంసు ృతిలో అవి 

అంరరాా గమయిపోయాయి. 

 



 

చిప్రం-27.3 మీరాబాయి 

• మీరు ఎపుప డైనా మీ మారృభా్లో భజన పాటలు వినాన రా? వాటిని ఎవరు 

సంక్లనం చేశారు? వాటిలో కనిన ంటిని రాసి వాటి భావానిన  రరగతి గదిలో 

చర్ధు ంచండి. 
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  క్బీరు-సన్నన హిత రరిశీలన్: 

 

రదిహేనో శతాబ్దదకీ రదహారో శతాబ్దదకీ మధు కాలంలో జీవించిన భక్ తసధువు క్బీరు గొరప  

ప్రభావశాల్చ. ముసింా శ్రరనివాళ ాకుటంబ్ంలో పెర్ధగాడీయన. కాశీ (వారణాసి) నగరంలోనో, 

దానిక్త దగ ురలోనో నివసిస్తత  ఉండేవాడు. ఈయన జీవితానిన  గుర్ధంచి మనకు లభించిన 

విశర సనీయమయిన సమాచారం రకుు వ. ఈయన రచించినటాగా వినవచేు  సంచార 

భజనబ్ృందగాయకులు పాడుతూ వచేు  సఖీలు, రదాల దార రా ఆయన భావాలన మనం 

తెలుస్థకోగలుగుతాం. వీటిలో కనిన  రరార ర కాలపు గురుప్గంథ సహ్బ్ లోన, 

రంచవాణ్ణలోన, బీజ్ లోన చేర్ధ మనక్త అంద్ధబాటలో ఉనాన యి. 

క్బీరు బోధనలు ప్రధాన మరసంప్రదాయాల సంపూరు, తీప్వ తిరసు రణమీద 

ఆధారరడాడయి. ఆయన బోధనలు హ్ంద్ధ, ఇసామ్ మరరరమయిన అనిన  రకాల బాహు  

ఆరాధనలన, పూార్ధ వరాుల ప్పాధానాు నీన  వర ువు వసున బ్హ్రంగంగా ఎగతాళిచేశాయి. 

అరడు రన క్వితా భా్, సధారణ ప్రజలు అరుంచేస్థకోగల హ్ంీ వాడుక్ భా్లో 

చెబుతూండేవాడు. రరమదేవుడు రూరంలేని వాడని క్బీరు విశర సించాడు. భక్త త ఒక్ు టే 

ముక్త తమారుమని ప్రచారం చేశాడు. క్బీరు అనచరులలో హ్ంద్ధవులు, ముసిమాులు కూడా 

ఉనాన రు. 

వాటిలోని ఒక్ గీరంలో భావం ఈ క్తంది విధంగా ఉంటంది. 

దైవాశ్ర ్ణలో..... 

అనిన  జీవులాోనూ ఉండే ఓ అలాా-రామ్, 

దయ ఉంచు నీ దాస్థలమీద జ్ఞశీ ీప్రభూ! 

శ్లమీద రలకటరకంటావెంద్ధకు? 

ఈ శర్సరానిక్త నీళలాో సన నం చేయిసత వెంద్ధకు? 

నవుర  చంపుతావు, పైగా చెపుప కంటావు, అణుకువగలవాణ్ణు అని, 

కాని దాచిపెటరకంటావు ద్ధరుుణాల్చన . 

ఇరవై నాలుగుసరాు ప్బాహమ ణులు, ఏకాదశులకు, ఉరవాసముంటాడు. 

కాజీ పాటిసతడు రంాన్ న్నలన 

నాకు తెల్చయక్డుగుతునాన న, 

రక్తు న రదకండు న్నలలనూ 



రక్ు కు పెడతాడంద్ధకు? 

ఆధాు తిమ క్ ఫలానిన  అశ్ర ష్టంచడానికా రన్నన ండో న్నల? 

హర్ధ తూరుప న ఉనాన డంటారు 

అలాా రడమర ఉనాన డంటారు 

నీ హృదయంలో వెద్ధకు ఆయనకోసం, 

నీ హృదయాంరర హృదయంలో, 

అక్ు డుంటాడు, రహీమ్-రాముడు. 

 

 

చిప్రం:21.4 వరుచిప్రం-మగ ుంమీద శ్రరనిచేస్థతనన  క్బీ్ 
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చిప్రం:21.5 యుక్ తవయస్థగల బాబా గురునాన్, కందరు సతుప రుష్ణలతో చర్ధు స్థతనాన రు 

బాబా గురునాన్-సనిన హ్ర రర్ధశీలన: 

మనకు క్బీరుక్ంటె గురునాన్ న గుర్ధంచి (ప్కీ.శ.1469-1539) ఎకుు వ తెలుస్థ. ఈయన 

రలార ండి (పాక్తసతనలో నాన్ క్నా సహ్బ్)లో పుటిర విసతృరంగా రరు టించి క్రాత ్ పూ్ లో 

ఒక్ కంప్దానిన  (డేరా బాబా నాన్, రావీనది ఒడుడన) జ్ఞసు పంచారు. పూరర పు 

మరవిశార సంతోన, కులంతోన, ష్టస్తత పురు్ భేదంతోన నిమిరతం లేకుండా ఆయన 

అనచరులు ఒక వంటశాల (లంగ్) లో క్ల్చసి భోజనం చేసేవారు. ఆ విధంగా గురునాన్ 

ఏరప రచిన రవిప్ర జ్ఞసులానిక్త ధరమ శాల అనన  పేరు వచిు ంది. 

గురునాన్ అనయాయుల సంఖ్ు  రదహారో శతాబ్దదలో, ఆయన వారస్థల కాలంలో 

పెరుగుతూ వచిు ంది. వాళలాో అనిన  కులాలవాళ్ళు  ఉనాన రు; కాని వర తకులు, 

వు వసయదారులు, వృతితరనివాళా్ల ఎకుు వ. ీనిక్త కారణం గురునాన్, రన 

అనయాయులు గృహస్థులయి ఉండాలనీ, వస్తత తాప దక్మయిన, ఉరయోగక్రమయిన 

వృతుతలన అవలంబ్దంచాలనీ చెరప టవేేు. ఉమమ డి నిధక్త అనయాయులు విరాళాలు 

ఇవార లని చెపాప డు. 

ఈ ఉదు మంమీద మొదటినంచి గురునాన్ అభిప్పాయాల ప్రభావం విసతృరంగా ఉంది. 

ఏకశర రోపాసన ప్పాముఖాు నిన  ఆయన నొక్తు చెపాప డు. మోక్షం పందడానిక్త వర ు, మర, 

ష్టస్తతపురు్ భేదాలతో నిమిరతం లేదని ఉదాాటించాడు. ఆయన అభిప్పాయంలో మోక్షమశ్ది, 



సమాజంరట ాదృఢమయిన నిబ్దరితో ప్క్తయాశీలక్మయిన జీవితానిన  గడరడమే కాని 

నిశు లానందసిుతి కాద్ధ. ఆయన బోధలకు సరభూరమయిన మూడు మాటలన-నామ్, 

దాన్, ఇసన న్ - అశ్వాటిని ఆయశ్ చెపాప డు. అంటే, సరయిన ఆరాధన, ఇరరుల 

సంక్షేమం, మంచి నడవడిక్ అని అరుం. ఆయన బోధలనిపుప డు, నామ్-జపాన , కీ్ త-క్రాన  

వంద్-ఛకాన  అశ్ మాటలతో గురుతంచుకుంటారు. సరైన విశార సం, ఆరాధన, నిాయితీతో 

కూడిన జీవిరం, ఇరరులకు సహాయరడడం ముఖ్ు మని ఇవి నొక్తు చెపాప యి. 

సమానరర ంపై గురునాన్ వు క్ తరరచిన భావనలు సమాజిక్, రాజకీయ ప్పాముఖ్ు రన 

సంరర్ధంచుకునాన యి. గురునాన్ అనయాయుల చర్ధప్రకూ మర్ధయు క్బీరు, రవిదాస్థ, 

దాద్ధ వంటి మధు యుగపు మరగురువుల అనయాయుల చర్ధప్రకూ మధు  తేడాన 

కంరవరకు ఇది వివర్ధస్థతంది. 
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  కీలక్ రదాలు: 

 

1. అదైర రం 

2. మోక్షం 

3. అళార రులు 

4. నయనా్ లు 

5. భక్త త 

6. యోగాసన 

7. బ్దా్ 

8. అభంగ్ 

 

  మీ అభయ సనాన్నన  మెరుగురరచుకండి 

 

1. ఖాళీలు నింరండి (AS1) 

ఎ) రామానజుడు.....వల ాప్రభావితుడయాు డు. 

బ్ద)....., ......వీరశైవ ప్రవచకులు. 

సి) మహారాష్ట్రలో భక్త తసంప్రదాయానిక్త ముఖ్ు మయిన కంప్దం..... 

1. నాథరంథీల, సిది్ధల, యోగుల విశార సలన, ఆచారాలన వివర్ధంచండి. (AS1) 

1. క్బీ్ చెపప న ప్రధాన భావాలు ఏమిటి? వీటిని ఆయన ఏ విధంగా చెపాప డు? (AS1) 

1. స్తఫీల ప్రధాన విశార సలు, ఆచారాలు ఏమిటి? (AS1) 

1. చాలా మంది బోధకులు, అరప టిక్త వాు పతలో ఉనన  మరవిశార సలన, సధనలన 

ఎంద్ధకు తిరసు ర్ధంచారు? (AS1) 

1. బాబా గురునాన్ ప్రధాన బోధలు ఏవి? (AS1) 

1. కులానిన  గుర్ధంచి వీరశైవులాోగాని, మహారాష్ట్ర సధువులాోగాని ఉనన  వైఖ్ర్ధని 

చర్ధు ంచండి. (AS1) 

1. సధారణ ప్రజలు మీరాబాయిని ఎంద్ధకు జ్ఞ నే రక్ం పెటరకనాన రని మీరు 

భావిస్థతనాన రు. (AS6) 

1. క్బీరు అంశానిన  చదివి, వాు ఖాు నించండి. (AS2) 

1. మీ ప్పాంరంలో జరుపుకుశ్ ఒక్ సమూహ్క్ ఉరీ వం గుర్ధంచి రాయండి. (AS6) 



 

  ప్ాజెక్టర  రన్న: 

 

1. మీ రర్ధసరాలాో ఏవయినా దరాులుగానీ, గురుదార రాలుగానీ, భక్త తసంప్రదాయ 

సధువులతో సంబ్ంధమునన  దేవాలయాలుగానీ ఉనాన య్యమో క్నకోు ండి. వీటిలో 

దేనన యినా సందర్ధశ ంచి మీరక్ు డ ఏం వినాన రో, ఏం చూశారో వివర్ధంచండి. 

2. ఈ పాఠంలో ఉదాహర్ధంచిన రచనలన రచించిన భక్ తక్వులాో ఏ ఒక్ు రు 

రాసినవాటిని గుర్ధంచి అయినా ఇంకా ఎకుు వ తెలుస్థకోండి; ఇరర రచనలన 

రాసిపెటరకోండి. వాటిని పాడేవారో, లేదో, పాడితే ఎలా పాడేవారో, క్వులు దేనిన  

గుర్ధంచి రాశారో తెలుస్థకోండి. 
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  ాఠం 22 రాజులు-క్ట్రడాలు 

 

చిప్రం.22.1 లో కుతుబ్ మినా్ లోని మొదటి అంరస్థతలోని వసరాన చూడండి. 

