
ఉండ్రుగండ గిరులు పర్యా టక సిరులు, సూర్యా పేటకు పది కిలోమీటర్ల దూర్ంలో, 

ఉండ్రుగండ, ధరా్య పుర్ం, మొహ్హమదాపుర్ం, హిమంపేట, దుర్యజ పల్లలని ఆనుకోని 

దాదాపు వెయా్య ఎకర్యల అభయార్ణ్ా ంలో ఉన్న  ఈ ఎనిమిది కండలు డ్రాకృతిక 

సందరా్య నికి మచ్చు తున్కలు. పల్లలసీమల గుపి్ప ట పచ్ు ని చీర్కట్టులో ఒదిగిన్ ఈ గిరుల 

సోయగం డ్రపకృతి చేసిన్ అదుు తం. మిన్న ంటే కండలు, లోతైన్ లోయలు, ప్పలలగాలుల 

సవ్వ ులు, ముసురులో తడిచిన్ గిరుల కుర్లనుండి జాలువారే యేరుల సయాా టలు, 

ఏరులై ారిన్ నీటితో ఏర్ి డడ కలనులు, సూరా్ ర్శా్మ  కౌగిల్లలో కండలపై పసిడి వ్న్నన ల 

తళతళలు, కోతి మూకల కిటకిటలు, పర్యా టకులను మండ్రతముగుులను చేసా్తయ్య. ఈ 

అంతులేని సందర్ా ం చూసి తరించాల్లస ందే తపి  వ్రి ణంపజాలనిది. ఈ గుటుపైన్ 

కలువైన్  సవ యంబు  ర ీ ఉండ్రుగండ లక్ష్మా న్ర్సింహ్ స్తవ మి అడిగిందే తడవుగా 

వ్ర్యల్లచేు  అభయడ్రపదాతగా డ్రపసిది.ి     

ఉండ్రుగండ ఓ మంచి పర్యా టక డ్రాంతము అని అన్డంలో ఏ మడ్రతం సందేహ్ము 

లేదు. కానీ దానితోాట్ట కాలగర్భ ంలో కనుమరుగవుతున్న   కంచికి చేర్ని కథలు ఎన్నన  ఈ 

గిరిదుర్ గంలో దాగి ఉన్నన య్య అనేది కూడా వాసవాామే. అందుకు నిదర్శ న్ం ఈ గిరులపైన్ 

శ్మధిలావ్సులోల  ఉన్న  ఎన్నన  దేవాలయాలు, ఆ డ్రాకార్యలలో చెకిి న్ చ్కి ని శ్మలి సంపద, 

దావ ర్ముల అుగుభాగమున్ చెకి బడిన్ పూర్ ణ కుంభములు, ర్యజులు డ్రతవ్వ ంచిన్ 

గుండములు, బావులు, నీటికలనులు, ర్యజులు కటిుంచిన్ ఎతయా్యన్ ర్యజదర్యవ జలు, 

కోటగోడలు, నివాసడ్రగుహ్ములు, ర్యణివాసపు సధములు, ఎతయా్యన్ డ్రాకార్యలు, పహార్యలు, 

న్ర్కాి గృహాలు, కళ్యా ణ్మండాలు, చావ్ులు, శ్మలాశాసన్నలు మొదలగు ర్యజడ్రపతీకలు 

ఎన్నన  కలవు. ఈ గుటులలో మధా  ర్యతియుగపు(Megalithic Age) ఆన్వాళ్ళు  కూడా 

పుషి్ లంగా వున్నన య్య, దానికి పదుల సంఖ్ా లో లభా మయ్యన్ ర్యక్షస గూళ్ళు (Cairns) 

నిదర్శ న్ము.  ఇకి డి న్ర్సింహ్స్తవ మి దేవాలయములో వెలసిన్ మూరి ాకూడా ఆరువేల 

సంవ్తస ర్యలన్నటిదిగా పుర్యవ్సుా శాఖ్వారు గురింాచారు.  