కుతుబు దీన్ ఐబ్్ ీనిన  స్థమారు ప్కీ.శ. 1199 సంవరీ రంలో క్టిరంచాడు. ఈ వసరా క్తంద 

క్షేప్రగణ్ణర నమూనాలో చెక్తు న ధనరాకారపు క్మానలన గమనించండి. ఈ వసరా క్తంద 

ఉనన  రండు వరసలాో శాసనాలన చూశారా? ఇవి అరబీబ  భా్లో ఉనాన యి. ఈ పైభాగం 

కోణాకారంలో వంగ్న ఉనన ది. శాసనానిన  ఇలాంటి చోటా ఉంచాలంటే ఖ్చిు రమైన రనిరనం 

అవసరం. ఎంతో నైపుణు ం క్ల్చగ్నన శిలుప లు మాప్రమే ఈ నిరామ ణం చేయగలరు. 800 

సంవరీ రాల ప్క్తరం కనిన  క్టరడాలు మాప్రమే రాళు తోన, ఇటక్లతోన నిర్ధమ ంచారని 

గురుతంచుకోండి. 13వ శతాబ్దంనాటి సందరశ కులపై కుతుబ్ మినా్ వంటి క్టరడాలు 

ఎలాంటి ప్రభావానిన  చూపఉంటాయి? 

ప్కీ.శ. 8 నండి 18వ శతాబ్దం మధు లో రాజులు, వార్ధ అధకారులు రండు రకాల క్టరడాలన 

నిర్ధమ ంచారు: 1) కోటలు, రాజభవంతులు, సమాధులు: ఇవి రక్షణనిచేు విగా, 

స్థరక్షిరమైనవిగా, సేద తీరడానిక్త వైభవం క్ల్చగ్నన ప్రదేశాలుగా నిర్ధమ ంచినవి. ఈ 

ప్రరంచంలో వీటి రరవాతే ఏవైనా. 2) ప్రజలకు ఉరయోగరడే క్టరడాలు: అవి 

దేవాలయాలు, మస్తద్ధలు, చెరువులు, బావులు, వాహనశాలలు, బ్ారాు.ప్రజల సౌక్రు ం 

కోసం ఇలాంటి క్టరడాలన క్టిరంచడంవల,ా వాటిని ఉరయోగ్నంచడంవల ారాజులకు గొరప  

పేరు ప్రతి ఠ్లు వసతయని నమేమ వారు. రాజులతో పాట వాు పారస్థులు, ఇరరులు కూడా 

ఇలాంటి నిరామ ణపు రనలన చేరటేరవారు. వీటిలో దేవాలయాలు, మస్తద్ధలు, చెరువులు, 

బావులు, బ్దడారాలు, బ్ారాు ముఖ్ు మైనవి. ఈ నిరామ ణాలదార రా రాజులు ప్రజల 

మనన నలన పందేవారు. గొరప  శిలప నైపుణు ం క్ల్చగ్నన భవంతులు, వరతకుల హవేలీలు 

ప్కీ.శ.18వ శతాబ్దంనాటివి మాప్రమే శ్టికీ మనగడలో ఉనాన యి. 

 



 

చిప్రం-22.1:కుతుబ్ మినా్ ఐద్ధ అంరస్థతల క్టరడం.మీరు చూస్థతనన  రండు వరసల 

శాసనాలు మొదటి వసరా క్తంద ఉనాన యి. ీని వెేుదటి అంరస్థతన కుతుబ దీన్ ఐబ్్, 

మిగతాదానిన  ఇల్ టట్ మిష్ ప్కీ. శ 1229లో నిర్ధమ ంచారు. కాలగమనంలో ఇది పడుగులు, 

భూక్ంపాల తాక్తడిక్త గుర్ధకాగా రరువార రాజులు మరమమ తులు చేయించారు. 
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చిప్రం-22.2ఎ ఢిలాీలోని ఖ్యవర త్-అల్-ఇసామ్ మస్తద్ధ 

 

 

చిప్రం-22.2బ్ద క్మాన నిరామ ణంలో ఉరయోగ్నంచిన కారబ ల్డ సంకతిక్ రర్ధ నాేనం 

నిరామ ణాలు-నిరామ ణ నైపుణాు లు: 

పురారన క్టరడాలు ఆనాటి నిరామ ణాలలో ఉరయోగ్నంచిన సంకతిక్ రర్ధ నాేనానిన  

తెలుపుతాయి. ఉదా: పై క్పుప న రర్ధశీల్చంచండి. రాతితో గాని, కయు తో గాని చేసిన 

దూలాలన నాలుగు గోడలమీద అమర్ధు  పైక్పుప  వేయవచుు . అయితే విశాలమైన ఉనన ర 



నిరామ ణాలన వేయాలంటే మాప్రం క్్రమైనరని అవుతుంది. ీనిక్త అధునారనమైన 

నైపుణు ం అవసరం. 

ప్కీ. శ7-10 శతాబాద ల మధు కాలంలో భవంతులలో అశ్క్ గద్ధలు, రలుపులు, క్తటికీలు 

అదనంగా అమరు డం ప్పారంభించారు. రండు నిలువ జ్ఞసతంభాలపైన అడడంగా దూలాలన 

ఉంచి పైక్పుప , దార రాలు, క్తటికీలన అమరేు వారు. ఇలాంటి క్టరడానిన  ప్టాబీట్ లేదా కా్ 

బల్డ అని పల్చచేవారు. ప్కీ.శ. 8-13 శతాబాద ల మధు  కాలంలో ప్టాబీట్ విధానానిన  

దేవాలయాలు, మస్తద్ధలు, సమాధులు, భవంతులకు, వాటిక్త అనబ్ంధంగా ఉనన  దిగుడు 

బావుల నిరామ ణానిక్త కూడా ఉరయోగ్నంచారు. 

• మీకు దగ ురలో ఉనన  పురారన దేవాలయాలన, మస్తద్ధలన సందర్ధశ ంచి ప్టాబీట్ 

క్టరడం విధానం ఉందేమో రర్ధశీల్చంచండి. 

• ఇలాంటి రదతిిలో పై క్పుప న నిర్ధమ ంచేటపుప డు జ్ఞసతంభాలు ఒక్దానికక్టి దగ ురగాశ్ 

ఉంటాయి. మర్ధ విశాలమైన వెడలుప  గద్ధలన నిర్ధమ ంచడం కుదరద్ధ క్దా. 

ఎంద్ధక్నో మీరు చెరప గలరా? 

 

  11వ శతాబ్దం ఆరంభంలో దేవాలయాల న్నరాా ణం: 

 

క్ందర్సయ మహాదేవ శివాలయానిన  ప్కీ.శ. 999లో ఛందేల రాజైన ధంగదేవుడు నిర్ధమ ంచాడు. 

చిప్రం 22.3 (బ్ద) దేవాలయ నిరామ ణ ప్రణాళిక్న తెలుపుతుంది. అందంగా 

అలంక్ర్ధంచబ్డిన తోరణ ప్రవేశదార రం రరవార విశాలమైన మహామండరం ఉంది. ీశ్న  

నాటు  మండరం అంటారు. ీని వెనక్ ఉనన  గరా గృహంలో దేవుని విప్గహం ప్రతిష్టఠంచి 

ఉంటంది. 

 



 

చిప్రం-22.3ఎ.క్ందర్సయ మహాదేవ శివాలయం 
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ఈ గరా గృహంలో రాజులు వార్ధ కుటంబ్ సభుు లు, బ్ంధువులు, పూారులు మాప్రవేేు 

ప్రవేశించి పూజలు చేసేవారు. ఖ్జురహో రాజప్రసద సముదాయంలో కవలం రాజులకు 

మాప్రవేేు ప్రతేు క్తంచి దేవాలయాలు ఉండేవి. సమాను లకు ఇంద్ధలో ప్రవేశం లేద్ధ. 

 

 

చిప్రం-22.3బ్ద.క్ందర్సయ మహాదేవ శివాలయం ప్గౌండ్ జ్ఞపాాన్ 

ఈ దేవాలయాలు విసతృరంగా మలచిన శిలాప లతో అలంక్ర్ధంచబ్డి ఉనన వి. 

రంావూరులోని రాజరాజేశర ర దేవాలయం ఆ కాలంలోని దేవాలయానిన టిలోనూ ఎతెతతన 

శిఖ్రం క్ల్చగ్ననది. నాడు ఇలాంటి నిరామ ణాలు చేరటరడం అంర తేల్చక్ కాద్ధ. ఎంద్ధక్ంటే ఆ 

రోజులాో అంర పెదద బ్రువులన్నతేత యంప్తాలు లేవు, 90 టనన ల రాతిని శిఖ్రంపైక్త 

చేరు డం మనష్ణలవల ాకాద్ధ. అంద్ధవల ాశిలుప లు శిఖ్రంపైక్త వాలుగా ఉనన  మారాునిన  

నిర్ధమ ంచి, రండు చప్కాల బ్ండిని చేసి దానిక్త ఈ రాతిని పెటిర దొర్ధంాచుకుంటూ శిఖ్ర 

పైభాగానిక్త చేరాు రు. ఈ మారుం దేవాలయ శిఖ్రానిక్త 4 క్త.మీ. దూరం నండి మొదలైంది. 



నిటారుగా ఉంటే దొర్ధంాచడం క్్రం కాబ్టిర బాగా వాలుగా ఉండేంద్ధకు ఇలా చేశారు. 

దేవాలయ నిరామ ణం పూరతయిన రరవార ఈ మారాునిన  తొలగ్నంచారు. 

 

 

చిప్రం-22.4 రంావూరులోని బ్ృహీశర రాలయం 

 

 

చిప్రం-22.5ఏ ప్టూ ఆ ు్ .ఆ ు్  మధు భాగంలోని కీలక్మైన రాయి ఆ క్టరడపు మొరతం 

బ్రువున ఆ ు్  ఆధార పీఠానిక్త మారేు టటా అమర్ధు ఉంది. 

 



 

చిప్రం-22.5బ్ద “ప్టూ ఆ్ు ” (14వ శతాబ్దం) అలాయ్-దరార జ ఖ్యవర త్-అల్-ఇసామ్ 

మస్తద్ధ, ఢిలాీ 

 

  నూతన్ న్నరాా ణ విధాన్ము : 

 

రండు సంకతిక్రరమైన అందమైన శైలులన మనం 12వ శతాబ్దంలో గమనించవచుు . 

1) రలుపులమీదా, క్తటికీలమీదా ఉంచిన మొరతం నిరామ ణపు బ్రువున ఒకు క్ు పుప డు 

క్మానలమీద మోపారు. ఇదే నిరామ ణ విధానం సొరంగాల పైక్పుప లకు, గుమమ టం పై 

క్పుప లకు కూడా ఉరయోగ్నంచేవారు. ఇటవంటి క్టరడానిన  ఆరుు య్యట్ అని అంటారు. 



213 

200 

• చిప్రం 22.2ఎ, 22.2బ్ద ని చిప్రం 22.5ఎ, 22.5బ్దలతో పోల్చు చూడండి. 

2) ఆనాటి నిరామ ణాలలో క్టరబ్డి స్థనన ంన ఎకుు వగా ఉరయోగ్నంచేవారు. ఇది చాలా 

నాణు మైనది. ీనిలో గులక్రాళు  రలుకులన క్లరడంతో ఇది బ్లమైన కాంప్కీటగా 

మారుతుంది. ఎంర పెదద క్టరడమైనా ీనితో స్థలభంగా, రర రగా క్టరవచుు . స్థనన పురాయి 

మిప్శమానిన  క్మానలకు, గోళాకారపు పైక్పుప లకు ప్కీ.శ. 1190 రరవార భవనాలలో విర్ధవిగా 

ఉరయోగ్నంచారు. చిప్రం 22.6లో ఉనన  నిరామ ణానిన  రర్ధశీల్చంచండి. 

• రనివాళా్ల ఏంచేస్థతనాన రు? ఇక్ు డ చూపంచిన రనిముజ్ఞటనా, రాళ్లు  వెెూయడానిక్త 

ఉరయోగ్నంచిన విధానాలన గుర్ధంచి వివర్ధంచండి. 

 

 



చిప్రం-22.6 ఆప్గా కోటలోని వాట్-గేట్ నిరామ ణ సమయంలోని చిప్రం:అక్బ ్ నామా 

(ప్కీ.శ.1590-95) 

• ఇలాంటి కరత సంకతిక్ విధానాలు విశాలమైన పెదద గద్ధలూ, ఎతెతతన భవనాలూ 

క్టరడానిక్త ఉరయోగ్నంచవచు ని భావిస్థతనాన రా? 

 

  దేవాలయాలు, మసీదులు, చెరువుల న్నరాా ణం: 

 

దేవాలయాలన, మస్తద్ధలన చాలా అందంగా నిర్ధమ ంచేవారు. అవి రవిప్ర పూా ప్రదేశాలు 

కాబ్టిర వీటిని పోష్టంచేవార్ధ శక్త తని, సంరదన, భక్త తని ప్రదర్ధశ ంచడానిక్త కూడా ఇవి 

ఉరయోగరడేవి. రాజరాజేశర ర దేవాలయాశ్న  ఉదాహరణగా తీస్థకుందాం. ఈ 

దేవాలయానిన  రాజరాజదేవుడశ్ రాజు రమ కులదైవమైన రాజరాజేశర రునిన  కలవడానిక్త 

క్టిరంచాడని ఇక్ు డి శాసనం తెలుపుతోంది. ఇక్ు డ రాజుపేరు, దేవునిపేరు ఒక్టిగాశ్ 

ఉండడం గమనించండి. దేవుని పేరు శుభప్రదమయినది కాబ్టిర రాజుకు ఆ పేరు పెటారరు 

(రల్చదాంప్డులు). దేవుని ప్రతిరూరంలా క్నబ్డాలని రాజు కోరుకుశ్వారు. దేవాలయంలో 

జర్ధపే పూా కారు ప్క్మాల దార రా రాజరాజదేవుడు మరొక్ దేవుడిని అనగా రాజేశర రుడిని 

గౌరవించేవారు. 

అలాగే కాక్తీయ రాజధాని ఓరుగలాున గురుతకుతెచుు కోండి. ఓరుగలాులోని సర యంభూ 

శివాలయం ఓరుగలాు కోట మధు లో ఉండేలా నిర్ధమ ంచారు. తాము సర రంప్ర రాజులమని, 

రమ అధకారానిన  గొరప రనానిన  చాటడానిక్త కాక్తీయులు ీనిని క్టిరంచారు. 

పెదద పెదద దేవాలయాలనీన  రాజులు క్టిరంచినవే. గుడిలోని ఇరర చినన  విప్గహాలనీన  

దేవుళ్లు , దేవరలవి. వీటిని రాజరర్ధవారం, సమంతులు నిర్ధమ ంచారు. ఈ దేవాలయాలనీన  

కూడా ఒక్ చినన  ప్రరంచానిన  రలపసతయి. రాజులు, సమంతులు, ప్రజలు వార్ధ 

దేవరలన కల్చచి పూజిస్థతంటే ఈ భూమిపై భగవంతుడు ఆశించే ధరమ రర్ధపాలన 

తెచిు నటా ఉండేది. 

దేవరలకు వైభవంగా పూజలు జరగడానిక్త రాజులు, ఇరర రర్ధవారం మానాు లు, బ్ంగారం, 

ఆభరణాలన దానంగా ఇచేు వారు. ప్కీ.శ. 12వ శతాబ్దదనాటిక్త  
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దేవాలయాలు పెదద వు వసులుగా ఆవిరా వించి వందల కదిద వృతితక్ళాకారులైన నర తకులు, 

సంగీర విదార ంస్థలు, పూారులు, నిరార హకులు, సేవకులు మొదలయిన వార్ధక్త ఉపాధ 

క్ల్చప ంచాయి. ఈ దేవాలయాలు ప్గామాలాో కనిన  సందరాా లలో రనన లు కూడా వస్తలు 

చేసి, వాు పారస్థులకు ధనానిన  అపుప గా ఇచేు వి. అశ్క్ ారరలు, సంరలు, ఉరీ వాలన 

జర్ధపేవి. ఇక్ు డ వస్థతవుల అమమ కాలు, కనగోళ్లు  జర్ధగేవి. ఈ దేవాలయాల చుటూర  అశ్క్ 

శైవ, వై్ువ మఠాలు వెల్చశాయి. ఈ విధంగా దేవాలయాలు ఒక్ గొరప  రాజకీయ, ఆర్ధ ుక్ 

కంప్దాలుగా ఆవిరా వించాయి. రాజులు, పాలకులు రమ రమ పేరాు దేవాలయాలతో పాట 

చిరకాలం ఉండటం కోసం రటార భిషేకాల వంటి కారు ప్క్మాలన దేవాలయాలలో జరుపుకని 

వాటిక్త గొరప  దానాలుచేసి, కానక్లన సమర్ధప ంచి దేవాలయాల నిరామ ణానిక్త, అభివృదికి్త 

తోడప డేవారు. 

 

 

చిప్రం-22.7 నూరన రాజధాని అయిన షాజహనాబాద్ లో 1650-56లో షాజహాన్ నిర్ధమ ంచిన 

ామి మస్తద్ధ 

ముసింా స్థలాతనలు, పాద్ధషాలు తాము భగవంతుని అవతారమని చెపుప కోలేద్ధ కానీ 

స్థలాతనన భగవంతుని నీడలా రర్ధయిన్ చర్ధప్ర వర్ధ ుంచింది. ఢిలీ ామస్తద్ధలోని శాననం 

భగవంతుడే అలాాఉీదన్ న రాజుగా నియమించాడని, గరంలో గొరప  నాు యరూరక్ర తలుగా 

పేరొందిన మోసెస్, సలమ న్ లకునన  గుణాలనీన  ఇరనికీ ఉనాన యని, ఎంతో క్షార లాో ఉనన  

ప్రరంచానిన  శాంతియురంగా తీర్ధు దిదాద డని పేరొు ంటనన ది. దేవుడు సర యంగా 



అరాచక్రర ం నండి రా ుా నిన  రక్షించి ప్క్మమైన నాు యపాలనా విధానానిన  

ప్రవేశపెటారడు. 

కరత రాజవంశం అధకారంలోక్త రాగాశ్ ఆ రాజులు రా ుా ధకారం రమ నైతిక్ హకుు గా 

భావించేవారు. కరత ఆరాధన జ్ఞసులాలన నిర్ధమ ంచి తాము దేవుడిక్త చాలా సనిన హ్తులమని 

చెపుప కుశ్వారు. ముఖ్ు ంగా ఆక్సిమ క్ రాజకీయ మారుప లు జర్ధగే సమయాలాో ఇలా 

చెపుప కశ్వారు. పాలకులు కూడా రండితులకు, సధువులకు భూర్ధ దానాల్చచిు  వార్ధ 

రాజధానలు, నగరాలన సంసు ృతిక్ కంప్దాలుగా తీర్ధు దిదేదవారు. ీనితో వార్ధక్త వార్ధ 

పాలనకు పేరు ప్రఖాు తులు లభించేవి. 

రాజుల ధరమ  పాలనావిధానాలనబ్టిర దేశంలో అనిన  వనరులు సమృదిగిా ఉండేవని, 

రదార రా సర ర ుంనంచి సకాల వరిాలు కురుసతయని ప్రజలు నమేమ వారు. ఆ కాలంలో 

చెరువులు, జలాశయాల దార రా విలువైన నీటిని సరఫరా చేయడానిన  గొరప గా 

ప్రశంసించేవారు. దేహాీ-ఇ-కుహనా వెలురల పెదద జలాశయానిన  క్టిరంచడం దార రా ఇల్-

టట్ మిష్ అశ్ స్థలాతనన ప్రజలందరూ గౌరవించారు. ీనిశ్ హౌజ్-ఇ-స్థలాతని లేదా 

“రాజుగార్ధ జలాశయం” అని పల్చచేవారు. 

సమాను  ప్రజల వాడుక్ కోసం పాలకులు చినాన  పెదాద  చెరువులనూ, జలాశయాలన 

నిర్ధమ ంచేవారు. 
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• మీరు ప్గామదేవరల గుడులన గుర్ధంచి, పెదద పెదద దేవాలయాలన గుర్ధంచి, 

మస్తద్ధలన గుర్ధంచి చదివారు క్దా, ఆ ప్గామ దేవరల గుడులూ, దేవాలయాలు, 

మస్తద్ధలు చాలా భినన ంగా ఉనాన యని నీకు ఎంద్ధకు అనిపస్థతంది? 

 

  దేవాలయాలు ఎందుక్ట ధ్వ ంసం చేయబ్డాాయి? 

 

రాజులు రమ భక్త తని, సంరదన, అధకారానిన  క్నబ్రుచుకోడానిక్త దేవాలయాలన 

క్టిరంచేవారు. అంద్ధక ఒక్రాజు మరొక్ రాజు ంమీద దండతితనపుప డు ఈ దేవాలయాలపైశ్ 

గుర్ధ పెటేరవాడు. ప్కీ.శ. 9వ శతాబ్దం ప్పారంభంలో పాండు  రాజైన జ్ఞశీమీార జ్ఞశీవీలభాుడు 

జ్ఞశీలీంక్మీద దాడి చేసి సేన-1(ప్కీ.శ. 831-851) అశ్ రాజున ఓడించాడు. బౌదసినాు సి, 

చర్ధప్రకారుడయిన ధమమ క్తతిత ఈవిధంగా రాశాడు:“అరన విలువైన వాటిననిన ంటినీ 

తొలగ్నంచాడు. రరన భవనంలోని, పూర్ధతగా బ్ంగారంతో చేసిన బుద ివిప్గహానీన , 

బౌదిారామాలలో ఉనన  బ్ంగారు ప్రతిమలన దోచుకని వెళాు డు.” ఈవిధంగా సింహళ 

రాజుకు రగ్నల్చన ఎద్ధరుదెబ్బ క్త ప్రతీకారంగా, రరవార సింహళ రాజైన సేన-2 రన సేనానిని 

పాండు రాజధాని అయిన మధురమీదకు దండరతమని ఆదేశించాడు. ఈ దండయాప్రన 

కవలం బుది్ధని బ్ంగారు విప్గహానిన  తిర్ధగ్న తేవడానిక చేశారని బౌద ిభిక్షువు రాశాడు. 