ఉండ్రుగండ గిరిదుర్ గమును డ్రీసాు శకము మూు నుండి అయ్యదు శతాబుముల మధా న్ 

వ్ష్ణణ కుండినులు ాల్లంచేవార్ని చ్రిడ్రత చెబుతున్న ది1.  వ్ష్ణణ కుండినులు తెలంగాణ్లోని 

ఇండ్రదాలన్గర్ం (ఇండ్రదపురి) ర్యజధానిగా ాలన్ డ్రార్ంభంచారు. వీరి కాలంలో 

జైన్మతం క్ష్మణ్ దశలో ఉంది. జైనులోల  దిగంబరులు, శ్వవ తాంబరులు అని రంు వ్ర్యగ లు 
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ఉండేవ్. తెలంగాణ్లో జైన్మతం క్ష్మణించ్డానికి ‘కాాల్లక’ జైనులు కార్కులు2. 

ఉండ్రుగండ గుటులచ్చట్టు ర్య ఉన్న  పదహారు కాల్లక బైర్యవుల మూరాులు వీరి 

కాలములోనే డ్రపతిష్ుంచ్బడాడ యని డ్రగామసాులు చెబుతారు. మునులగుటు అనే పేరుగల 

గుటులో మునుల మఠనిర్యా ణాలు, వారి ఆవాస్తలు ఇపి డిీ  చెకుి చెదర్కుండా 

వున్నన య్య. తదావ ర్య ఇకి డ వ్ష్ణణ కుండినులు ాల్లంచియున్నన ర్ని సి ష్ుత 

ఏర్ి ుతున్న ది. అంతేకాక వీరి ఏలుబడిలో ఈ గిరి ఇండ్రదకండ పేరుతో 

డ్రవుదిిలోనున్న దని డ్రపతీతి. ఆతరువాత కాలడ్రకమేణా ఉండ్రడకండ, ఆతరువాత 

ఉండ్రుగండగా  మరిన్ది.  

ఉండ్రుగండ, వ్ష్ణణ కుండినుల ాలాన్నన్ంతర్ం కనిన  శతా బాడ లప్పమా ట కళ్యా ణ్ 

చాళ్ళకుా ల వ్శంలో ఉన్ట్టుగా డ్రపముఖ్ చ్రిడ్రతకారుు B N శాస్త్సిగాారు పలు పుసకాాలోల  

ల్లఖంచారు. చాలాకాలము పశ్ము మ తెలంగాణ్ములో ర్యస్త్ష్ుకూట్టలకు స్తమంతులుగా 

ఉండి తరువాత సవ తండ్రతులయాా రు. డ్రీ.శ. 969లో చివ్రి ర్యస్త్ష్ుకూట ర్యజు మూడవ్ కృష్ణ, 

గతించిన్ ప్పదప వారి ర్యజా ము వ్చిి న్న మయ్యంది. గిరిదుర్ గములలో వున్న  జంట వీరుల 

చాళ్ళకా శైల్ల శ్మలాి లు, ఇకి డ వీరి మనుగడకు నిదర్శ న్ం. వ్ష్ణణ కుండినులన్ంతర్ం వారు 

క టిుంచిన్ దుర్ గములు శ్మధిలముకాగా కళ్యా ణ్ చాళ్ళకుా లచే  పున్ఃనిరిా ంచ్బడిన్ది.  