ఇదేవిధంగా రదకండో శతాబ్ద ప్పారంభంలో చోళరాజైన రాజేంప్ద-1 రన రాజధానిలో ఒక్ 

శివాలయానిన  నిర్ధమ ంచి ఓడిపోయిన రాజుల దగ ుర్ధనంచి రన తీస్థకనన  లేదా 

బ్హుమతిగా పందిన విప్గహాలతో దానిని నింపాడు. వాటిలో కనిన :1) నిలబ్డిన స్తరుు డి 

శిలప ం చాళ్లకుు ల దగ ుర్ధనండి, 2) గణేశ, ద్ధరాుదేవి విప్గహాలు, నంది విప్గహం 

తూరుప చాళ్లకుు ల దగ ుర్ధనండి, 3) భైరవుని ప్రతిరూరం (శివుని రూపాలలో ఒక్టి) భైరవి 

విప్గహాలన ఒర్ధసీ లోని క్ళింగరాజుల దగ ుర్ధనండి, 4) కాళీమార విప్గహం బంగాల్ లోని 

పాలవంశీయుల దగ ుర్ధనండి తెచాు రు. 

గజనీ మహమూద్ చోళ రాజేంప్ద-1 రాజుకు సమకాల్చకుడు. భారర ఉరఖ్ండంమీద 

దండతితనపుప డు ఓడిపోయిన రాజుల దేవాలయాలన కలగాొటిర సంరదన, విప్గహాలన 

దోచుకునాన డు. గజనీ మహమూద్ ఆనాడు గొరప  పేరుపందిన రాజు కాడు. కాని ోమనాథ్ 

దేవాలయం వంటి పెదద దేవాలయాలన ధర ంసం చేసి ఇసాం నాయకుడిగా ప్రసిది ి

పందాడు. దాదాపు మధు యుగంలోని రాజులందరూ రమ రాజకీయ శక్త తని, సైనాు నిన  

ఉరయోగ్నంచి ఓడిపోయిన రాజుల రవిప్ర జ్ఞసులాల మీద దాడిచేసి దోచుకునాన రు. 

• రాజేంప్ద-1, గజినీ మహమూద్ కాలంనాటి వార్ధ విధానాల గుర్ధంచి మీరేమి 

అనకుంటనాన రు? ఈ ఇదదరు రాజులు చరు లలోని తేడాలేమిటి? 



 

  విజయన్గర రాజుల శైలి: 

 

 

 

చిప్రం-22.9 హంపలోని విరూపాక్ష దేవాలయం 

యావత్ దక్షిణ భారరదేశానిక్త ప్రధాన రాజధానిగా విజయనగర రటరణానిన  విజయనగర 

రాజులు అభివృది ిచేశారు. వీరు ప్పాచీన భవన నిరామ ణ సంప్రదాయాలన  
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వీర్ధ నిరామ ణాలలో ప్రతిబ్దంబ్దంరజేశారు. వీరు జ్ఞశీ ీవిరూపాక్ష, రామచంప్ద, క్ృ్ు, 

విఠలాలయాలన రమిళనాడులోని చోళ, పాండు , చప్క్వరుతల విధానాలన అనసర్ధంచి 

అభివృదిచిేశారు. గోపురాలు, విమానాలు వీర్ధ శిలప క్ళలో భాగాలే. రాయలవారు గోరరాల 

వి్యంలో ప్రతేు క్ ప్శద ిక్నబ్ర్ధచారు. ఇంరవరకు ఎవరూ క్టరనంర ఎతుతలో వాటిని 

నిర్ధమ ంచారు. 

 

 

చిప్రం-22.10(ఎ) రదమ మహల్ 

 

 

చిప్రం-22.10(బ్ద) రాణుల సన నవాటిక్ 



మొదటి అంరస్థతన గటిర నలసాేనర (ప్గానైట్) రాయితో మిగ్నల్చన అంరస్థతలన గటిర 

ఇటక్తో, స్థనన ంతో నిర్ధమ ంచారు. రమ దరాప నిక్త రగ్ననటాగా రాజ గోపురాలన చాలా 

ఎతుతగాన, మదు లోననన  గరాా లయాల పైన ఉనన  గోపురాలన చినన విగాన నిర్ధమ ంచారు. 

చాలా దూరంనండి ఈ ఎతెతతన గోపురానిన  చూడగాశ్ ఇక్ు డ గుడి ఉందని ీనివల ా

తెలుస్థతంది. ఇవి సప్మా ుా ధకారానిక్త ప్రతీక్లుగా ఉండడమే కాకుండా ఈ నిరామ ణానిక్త 

తోడప డిన వనరులకు, సంకతిక్ నైపుణాు లకు నిదరశ నాలుగా కూడా ఉనాన యి. విశే్మైన 

ఇరర నిరామ ణాలలో ముఖ్ు మైన మండపాలన, వసరాలన చాలా పడవుగా సంభాలతో 

కూడి ఉండేటటా గరా గుడి చుటూర  నిర్ధమ రమయాు యి. విరూపాక్ష దేవాలయానిన  ాప్గరతగా 

రర్ధశీల్చదాద ం. 

విరూపాక్ష దేవాలయం అశ్క్ శతాబాద లప్క్తరం నిర్ధమ ంచినది. అయితే మొదటి విప్గహ జ్ఞసు రన 

ప్కీ.శ. 9-10 శతాబాద ల మధు  జర్ధగ్నందని శాసనాలు తెలుపుతునాన యి. విజయనగర 

రాజు సు రన రరవార ఈ దేవాలయానిన  బాగా పెదదదిగా చేశారు. మూలవిరాటరకు ఎద్ధరుగా 

ఉనన  విశాలమైన గదిని క్ృ్ుదేవరాయలు సింహాసనానిన  అధష్టఠంచిన సందరా ంగా 

క్టిరంచారు. ఈ గది అందంగా అలంకారాలు చెక్తు  ఉనన  జ్ఞసతంభాలతో కూడి ఉంది. 

తూరుప గోపుర నిరామ ణం వార్ధ క్ళాపో్ణన తెల్చయజేస్థతంది. ఈ చుటరరక్ు ల అదనపు 

క్టరడాలతో, గరాా లయం, మధు లో కదిద జ్ఞసులంలోశ్ ఆప్క్మించిందని చెరప వచుు . 

ఈ దేవాలయాలలోని విశాలమైన గద్ధలన రక్రకాలైన కారు ప్క్మాలకు ఉరయోగ్నంచేవారు. 

కనిన చోట ాఉరీ వ విప్గహాలన ఉంచి సంగీర, నృరు , నాటిక్ల వంటి కారు ప్క్మాలన 

జర్ధపేవారు. కనిన చోట ాఇరర మండపాలన దేవరల క్ళాు ణోరీ వాలన 

ఉరయోగ్నంచేవారు. ఇంకా కనిన  మండపాలలో మూలవిరాట్ ప్రతిరూపాలన 

ప్రతిష్టరంచేవారు. 

విజయనగర రాజులు రమ దేవాలయాలన ఇరర దేవాలయాల రదతిిలోశ్ నిర్ధమ ంచి లౌక్తక్ 

కారు ప్క్మాలకోసం రాజమందిరాలన నిర్ధమ ంచారు. వీటి నిరామ ణంలో స్థలాతనల సంకతిక్ 

రర్ధ నాేనానిన , వార్ధ రదితులన పాటించారు. ప్రసిది ిచెందిన రదమ మహల్ (ప్బ్దటిష్ వాళ్లు , 

సందరశ కులు దానిన  ఇలా పల్చచేవారు), రాణుల సన నఘటరం, గజశాల ీనిక్త ఉదాహరణగా 

చెపుప కోవచుు . భవంతుల నిరామ ణంలో క్మానా, గుంప్డని పైక్పుప లన మనం చూడవచుు . 

ఇవనీన  స్థనన ంతో తారడం చేసిన పుషాప లు, రక్షుల ఆకారాలతో  
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అలంక్ర్ధంచి ఉనాన యి. ఈ రాజప్పాసదాలలో రాజులు నివసించడం దార రా అవి వార్ధ 

సంరదకు చిహన ంగా ఉంటూ వార్ధ సంరదకు, స్థఖ్మయమైన నగరజీవనానిక్త 

నిదరశ నాలశ్ భావనన క్ల్చగ్నంచేవి. అయితే ఇవనీన  కూడా స్థలాతనల భవంతులలాగే 

ఉనాన యని భావించకూడద్ధ. ఇంద్ధలో దక్షిణ భారరదేశ శిలప  సంప్రదాయాలు, 

స్థలాతనల కాలంనాటి క్మానలు, గోళాకారపు పైక్పుప లు మిళిరమై ఉనాన యి. ఈ విధమైన 

సమేమ ళనానిక్త రాజు రన సభన నిరర హ్ంచే రదమ మహల్ న ఉదాహరణగా చెరప వచుు . 

విజయనగర రాజుల గొరప  క్టరడాలలో చెపుప కోదగ్ననది మహానవమి దిబ్బ . 11 వేల చదరపు 

అడుగుల విస్తతర ుంలో 55 అడుగుల ఎతుతలో నిర్ధమ ంచిన వేదిక్. ఇది 5 అంరస్థతల భవంతి 

క్ంటే పడువైనది. 200 సంవరీ రాలలో క్నీసం మూడుసరతనాా ీని ఎతుతన పెంచి 

ఉంటారు. ఈ వేదిక్ అంచులాో రక్రకాలైన శిలాప లు చెక్తు  ఉనాన యి. ఈ వేదిక్మీద 

ఎటవంటి భవంతీ నిర్ధమ ంచలేద్ధ. ఈ వేదిక్ మీద చెక్ు  జ్ఞసతంభాలతో నిర్ధమ ంచిన రందిర్ధ 

ఉంది. ఈ వేదిక్పైశ్ విజయనగర రాజులు నవరాప్తి పూజ, దసరా దరాబ రున 

నిరర హ్ంచేవారు. ఈ సందరా ంలోశ్ సమంరరాజులు, నాయకులు, ఇరర అధకారులు 

చప్క్వర్ధ తక్త కానక్లన చెల్చంాచేవారు. ఐరోపా నండి విదేశీ రాయబారులు, ఇరర స్థలాతనలు 

ఈ ఉరీ వాలకు హాజరయ్యు వారు. 

 

 

చిప్రం-22.10(సి) గజశాల 

• విశాల సప్మాజు ం క్ల్చగ్నన చప్క్వరుతలు వివిధ శైలులలో నిర్ధమ ంచిన భవంతులన 

ఎంద్ధకు ఉరయోగ్నంచేవారని అనకుంటనాన రు? 

 



  ఉదాయ న్వనాలు, సమాధులు, కట్లు: 

 

మొగలుల కాలంలో శిలప క్ళ చాలా ప్రసిది ిచెందింది. మొగలు చప్క్వరుతలు సహ్రు , 

సంగీర, నృరు , శిలప క్ళలలో సర యంగా ప్శదవిహ్ంచారు. బాబ్రు రన స్తర యచర్ధప్రలో 

తోటలమీద రనకునన  మకుు వన వివర్ధంచాడు. ఉదాు నవనాలన ీరచాతురప్సకారంలో 

క్ృప్తిమ కాలువల దార రా నాలుగు భాగాలుగా విభజించి ఉండి చుటూర  వాటిక్త ప్పాకారపు 

గోడలు ఉండాలని బాబ్రు వర్ధ ుంచాడు. 

కాబ్టిర నాలుగు సమానభాగాలుగా ఏరప డి ఉంటాయి. ఈ ఉదాు నవనాలశ్ చా్ బాగ్ 

అంటారు. ఈ ఉదాు నవన నిరామ ణాలు అక్బ రుతో మొదలైనరప టికీ జహంగీ్, షాజహాన్ 

వంటి చప్క్వరుతలు కాశీమ ్, ఢిలీ,ా ఆప్గాలలో అందమైన ఉదాు నవనాలన నిర్ధమ ంచారు 

(చిప్రం-22.11ని చూడండి). 

 

 

చిప్రం-22.10(డి) మహానవమి దిబ్బ  
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చిప్రం-22.11 మొగల్ చా్ బాగ్ 

 

 

చిప్రం-22.11(ఏ) హుమాయున్ సమాధ, ఢిలాీ. 

 

 

చిప్రం-22.11(బ్ద) కాశీమ రులో నిర్ధమ ంచిన చా్ బాగ్ వసరా 

 



 

చిప్రం-22.12 బాబ్్ కాబూల్ లోని చా్ బాగ్ లో రనిచేస్థతనన  రనివాళనా 

రరు వేక్షిస్థతనాన డు. దారులమధు  ఖ్ండించుకునన  కాలువలన చూపుతునన  దృశు ం 

 

 

చిప్రం-22.13 హుమాయూన్ సమాధ.ఆనాటి నీటి కాలువలన గమనించండి. 
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అక్బ రు కాలంలో అశ్క్ కరత క్టరడాలన నిర్ధమ ంచారు. అక్బ ్ నిర్ధమ ంచిన సమాధులు 

మధు ఆసియా వాడయిన తైమూరు క్టరడాలన పోల్చ ఉనాన యి. మొగలుల నిరామ ణాలలో 

మధు  గోపురాలమీద నిర్ధమ ంచిన గోళాకారపు పైక్పుప లన, ఎతెతతన, పడవైన ముఖ్దార రాలన 

ముఖ్ు లక్షణాలుగా చెపుప కోవచుు . హుమయూన్ సమాధమీద ఇలాంటివి చూడవచుు . ఇది 

విశాల చా్ బాగ్ ఉదాు నవనం మధు లో నంప్రదాయబ్దంిగా నిర్ధమ రమయింది. ీనిశ్ అ్ర 

బ్దహ్ష్ర (8 సర రాులు) అని పలుసతరు:మధు  పెదదగది ఉండి చుటూర  8 గద్ధలు ఉంటాయి. ఈ 

క్టరడానిన  ఎప్రరాతితో క్టిర అంచులకు పాలరాతిని తారడం చేశారు. 

షాజహాన కాలంలో అశ్క్ శిలప , వాస్థతర్సతులతో మిళిరం చేసిన కరత భవనాలన 

నిర్ధమ ంచారు (దివాన్-ఇ-ఖాన్ లేదా దివాన్-ఇ-ఆమ్). ఈ రాజప్పాసదాశ్న  చిహ్ల్ స్థతున్ 

లేదా నలభై జ్ఞసతంభాల విశాలమైన గది అని కూడా పలుసతరు. ఇరని పాలనలోశ్ ఢిలీ ా

ఆప్గాలలో పెదద పెదద నిరామ ణాలు చేయబ్డినాయి. ప్రభుతార ధకారులు, సందరశ కుల కోసం 

నిర్ధమ ంచిన రాజప్పాసదం ప్రణాళికా బ్దదంగా నిరామ ంచాడు. 

షాజహాన్ సందరశ కులకోసం నిర్ధమ ంచిన విశాలమైన గది మస్తద్ధన పోల్చ ఉంటంది. రాజ 

సింహాసనం క్తంద ఉనన  జ్ఞసతంభానిన  రవిప్రమైన క్తబాాగా భావిసతరు. ముసిమాులు ప్పార ున 

సమయంలో మకాు వైపు చూసతరు కాబ్టిర రాజసభ జర్ధగేటపుప డు అందరూ అదేదిశలో తిర్ధగ్న 

ఉంటారు. రాజు భూమి మీద భగవంతుని ప్రతినిధ అని తెలరడానిక ఇలా క్టిర ఉంటారని 

రలచవచుు . ఇదే వార్ధ వాస్థతశిలప క్ళలోని విశే్మైన లక్షణంగా చెరప వచుు . 

 

 

చిప్రం-22.14 ఆప్గాలోని నీముఖ్ ఉదాు నవనంలో పునర్ధన రామ ణంలో ఉనన  భాగపు 

చిప్రరటం. ప్రముఖ్యల, ఉదాు నవన భవనాలు యమునానీ తీరానిక్త రండువైపులా 

నిర్ధమ రమయి ఉనాన యి. ీనిక్త ఎడమవైపున తాజహమహల్ ఉంది. 

 



 

చిప్రం-22.15 ఆప్గాలోని తాజ్ మహల్ 

ఢిలీలాోని ఎప్రకోటలో షాజహాన్ నూరనంగా నిర్ధమ ంచిన నాు యసు నం రాజ నాు యానికీ, 

సప్మాజు  ఆసునానికీ మధు గల సంబ్ంధాలన నొక్తు  వకాు ణ్ణస్థతంది. వసరాలో 

రాజసింహాసనం వెనక్ వైపు దైవసంబ్ంధర పీప్టాడుు రా చిప్తాలు, ప్గీకు దేవుడైన 

ఆరి్ధ యస్ వేణువున వాయిస్థతనన టరగా ఉంది. ప్కూరమైన జంతువులు కూడా విభేదాలు 

మాని శాంతియురంగా క్ల్చసి ఉండేలా ఆరి్ధ యస్ సంగీరం చేసిందని నమమ క్ం. షాజహాన్ 

కలువుకూటం, రాజు చేసే నాు యం పేదలనూ, ధనికులనూ సమానంగా రర్ధగణ్ణస్థతందనీ 

వాళ్లు  శాంతియురంగా జీవించాలని తెల్చపేలాగ నిరామ ణమయి ఉంది. 

షాజహాన్ రర్ధపాలనా కాలంలో రాజధాని నగరమైన ఆప్గాలో ప్రముఖ్యలు వార్ధ గృహాలన 

యమున నది ఒడుడపైన నిర్ధమ ంచుకునాన రు. ఈ గృహాలు చా్ బాగ్ మధు లో ఉండేవిధంగా 

నిరామ ణమయాు యి. చర్ధప్రకారులు ఈ చా్ బాగ్ న నీముఖ్ ఉదాు నవనంగా వర్ధ ుంచారు. 

ఇంద్ధలోని నివాస జ్ఞసులాలు చా్ బాగ్ మధు లో కాకుండా నీ తీరానిక్త దగ ురగా 

ఉదాు నవనానిక్త చివరన నిర్ధమ ంచబ్డాడయి. 
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ప్రరంచ ఖాు తి చెందిన తాజ్ మహల్ న షాజహాన్ యమునానదిక్త ఎద్ధరుగా ఉనన  

ఉదాు నవనంలో నిర్ధమ ంచాడు. ఇక్ు డ నది అంచున ఎతెతతన వేదిక్పై పాలరాతితో నిర్ధమ ంచిన 

సమాధ ఉంది. ఇదే శ్టి ప్రరంచ ప్రసిదిగిాంచిన తాజ్ మహల్. చా్ బాగ్ నమూనా 

ఉదాు నవనం ీనిక్త దక్షిణాన ఉంది. ఉనన ర వంశీయులు నదిక్త వెళ్లు  దార్ధమీద 

నియంప్రణ సధంచడానిక్త ఇలాంటి నిరామ ణ విధానానిన  ఎనన కని ఉంటారు. ఢిలీలాో 

కరతగా క్టిరన షాజహానాబాద్ నగరంలో కూడా నిర్ధమ ంచిన రాజభవనం నదిక్త అభిముఖ్ంగా 

ఉంది. షాజహాన్ పెదద కుమారుడైన దారా ష్ణకో వంటి ఉనన తులకు మాప్రమే నది 

అంద్ధబాటలో ఉండేది. మిగ్నల్చన వారందరూ రమ ఇళు న యమునానదిక్త దూరంగా 

ఉనన  నగరంలో క్టరకునాన రు. 

• మీరు వెద్ధరు క్ప్రలన తాళు తో క్టిర ఉనన  రరంా మీద భూమి నండి 50 మీటర ా

ఎతుతలో నిలబ్డి రని చేస్థతనాన రు. కుతుబ్ మినా్ లోని మొదటి అంరస్థతలో ఒక్ 

శాసనానిన  ఉంచాల్చ. ీనిన  ఎలా పెడతారో వివర్ధంచండి. 

 

 

చిప్రం-22.16 జోదాబాయి రాజమందిరం ఫతేపూ్ సిప్క్త పైక్పుప న అలంక్ర్ధంచిన 

జ్ఞసతంభాలతో ఉంది. ఇది గుజరాత్ నిరామ ణ సంసు ృతిని తెల్చయజేస్థతంది. 

 



  కీలక్రదాలు: 

 

1) శాసనాలు, 2) సమ రక్ క్టరడాలు, 3) రాజవంశం, 4) నిరామ ణ శిలప క్ళ, 5) రటార భిషేక్ 

మహెూరీ వం 

  మీ అభయ సనాన్నన  మెరుగురరుచుకండి 

 

1. నిరామ ణప్క్మంలో ప్టాబీట్ స్తప్తానికీ, ఆరుు యెట్ స్తప్తానికీ గల భేదమేమిటి? 

(AS1) 

2. శిఖ్రం అంటే ఏమిటి? (AS1) 

3. మొగలుల ఉదాు నవనంలోని చా్ బాగ్ ముఖ్ు  లక్షణాలు ఏవి? (AS1) 

4. రాజు ప్పాముఖాు నిన  దేవాలయం ఎలా తెలుపుతుంది? (AS1) 

5. ఉపోదాాప్రంలోని 2వ పేరాన చదివి, వాు ఖాు నించండి. (AS2) 

6. పేద, గొరప , శక్త తమంతులు, బ్లహీనలు అందరూ చప్క్వర్ధ త దగ ుర సమానమైన 

నాు యానిన  పంద్ధతారని మొగల్ నాు యసునాలు ఎలా స్తచించాయి? (AS6) 

7. ధనికులు, గొరప వాళ్లు  శ్డు పెదద పెదద భవనాలు క్టరకుంటనాన రు. పారకాలంలో 

రాజుల, వాళు  ఆసు నసభుు ల నిరామ ణాలకూ తేడా ఏమిటి? (AS4) 

8. మీ ప్గామంలోగానీ రటరణంలోగానీ ఎవర్ధదైనా విప్గహంగానీ లేదా వార్ధ జ్ఞ నే రకార ుం క్టిరన 

భవంతిగానీ ఉందా? దానిన  ఎంద్ధకు పెటారరు? దానివల ాప్రయోజనం ఏమిటి? (AS6) 

9. మీ ప్పాంరంలోని ఏదైనా ఒక్ పారుు నగానీ, ఉదాు నవనానిన గానీ సందర్ధశ ంచి 

మొగలుల కాలంనాటి ఉదాు నవనాలకూ వీటికీ గల పోల్చక్లన, తేడాలన 

గుర్ధతంచండి. (AS1) 

10. భారరదేశ రటంలో ఈ క్తంది ప్రదేశాలన గుర్ధతంచండి. (AS5) 

అ. ఢిలీ ాఆ. ఆప్గా ఇ. అమృత్ స్ ఈ. రంావూ్ ఉ. హంప ఊ. యమునా నది 
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  విదాయ  ప్రమాణాలు (Academic Standards) 

 

పుసతక్ంలో ఇచిు న వి్యానిన  విదాు రుులు అవగాహన చేస్థకోడానిక్త రగ్ననంర సమయం 

వెచిు ంచాల్చ. మధు మధు లో ప్రశన లు వేయడం ఇంద్ధకు దోహదరడతాయి. హేతువు, 

కారణకారాు లు, సమరున, మానసిక్ రటం/భావనల రటం, రర్ధశీలన, విశే ా్ ణ, ఆలోచన, 

ఊహ, సమాలోచన, వాు ఖాు నం వంటి వాటిక్త సంబ్ందించి ఈ ప్రశన లు ఉండాల్చ. ప్రతి 

అధాు యంలోన అంశాలవార్ధగా కీలక్ భావనలన చర్ధు ంచారు. కీలక్ రదాలన కూడా 

ఇచాు రు. 