ఉండ్రుగండలో కళ్యా ణ్ చాళ్ళకుా ల ప్పమా ట, మిడ్రత ర్యజులయ్యన్ కందూరు చోళ్ళలు వీరి 

స్తమంతర్యజులుగా ఇకి డ ఏలుబడి చేసిన్నర్ని చ్రిడ్రతకారులు చెబుతారు3.  ఈ దుర్ గం 

డ్రీసాు శకం 1040 నుండి 1290 వ్ర్కూ కందూరి చోళ ర్యజులు పదిహేు మంది, పటుణానికి 

సమీపంలోని ాన్గలులను ర్యజధాని చేసుకుని 250 సంవ్తస ర్యలు పరిాల్లంచార్ని 

తెలుసాుంది4. కందూరు చోళ్ళలు గపి  శైవ్భ కాులు. తండై చోళ మహార్యజు, కాలముఖ్ 

శైవ్తావ నిన  అనుసరించే ర్యమేశవ ర్ పండితునికి న్గదు దాన్ం చేసిన్ట్టుగా, శాసన్ములో 

పేరి్క ని వున్న ది5. వీరి హ్యాములో ర్యజమందిర్యలు,  న్రికాి గృహ్ం,  కల్లమిచావ్డి, 

గిరిచ్చట్టు ఉన్న  డ్రపహ్రి గోడలు  వ్ంటి నిర్యా ణాలు జరిగిన్వ్.  

కందూరు చోళ్ళల అన్ంతర్ం, ఉండ్రుగండని, స్తమంతులయ్యన్ రేచెర్ ల పదా న్నయకులు 

ఏల్లన్నర్ని వ్నికిడి. దుర్ గములో నిక్షిపమాయ్యన్ ఒకానొక శాసన్ములో రేచెర్ ల 
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న్లదాచ్న్నయుు ఈ దుర్యగ ధిపతిగా నియమితుడయ్య ాల్లంచ్చచ్చండెన్ని ల్లఖంచ్బడి 

వున్న ది. డ్రీ.శ 1202 లో చెవ్రడిడ బేతిరడిడలు, ర్యణి రుడ్రదమ దేవ్కి సైన్ా ధా క్షులుగా వుండి, 

ప్పలలలమఱ్ఱ ినుండి న్నగులాు వ్ర్కు ఉండ్రడకోట మీదుగా వారి పరిాలన్ స్తగించిన్నరు. 

కాకతీయ స్తడ్రమజా ంలో రేచె ర్ లన్నయకుల వీర్పర్యడ్రకమలకి ఎడ్రర్ తివాచి పర్చి ఎన్నన  

సతిా ర్యలు చేసి, బిరుదులు ఇచిు , డ్రపశంసలు కురిప్పంచేవారు. న్లదాచ్ న్నయకుు, 

డ్రపతాపరుడ్రదుని కలువులో పేరుడ్రపఖా్య తలుగాంచిన్   సేన్నధిపతి వెన్న మా  న్నయకుడి 

రండవ్ సంతాన్ము, రేచెర్ ల సంస్తు న్ంలో న్నలుగవ్ తర్ము.  న్లదాచ్ అన్న  ఎడ్రర్దాచ్లు, 

డ్రపతాపరుడ్రద మహార్యజు కలువులో సేన్నధిపతిగా పనిచేసిన్నరు. వీరిరువురు మహా ాండా  

యుదిములో డ్రపముఖ్ ాడ్రత పోష్ంచిన్నర్ని వెలుగోటి వ్ంశవ్ల్లలలో పేరి్క న్బడిన్ది6. 

మొదటగా, గలలపల్లల వ్ది జరిగిన్ భీకర్పోరులో ాంుా ల సైనా్న ధా క్షుడైన్  కుంట్టల రి 

ఇమా దిని హ్తించి, ఆపై కంచిలో జరిగిన్ యుదిములో వీరులవ్ల్ల తంబైవేల ాంుా ల 

సైన్ా సమూహ్మున్కు ఎదురళ్ళు  క తికాో కండగా న్రికిన్నరు. డ్రపతాపరుడ్రద మహార్యజు 

కనుసైగతోనే, ఆకల్ల మీదున్న  సింహ్మువ్ల్ల, ఏనుగుని సైతం నేలకరించి, అయ్యదుగురు 

ాండా ర్యజులని సమూలముగా మటిుకరిప్పంచిన్నరు. వీరి వీర్పర్యడ్రకమనికి మెచిు  

మహార్యజు డ్రపతాపరుడ్రదుు వీరికి పంచ్ ాండా దల వ్భల అని బిరిదు ఇచిు  

సతి రించిన్నరు. వీరిచేతులో పడి, న్నల్లల రు మనేన దోర్ల్లందరో తోకముుచ్చకున్నన రు6. 