  1) వి్యావగాహన్ (Conceptual Understanding): 

 

ప్రశిన ంచడం, చర్ధు ంచడం, సమాలోచన, కస్ జ్ఞసరడీల దార రా ఉదాహరణలు, 

వాు ఖాు నించడం, రర్ధశీల్చంచడం, వంటి వాటి దార రా కీలక్ భావనలన శ్రుు కోవడానిన  

ప్పోరీ హ్ంచవచుు . 

  2) ాఠ్య ంశ్వన్నన  (ఇచ్చి న్) చద్ధవి, అరథం చేసుక్టన్న, 

వాయ ఖ్యయ న్నంచడం (Reading the text(given), 

Understanding and Interpretation): 

 

రైతులు, క్రామ గారాలలోని కార్ధమ కులకు సంబ్ంధంచి కనిన  కస్ జ్ఞసరడీలు, పాఠు పుసతక్ంలో 

ఉరయోగ్నంచిన కనిన  చిప్తాలు వంటివి శ్రుగా భావనన తెల్చయజేయవు. ముఖ్ు  

భావనలన విదాు రుులు అరుం చేస్థకోటానిక్త, చిప్తాలన వాు ఖాు నించటానిక్త రగ్ననంర 

సమయం కటాయించాల్చ. 

  3) సమాచార నైపుణాయ లు (Information Skills): 

 

సమాజిక్ శాష్టసతంలోని వివిధ అంశాల అధు యనానిక్త కవలం పాఠు పుసతకాలు సర్ధపోవు. 

ఉదాహరణకు రటరణ ప్పాంరంలో ఉంటనన  విదాు రుులు రమ ప్రా ప్రతినిధుల గుర్ధంచి, 

ప్గామీణ ప్పాంరంలో ఉంటనన  విదాు రుులు రమ ప్పాంరంలో సగునీటి సౌక్రాు లు, 



చెరువుల గుర్ధంచి సమాచారం సేక్ర్ధంచవచుు . విదాు రుులు సేక్ర్ధంచిన సమాచారం 

పాఠు పుసతక్ంలో ఉనన  దానితో పూర్ధతగా సర్ధపోలక్ పోవచుు , ీనిని వివర్ధంచాల్చ. ప్పాజెకురల 

దార రా విదాు రుులు సేక్ర్ధంచిన సమాచారానిన  తెల్చయజేయడం కూడా ఒక్ ముఖ్ు మైన 

నైపుణు ం. ఉదాహరణకు ఒక్ చెరువు గుర్ధంచి సమాచారం సేక్ర్ధంచి ఉంటే దాని ల్చఖిర 

నివేదిక్తోపాట ఒక్ చిప్రమో, రటమో జరరరచాలనకోవచుు  లేదా సమాచారానిన  పోసరరాు, 

బొమమ ల రూరంలో ప్రదర్ధశ ంచవచుు . సమాచార సేక్రణ, ర్ధకారుడలు/రటిరక్లలో 

ప్కోడిక్ర్ధంచటం, విశే ా్ ణ, నిరిారణ వంటివి సమాచార నైపుణాు ల క్తందిక్త వసతయి. ప్పాజెకుర  

రనలు నిరర హ్ంచగలగాల్చ. 

  4) సమకాలీన్ అంశ్వలపై (సామాజిక్, సాంఘిక్) 

ప్రతిసప ందన్-ప్రశ్న ంచడం (Reflection on 

contemporary issues and questioning): 

 

విదాు రుులు రమ రమ జీవన విధానాలన వివిధ కాలాలలోని, వివిధ ప్పాంతాలలోని ప్రజల 

జీవన విధానాలతో సర్ధపోల్చు , భేదాలకు గల రలు కారణాలన స్తచించుటన, 

నిరిార్ధంచుటన మర్ధయు వానిపై వాు ఖాు నించునటాగా ప్పోరీ హ్ంచాల్చ. 

  5) రట్ నైపుణాయ లు (Mapping Skills): 

 

పాఠు  పుసతక్ంలో అశ్క్ రకాల రటాలు, చిప్తాలు ఉనాన యి. ఒక్ ప్రదేశానిక్త సంబ్ంధంచి 

నైరూరు  ప్రతిబ్దంబ్మైన రటాల అధు యన నైపుణాు లన పెంపందించుకోవడం ముఖ్ు ం. 

ఈ నైపుణాు నిన  పెంపందించుకోవడంలో అశ్క్ దశలు ఉనాన యి. రరగతి గది రటం 

రయారు చేయడం, రటంలో దూరం, ఎతుతలన చూపంచే విధానానిన  అరుం చేస్థకోవడం. 

ఈ పాఠు పుసతక్ంలో బొమమ లు, పోసరరాు ఫోట్లలన ఉరయోగ్నంచాం. పుసతకానిన  అందంగా 

తీర్ధు దిదదడం కోసం కాకుండా వీటిక్త, పాఠాు ంశానికీ సంబ్ంధం ఉంది. కనిన  సరాు వీటిక్త 

సంభందించి కనిన  క్ృతాు లు కూడా ఉనాన యి. ఉదా:బొమమ క్త శీర్ధకి్ రాయటం, భవన 

నిరామ ణ చిప్తాలన చదవటం మొదలైనవి. 

  6) ప్రశంస, సున్నన తతవ ం (Appreciation and 

sensitivity): 

 

భా్ సంసు తి, కులం, మరం, ల్చంగబేధం వంటి వి్యాలాో మన దేశంలో ఎంతో వైవిధు ర 

ఉంది. సంఘిక్ శాష్టసతం ఈ భినన తార నిన  రరగణనలోక్త తీస్థకోవాలని, ఈ తేడాల రట ా

స్థనిన రంగా ఉండాలని విదాు రుులన ప్పోరీ హ్స్థతంది. 
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209 

 

  అనుబ్ంధ్ం 

 

ఈ అదనపు సమాచారము మర్ధయు రటాలన అవసరమైన సందరా ంలో 

ఉరయోగ్నంచండి. 

ప్రరంచ రాజకీయ రటం 
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భారరదేశనైసర్ధుక్ సర రూర రటం 

 

 



224 

211 

తెలంగాణ రోడుడ మారాుల రటం 
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ప్రరంచ అవుట్ లైన్ రటం 
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భారరదేశ రాజకీయ రటం 
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తెలంగాణ రాజకీయ రటం 
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తెలంగాణ రాష్ట్ర చిహాన లు 

ప్క్.సం. రాష్ట్ర చిహన ం సధారణ నామము తెలుగు పేరు 

1. రాష్ట్ర జంతువు జింక్ జింక్ 

2. రాష్ట్ర రక్షి ఇండియన్ రోల్ పాలపటర 

3. రాష్ట్ర చెటర జమిమ  చెటర జమిమ  చెటర 

4. రాష్ట్ర పు ప్ ం రంగేడు పు్ప ము రంగేడు పువుర  

 

 

రాష్ట్ర జంతువు 

 

 

రాష్ట్ర రక్షి 

 

 

రాష్ట్ర చెటర 



 

 

రాష్ట్ర పు ప్ ం 

 

 

రాజ ముప్ద 

భారరదేశ ాతీయ చిహాన లు 

ాతీయ జెండా: 

 

 

రూరక్ర త-జ్ఞశీ ీపంగళి వెంక్యు  

ాతీయ వృక్షం: 

 



 

మప్ర్ధ చెటర 

ాతీయ భా్: 

 

 

హ్ంీ 

ాతీయ నది: 

 

 

గంగ 

ాతీయ గీరం: 

జన గణ మన..... 

 



 

జ్ఞశీ ీరవీంప్దనాథ్ ఠాగూ్ చే రచించబ్డినది. 

ాతీయ ప్పారున: 

 

 

వందేమారరం జ్ఞశీ ీబ్ంక్తం చంప్ద ఛటర్స జచే రచించబ్డినది. 

ాతీయ కాు లెండరు: 

శక్ సంవరీ రం ఆధార్ధరము (చైప్ర మాసం నండి ఫలుుణ మాసం వరకు). ప్రరంచ 

దేశముల వలశ్ ప్ెగర్ధయన్ కాు లెండరున అధకార కాు లెండరుగా ఉరయోగ్నసతము. 
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Indian National Calendar (Saka calendar) 

S.No Month Length Start date 

(Gregorian 

calendar) 

Ritu Season 

1. Chaitra 30/31 March 22 Vasanta Spring 

2. Vaishākh 31 April 21 

3. jyaishtha 31  May 22  Grishma Summer 

4. Āshādha 31 June 22 

5. Shrāvana 31  July 23 Varsha Monsoon 

6. Bhādrapad 31 August 23 

7. Āshwin 30  September 

23 

Sharat Autumn 

8. Kārtik 30 October 23 

9. Agrahayana 30  November 

22 

Hemant Winter 

10. Paush 30 December 22 

11. Māgh 30  January 21 Sishira Cold & dewy 

season 

12. Phālgun 30 February 20 

ాతీయ రాజ ముప్ద: 

 



 

స్ నాథ్ వదద ఉనన  అశోకుని ధరమ  జ్ఞస్తు రములోని మూడు సింహాల గురుత నండి 

తీస్థకనబ్డినది. 

ాతీయ పు ప్ ము: 

 

 

తామరపువుర  

ాతీయ ఫలము: 

 

 

మామిడిరండు 

ాతీయ జంతువు: 

 



 

రాయల్ బంగాల్ పుల్చ 

ాతీయ రక్షి: 

 

 

న్నమల్చ 

ాతీయ జలచర జంతువు: 

 

 

డాలి్చ న్ 

ాతీయ వారసరర  జంతువు: 

 



 

ఏనగు 

భారర ప్పామాణ్ణక్ కాలము: 

 

 

82 1/2 డిప్గీల తూరుప  రేఖాంశ ఆధార్ధరము. ప్గీనిర చ్ ప్పామాణ్ణక్ కాలము క్నాన  మనదేశ 

కాలము 5 గం.30ని.లు, ముంద్ధ ఉంటంది. 
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శారవాహన రాజుల కాలప్క్మ రటిరక్ (230 ప్కీ.పూ.-225 ప్కీ.శ.) 

జ్ఞశీమీుఖ్యడు ప్కీ.పూ.271-ప్కీ.పూ.248 

క్ృష్ణుడు ప్కీ.పూ.248-ప్కీ.పూ.230 

శారక్ర్ధ ు-I ప్కీ.పూ.230-ప్కీ.పూ.220 

శారక్ర్ధ ు-II ప్కీ.పూ.184-ప్కీ.పూ.128 

హాలుడు ప్కీ.శ.42-ప్కీ.శ.51 

గౌరమీపుప్ర శారక్ర్ధ ు ప్కీ.శ.62-ప్కీ.శ.86 

వశి్రపుప్ర పులోమావి ప్కీ.శ.86-ప్కీ.శ.114 

శివశీ ీశారక్ర్ధ ు ప్కీ.శ.114-ప్కీ.శ.128 

యజనేశీ ీశారక్ర్ధ ు ప్కీ.శ.128-ప్కీ.శ.157 

చోళ రాజుల కాలప్క్మ రటిరక్ (900 ప్కీ.శ.-1279 ప్కీ.శ.) 

విజయాలయుడు ప్కీ.శ.850-ప్కీ.శ.871 

ఆదిరు చోళ్లడు ప్కీ.శ.871-ప్కీ.శ.905 

రరాంరక్-I ప్కీ.శ.905-ప్కీ.శ.907 

రాజరాజ-I ప్కీ.శ.985-ప్కీ.శ.1016 

రాజరాజచోళ్లడు ప్కీ.శ.1016-ప్కీ.శ.1044 

రాాధరాజ ప్కీ.శ.1044-ప్కీ.శ.1052 

వీరరాజేంప్ద్ధడు ప్కీ.శ.1064-ప్కీ.శ.1069 

కుళ్లతోతంగ చోళ్లడు ప్కీ.శ.1070-ప్కీ.శ.1121 

రాజరాజ-II ప్కీ.శ.1173-ప్కీ.శ.1178 



కుళ్లతోతంగ చోళ-III ప్కీ.శ.1178-ప్కీ.శ. 1219 

రాజేంప్ద-III ప్కీ.శ. 1256-ప్కీ.శ. 1270 

 

  తెలంగాణ రాష్ట్ర వివరాలు 

 

• దేశము:భారరదేశము 

• ప్పాంరము:దక్షణ భారరం 

• అవరరణ దినము:2 జూన్, 2014 

• రాజధాని:హైదరాబాద్ 

• జిలాాల సంఖ్ు :10 (మహబూబ్ నగ్, రంగారడిడ, హైదరాబాద్, నల్ుండ, మెద్, 

వరంగల్, నిామాబాద్, క్ర్సంనగ్, ఖ్మమ ం, ఆదిలాబాద్) 

• రాష్ట్ర భా్:తెలుగు, ఉరూద  

• శాసనసభ జ్ఞసునాల సంఖ్ు :119 

• శాసనమండల్చ జ్ఞసునాల సంఖ్ు :40 

• లో్ సభ జ్ఞసునాల సంఖ్ు :17 

• రాజు సభ జ్ఞసునాల సంఖ్ు :7 

• ముఖ్ు  నద్ధలు:గోదావర్ధ, క్ృషాు , మంజీర, మూసి 

• జిలాా ప్రారర్ధ్త్ ల సంఖ్ు :9 

• మండల ప్రారర్ధ్త్ ల సంఖ్ు :443 

• మునిీ రల్ కారొప రే్న్ ల సంఖ్ు :6 

• మునిీ పాల్చటీల సంఖ్ు :38 

• రవెనూు  మండలాలు సంఖ్ు :464 

• ప్గామ రంచాయతీల సంఖ్ు :8,778 

• మొరతం జనాభా (2011 జనాభా లెక్ు ల ప్రకారం):351.94 లక్షలు 

• పురుష్ణల సంఖ్ు :177.04 లక్షలు 

• ష్టస్తతల సంఖ్ు :174.90 లక్షలు 

• ల్చంగ ని్ప తిత (ప్రతి 1000 మంది పురుష్ణలకు ష్టస్తతల సంఖ్ు ):988 

• జనసంప్దర (1 చ.క్త.మీ.):307 

• అక్షరాసు తా రేట:66.46% 

• పురుష్ణల అక్షరాసు తా రేట:74.95% 

• ష్టస్తతల అక్షరాసు తా రేట:57.92% 
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5. పాఠం 2 వరంి-నద్ధలు 

1. మొదటి భాగం 

1. స్తరుు డు, మేఘాలు, వరపిారం: 

2. నీరు ఆవిర్ధ కావడం (బాష్పప భవనం): 

3. మేఘాలు ఏరప డటం-వరంి కుర్ధయటం: 

4. రవనాలు, మేఘాలు: 

5. తెలంగాణలో వరపిారం: 

6. వరమిారక్ం: 

2. రండవభాగం 

1. నద్ధల ప్రవాహం: 

2. నద్ధలు: 

3. సెలయ్యరు వెడలప యిన నదిగా రూపాంరరం చెందడం: 

4. వరద మైదానాలు, వరదలు: 

5. తుఫానలు, వరదల సమయాలాో ఎద్ధరయ్యు  ఇబ్బ ంద్ధలు: 

6. తుఫానలు, వరదలులాంటి వైరర్సతాు లన ప్రజలు ఏవిధంగా 

ఎద్ధరోు వాల్చ? 

3. కీలక్ రదాలు: 

4. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

6. పాఠం 3 చెరువులు, భూగరా జలాలు 

1. మొదటిభాగం 

1. చెరువులు: 

2. చెరువులన ఎలా నిర్ధమ ంచారు? 

3. చెరువులు ఎలా అవసరమవుతాయి? 

4. ఈ రోజులాో క్నమరుగవుతునన  చెరువులు: 

2. ప్పాజెకుర  రని: 

1. మి్న్ కాక్తీయ (మన ఊరు-మన చెరువు) 

2. చెరువులు-చేరలు రటరడం 

3. బేరవోలు ప్గామం 

4. వలలు-రకాలు 

5. చేరలు రటరడం 

6. మరీ ు కారుల సహకార రరరతి సంఘం 

3. రండవభాగం 

1. భూగరా జలాలు: 

2. నీటిమటరం లేదా భూగరా జల మటరం: 

3. తెలంగాణలోని శిలలు-భూగరా జలాలు: 

4. భూగరా జలాలన తిర్ధగ్న నింరడం: 

5. భూగరా జలాల నాణు ర: 
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6. భూగరా జలాల వినియోగం: 

4. కీలక్ రదాలు: 

5. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

6. ప్పాజె్ ర రని: 

7. పాఠం 4 మహాసముప్దాలు-చేరలు రటరడం 

1. మొదటిభాగం 

1. మహాసముప్ద నిమోన నన ర సర రూరం: 

2. రండవభాగం 

1. తీరమైదానంలో మరీ ు కారుల ప్గామం: 

2. చేరలు రటరడం: 

3. వలలు: 

4. వు వసయం-రశుపో్ణ: 

5. లవణ్ణయర, ప్తాగే(మంచి)నీరు: 

6. సమాజిక్ జీవనం: 

3. కీలక్ రదాలు: 

4. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

8. పాఠం 5 యూరప్ 

1. యూరప్ ఉనిక్త: 

2. రరర తాలు, మైదానాలు, నద్ధలు: 

3. ీర రక్లప ం, రీ పాలు, అఖాతాలు (Peninsulas, Islands and Bays): 

4. శీతో్ుసిుతి: 

5. భూమధు రేఖ్నండి దూరం: 

6. అటాాంటి్ మహాసముప్దం: 

7. రశిు మ రవనాలు (Westerlies): 

8. క్వో్ు సముప్దపు ప్రవాహాలు (Warm Ocean Currents): 

9. రశిు మ ఐరోపా:సంవరీ రమంతా చిరుజలాులు 

10. దక్షిణ ఐరోపాలో మధు ధరా శీతో్ుసిుతి: 

11. నాలుగు కాలాలు-వు వసయం: 

1. చల్చకాలం: 

2. వసంరకాలం: 

3. వేసవి కాలం: 

4. శరతాు లం: 

12. భూమి, వు వసయం: 

13. వు వసయిక్ విరవాం 

14. యూరప్ వు వసయ క్షేప్తాలు: 

15. ఆధునిక్ వు వసయం: 

16. సముప్ద మారాునిన  క్నిపెటరడం: 
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17. యూరప్ లో పార్ధప్శామిక్ విరవాం: 

18. కీలక్ రదాలు: 

19. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

9. పాఠం 6 ఆప్ికా 

1. ఆప్ికా-విశాలమైన పీఠభూమి: 

2. శీతో్ుసిుతి: 

3. అరు ధక్ వరపిారం ఉనన  ప్పాంతాలు: 

4. అతి రకుు వగా లేదా రర్ధమిర వరపిారం ఉనన  ప్పాంతాలు: 

5. ఆప్ికా ప్రజలు: 

6. ఆప్ికా, యూరప్, ఆసియా: 

7. ఆప్ికా తీరప్పాంరం: 

8. బానిసల వర తక్ం (Slave Trade): 

9. యూరప్ వలసప్పాంతాలు: 

10. నైజీర్ధయాలో రంటలు/తోటలు: 

11. సర రంప్ర ఆప్ికా: 

12. ఆప్ికాలో ఖ్నిజ సంరద 

13. కీలక్ రదాలు: 

14. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

10. పాఠం 7 చేతివృతుతలు-చేశ్ర వష్టసతలు 

1. మొదటి భాగం 

1. అంద్ధగుల ప్గామానిక్త చెందిన బుటరల అలకా్ందారు: 

2. నగరంలో ముర్ధక్తవాడలు: 

3. బుటరలు అలేవాారు: 

2. రండవ భాగం 

1. పోచంరల్చలాోని చేశ్ర కార్ధమ కులు: 

2. చీర శ్యడంలో వివిధ దశలు: 

3. దారానిక్త రంగులు అదదడం: 

4. రడుగు-పేక్ (వా్ప -వెఫ్టర): 

5. చేశ్ర కార్ధమ కుల సమసు లు-సహకారసంఘాలు: 

3. కీలక్రదాలు: 

4. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

5. ప్పాజెకుర  రని: 

11. పాఠం 8 పార్ధప్శామిక్ విరవాం 

1. పెర్ధగ్నన వర తకుల నియంప్రణ: 

2. పార్ధప్శామిక్ విరవా ప్పారంభం ప్కీ.శ. 1750-1850: 

3. జేమ్ీ  వాట్ ఆవి్ు రణ: 

4. ఉరప తితలో ఫాు క్ రర్స విధానం: 
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5. 19వ శతాబ్దపు బాలకార్ధమ కుని అనభవం: 

6. తొల్చ ఫాు క్ రర్సలలో లోరల్చ రర్ధసిుతులు: 

7. శక్త త ఆధారాలు, పార్ధప్శామికాభివృది ి

8. రవాణారంగంలో విరవాం: 

9. పార్ధప్శామిక్ ఉరప తుతలు-వర తక్ం: 

10. రటరణ్ణక్రణ, ముర్ధక్తవాడలు: 

11. కీలక్ రదాలు: 

12. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

13. ప్పాజె్ ర రని 

12. పాఠం 9 ఫాు క్ రర్సలో ఉరప తిత-కాగ్నరపు రర్ధప్శమ 

1. ముడిసరుకులు: 

2. కాగ్నరపు రర్ధప్శమలు-క్నమరుగవుతునన  వెద్ధరు: 

3. కాగ్నరం రయార్స ప్రప్క్తయ: 

4. బాు చ్ ల (Batches) వార్సగా రని: 

5. వంతులవార్సగా రని గంటలు: 

6. కాగ్నరం అమమ కాలు: 

7. కాగ్నరపు రర్ధప్శమలో రని: 

8. కాగ్నరపు రర్ధప్శమ ఎవర్ధ సొంరం? 