న్లదాచ్ మహార్యజుకి ఇదిరు సంతాన్ం మధవ్న్నయకుు, దామనీు. ఆతరువాత 

సింగమన్నయకుు, వారి సంతాన్ము కూడా ఉండ్రుగండ చ్డ్రకవ్రాులుగా వున్నన ర్ని 

కనిన  పుసకాాలోల  ల్లఖంచ్బడి వున్న ది7.  

డ్రీ.శ 1323 కాకతీయ పరిాలన్లో ఆఖ్రి వార్గు మరియు డ్రపసిదిి వార్గు డ్రపతాపరుడ్రద 

మహార్యజు దివ్ంగతుడయ్యన్ ప్పమా ట ఓరుగలుల, ఢిల్లల సులాాను ఉలుఘ్ ఖ్యన్ 

కైవ్సమయ్యన్ది. అతడి ాలన్లో అర్యచ్కాలకు హ్దిులేకుండా పోయ్యన్వ్, అకృతాా లు 

మిన్న ంటిన్వ్, దేవుడి వ్డ్రగహ్ములు న్నశన్ం చెయా బడిన్వ్. తాడ్రమ శాసన్ములు 

కాల్లు వేయబడిన్వ్,  డ్రబాహా్ ణులపై ఆగడాలు, అడ్రగహార్యలలో అతాా చార్యలు జరిగిన్వ్. 

హిందూతవ  మనుగడ కర్కై  రేచెర్ ల ర్యజుల్ల, రడిడ ర్యజుల్ల, ముసునూరి న్నయకుల్ల 

కల్లసికట్టుగా తెలుగు ర్యజా  సా్తపన్కు పూనుకున్నన రు. ఇందులో ముఖ్ా  న్నయకులు రేచెర్ ల 

సింగమన్నయకుు, డ్రపోలయ వేమరడిడ మరియు ముసునూరి డ్రపోలయ న్నయకుు. 
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ముసునూరి డ్రపోలయ న్నయకుని అధా క్షతన్, ఢిల్లల సులాానుల పైన్ యుదిముచేసి 

తెలుగున్ను నుండి ార్డ్రదోల్ల, తెలుగు ఖా్య తి డ్రపపంచానికి చాటెను89.  ఢిల్లల సులాాను 

నుండి వ్డిపోయ్యన్ అహా్ ద్ షా బహా్ న్ సులాాను, దకి న్ లో గోలి్ ండ దుర్ గము నుండి 

పరిాలన్ చేసి బహ్మనీ సవ తండ్రత స్తడ్రమజా ము ఏర్ి రుచ్చకోనేను, 

పూర్వ వైభవుమున్కు ాట్టపడెను .   