9. కాలు్ు ం: 

10. కీలక్రదాలు: 

11. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

12. ప్పాజెకుర  రని: 

13. పాఠం 10 రవాణా వు వసు-ప్పాధాను ర 

1. తెలంగాణలో రవాణావు వసు: 

2. రోడ ాఉరయోగాలు-ఉరప తిత అమమ కాలు 

3. రవాణా కారు క్లాపాలు-ఉపాధ: 

4. రవాణా సేవలు, ఎంపక్: 

5. జనాభారీద, కాలు్ు ం: 

6. స్థరక్షిర ప్రయాణం: 

7. రోడుడ భప్దతా వారోరీ వాలు: 

8. కీలక్రదాలు 

9. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

10. ప్పాజె్ ర రని: 

14. పాఠం 11 కరత రాాు లు-రాజులు 

1. మొదటిభాగం 

1. కరత రాజవంశాల పుటరక్ 

2. ప్రశసిత-భూదానాలు: 
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3. నాగభటర విజయాలు: 

4. భూమితో ఏమి ఇచేు వారు? 

5. రాాు లలో రర్ధపాలన: 

6. సంరదకోసం సంప్గామం: 

7. మహమూద్ గజనీ: 

8. చహమనలు (చౌహానలు): 

2. రండవభాగం 

1. చోళ్లలు 

2. ఉరయూ్ నంచి రంావూరు వరకు 

3. అద్ధా ర దేవాలయాలు-కాంసు  శిలప క్ళ 

4. వు వసయం-నీటిపారుదల: 

5. సప్మాజు  రర్ధపాలనా విధానం 

6. భూమి రకాలు 

7. శాసన వి్యాలు: 

3. కీలక్రదాలు: 

4. ప్పాజెకుర  రని: 

5. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

15. పాఠం 12 ప్పాంతీయ రాాు ల ఆవిరాా వం-కాక్తీయులు 

1. కాక్తీయ రాజులలో ముఖ్యు లు: 

2. రుప్దమదేవి 

3. నాయంక్ర విధానం: 

4. వు వసయాభివృది-ిదేవాలయాల నిరామ ణం: 

5. వాు పారం: 

6. కాక్తీయుల పాలన-ముగ్నంపు: 

7. కులం అడుడగోడలన ఛేదించిన రలాన టి వీరుల క్థ: 

8. కీలక్ రదాలు: 

9. ప్పాజెకురరనలు: 

10. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

16. పాఠం 13 విజయనగర రాజులు 

1. విజయనగర రాజులలో ముఖ్యు లు 

2. మనకు ఎలా తెలుస్థ? 

3. విజయనగర రటరణం: 

4. సైను ం-సైనిక్ అధకారులు: 

5. సైనిక్ దళాల నాయకుడు-అమరనాయకుడు: 

6. మనమిపుప డు పోలు దాం: 

7. జ్ఞశీకీ్ృ్ుదేవరాయలు:గొరప పాలకుడు. 

8. గోల్ు ండ కుతుబ్ షాహీలు-1512-1687 
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1. కుతుబ్ షాహ్-కాలప్క్మ రటిరక్ 

9. కీలక్ రదాలు: 

10. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

17. పాఠం 14 మొగల్ సప్మాజు ం 

1. మొగలులు ఎవరు ? 

2. ముఖ్ు మైన మొగల్ చప్క్వరుతలు-దండయాప్రలు, సంఘటనలు 

1. బాబ్్ (ప్కీ.శ.1526-1530)(ఎడమ) 

2. (కుడి)హుమయూన్ (ప్కీ.శ.1530-1556) 

3. అక్బ ్ (ప్కీ.శ.1556-1605)(ఎడమ) 

4. (పైన)జహంగీ్ (ప్కీ.శ.1605-1627) 

5. షాజహాన్ (ప్కీ.శ.1627-1658) (ఎడమ ప్క్తంద) 

6. ఔరంగజేబు (ప్కీ.శ.1658-1707)(కుడి) 

3. ఇరర రాజులతో మొగలుల సంబ్ంధాలు: 

4. మనీ బ్ దారాు, ాగీరుదారాు: 

5. జబ్త మర్ధయు జమిందారాు: 

6. అక్బ ్ విధానాలు: 

7. స్థల్హ-ఇ-కుల్: 

8. 17వ శతాబ్దం రరార ర మొగల్ సప్మాజు ం: 

9. సరాద ్ సరార యి పారనన  
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11. కీలక్ రదాలు: 
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8. ఆంగేయాుల పాలనరట ాఅసంరృపత: 

9. 1857 తిరుగుబాట: 

1. తిరుగుబాట వాు పత: 

2. తిరుగుబాటలో ప్రతి ప్గామం: 

3. తిరుగుబాట అణచివేర: 

4. తిరుగుబాట అనంరరం: 
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1. బ్హ్రంగ ప్రదేశాలలో పగతాగడానిన  నిషేధంచే బ్దలాు ఆమోదం 

2. శాసనసభ: 

3. శాసనసభా నియోజక్వర ుం: 

4. ఎం.ఎల్.ఎ ఎనిన క్: 

5. ప్రభురర ం ఏరాప ట: 

6. మంప్తిమండల్చ: 

7. రాష్ట్ర శాసనసభ: 

8. చటారలు చేయటం (Making of Law): 

9. తెలంగాణ శాసన మండల్చ: 

10. ప్రస్థతరం మన రాష్ట్ర గవరన రు ఎవరు? 

11. చటరసభలో చరు లు: 

12. కీలక్ రదాలు: 

13. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

20. పాఠం 17 జిలాాలో చటార ల అమలు 

1. నలవారం జిలాా క్లెక్ ర్  మర్ధయు మెజిష్టసేరట్: 

2. రహశీలాద ్ (మండల రవెనూు  అధకార్ధ), ప్గామ రవెనూు  అధకార్ధ: 

3. చటార లన ఏ విధంగా అమలు చేసతరు? 

4. ఆంప్ధప్రదేశ్ నీరు, భూమి, చెట ారక్షణ చటరం, 2002 

5. కీలక్ రదాలు: 

6. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

7. ప్పాజెకుర  రని: 

21. పాఠం 18 కులవివక్ష-సమానతార నికై పోరాటం 

1. పాఠశాలలో వివక్షకు ఒక్ ఉదాహరణ: 

2. ఎపుప డు ఇలాగే ఉండేదా? 

3. సమానతార నికై పోరాటం: 

4. బ్ద.యస్.వెంక్ప్టావు (1896–1953) 

5. సర రంప్రు ం రరార ర సమానరర ం 

6. కీలక్ రదాలు: 

7. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరచుకోండి 

8. ప్పాజెకుర  రనలు 

22. పాఠం 19 జీవనాధారం-రటరణ కార్ధమ కుల పోరాటాలు 

1. శాశర ర కార్ధమ కులు: 

2. కార్ధమ క్ సంఘం: 

3. క.ఆ్.ఎస్. మంద్ధల ఫాు క్ రర్స (పేరు వాసతవమైనది కాద్ధ): 
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4. నిరామ ణరంగం-ఇటక్బ్టీరలు: 

5. ప్రరంచ వాు రతంగా కార్ధమ కుల హకుు లు: 

1. 1. ఉతాప దక్, స్థరక్షిర ఉపాధ హకుు : 

2. 2. విప్శాంతి తీస్థకశ్ హకుు : 

3. 3. ఉదోు గభప్దర హకుు : 

4. 4. ఆదాయ భప్దర: 

5. 5. రని భప్దర: 

6. 6. నైపుణు ం మెరుగురరచుకోవటం: 

7. 7. సమూహ్క్ వు కీ తక్రణ: 

6. అసంఘటిర రని-రటరణాలాో కార్ధమ కులు: 

7. సర యం ఉపాధ మహ్ళా సంఘం (SEWA): 

8. కీలక్ రదాలు: 

9. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరచుకోండి 

23. పాఠం 20 ానరద్ధల-మరం 

1. పోచమమ : 

2. మైసమమ : 

3. గంగమమ : 

4. ఎలమామ : 

5. పోరరాజు: 

6. బీరరప , కాటమరాజు: 

7. సమాజంలో ానరద దేవరల పూజ: 

8. సమమ క్ు , సరక్ు  (మేడారం) ారర: 

9. మొహప్రం (పీర్సలు), ఉరుీ : 

10. జహంగీ్ పీ్ దరాు -మరసమరసు నిక్త చిహన ం 

11. ా నరద సంప్రదాయాలు-ప్పాచీనర: 

12. ా నరద విజనేర, ఉనన ర మరం: 

13. కీలక్ రదాలు: 

14. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరచుకోండి 

15. ప్పాజెకుర  రని: 

24. పాఠం 21 దైవసంబ్ంధ భక్త త మారాులు 

1. తాతిర క్ర-భక్త త: 

2. బ్సవనన -వీరశైవం: 

3. మహారాష్ట్ర భక్ తసధువులు: 

4. ఇసామ్-స్తఫీరరర ం: 

5. భారరదేశంలో కరత మరవిశార సల అభివృది:ి 

1. చైరను  మహాప్రభు (1486-1534): 

2. క్ంచర ాగోరనన  (1620-1680); 
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3. క్బీరు-సనిన హ్ర రర్ధశీలన: 

6. కీలక్ రదాలు: 

7. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరచుకోండి 

8. ప్పాజెకుర  రని: 

25. పాఠం 22 రాజులు-క్టరడాలు 

1. 11వ శతాబ్దం ఆరంభంలో దేవాలయాల నిరామ ణం: 

2. నూరన నిరామ ణ విధానము : 

3. దేవాలయాలు, మస్తద్ధలు, చెరువుల నిరామ ణం: 

4. దేవాలయాలు ఎంద్ధకు ధర ంసం చేయబ్డాడయి? 

5. విజయనగర రాజుల శైల్చ: 

6. ఉదాు నవనాలు, సమాధులు, కోటలు: 

7. కీలక్రదాలు: 

8. మీ అభు సనానిన  మెరుగురరుచుకోండి 

26. విదాు  ప్రమాణాలు (Academic Standards) 

1. 1) వి్యావగాహన (Conceptual Understanding): 

2. 2) పాఠాు ంశానిన  (ఇచిు న) చదివి, అరుం చేస్థకుని, వాు ఖాు నించడం 

(Reading the text(given), Understanding and Interpretation): 

3. 3) సమాచార నైపుణాు లు (Information Skills): 

4. 4) సమకాలీన అంశాలపై (సమాజిక్, సంఘిక్) ప్రతిసప ందన-ప్రశిన ంచడం 

(Reflection on contemporary issues and questioning): 

5. 5) రట నైపుణాు లు (Mapping Skills): 

6. 6) ప్రశంస, స్థనిన రరర ం (Appreciation and sensitivity): 

27. అనబ్ంధం 

28. తెలంగాణ రాష్ట్ర వివరాలు 