కాలడ్రకమేణా, కనిన  దశాబిాల ప్పదప రేచెర్ ల ర్యజులకి, ముసునూరి న్నయకులకి 

అంతరాు దిములు మొదలయ్యన్వ్, అవ్ చిల్లకి చిల్లకి గాల్లవాన్గా మరి భీకర్ పోరులకి 

దారి తీసిన్వ్. ఇరువురు ఉనికి కర్కై ాకులాడిన్నరు. ఉండ్రుగండను ాల్లంచిన్ 

సింగమన్నయకుని కుమరుు అన్వోఖ్ న్నయకుు బహు పర్యడ్రకమవ్ంతుు, అపర్ 

చాణుకుా ు. డ్రీ.శ 1368 లో ఇతు బహా్ నీయుల సహాయంతో, ఓరుగలులపై దండయాడ్రత 

చేసిన్ను. జైడ్రతయాడ్రతలలో తేల్లయాుతున్న   ముసునూరి న్నయకులని సవాలు చేసాూ 

రేచెర్ ల న్నయకులు అతివీర్ భయంకర్ంగా ఉడ్రగన్ర్సింహులయ్య, ఎదుర్కచిు న్ ముషి్ రుల 

తడలు వ్రిచి ముసునూరి స్తడ్రమజాా ధిపతి అగు కపయన్నయకుడిని  హ్తమరిు  

ఓరుగలుల కోటపైన్ వ్జయఢంకా మోగించిన్నరు. ఆతరువాత మిగిల్లన్ 

ముసునూరిన్నయకులు వ్జయన్గర్ ఆసున్ంలో కలువు తీరిన్నర్ని వ్నికిడి10.  

ఎనిన  యుదిాలు జరిగిన్న 15 వ్ శాతా బుం వ్ర్కు కూడా ఉండ్రుగండ కోటపై ఏ ర్యజు 

దండెతినా్ట్టు   దాఖ్లాలు అయ్యతే లేవు. రేచెర్ ల న్నయకుల్ల కాలానుగుణ్ంగా ఆ కోటని 

వారి పదితులలో శడ్రతుదురేభ గా ముగా నిరిా ంచ్చకున్ట్టు తెలుసాుంది. కోట శైల్ల, ర్యచ్కండ, 

దేవ్ర్కండ కోటలని పోల్ల వుంట్టంది. ఇలా సవ తండ్రత ర్యజులుగా, కనిన  దశాబిాల వ్ర్కు, 

రేచెర్ ల న్నయకులు వారి వారి కోటలు నిరిా ంచ్చకుని ఏలుబడి చేసిన్నరు. ఈసమయములో 

తెలంగాణ్ అంతయు వీరి ఆధీన్ములో ఉన్న ట్టుగా తెలుసాుంది. అయ్యతే రేచెర్ ల 

న్నయకులకి, బహ్మనీ సులాానులు భసా్త సురులుగా తయార్య్యన్నరు.  వీరుకూడా ఢిల్లల 

సులాానుల వ్లే వారి ర్యజాా లలోని డ్రపజలని, బానిసలుగా చేసి, హింసించి 

భయడ్రభాంతులకి గురిచేసేవారు. వీరి ఆగడాలకు అుడకటు వేసేందుకు రేచెర్ ల న్నయకులు  

పలుమ రుల యుదిాలు చేసిన్నరు. అలా చిన్న  ర్యజాా లు ఎన్నన  చేతులు మరిన్వ్. కాగా 
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దిన్దిన్ డ్రపవ్ర్మాన్ంగా బహ్మనీ సులాానులు వారి ర్యజా వ్సరా్ణ్ స్తగించిన్నరు. ఈ 

డ్రకమములో బహ్మనీలు, రేచెర్ ల ర్యజులతోనే గాక, ఇట్ట వ్జయన్గర్ స్తడ్రమజా ంతో, అట్ట 

కాల్లంగ గజపతులతో యుదిాలు చేసేవారు. కాకతీయాన్ంతర్ం ఏర్ి డడ మరో పెద ి

స్తడ్రమజా ం వ్జయన్గర్ స్తడ్రమజా ం. వీరుకూడా ముసునూరి న్నయకుల బాటలో తెలుగు 

దేశానిన  స్తు ప్పంచాలనే  ధా్య యముతో ముసిలం ాలకులని ార్డ్రదోలాలని  పట్టువ్దలని 

వ్డ్రకమరిు లవ్ల్ల పోరుబాటప ా ు రు. 1417 డ్రకి.శ వ్జయన్గర్ ాలకులు బహ్మనీ 

సులాానులపై దండె తినా్పిు ు లకా్ష్య నికి కట్టుబడి వున్న  రేచెర్ ల న్నయకుల్ల వ్జయన్గర్ 

ాలకులకు తోడి డి ఉండ్రుగండ సమీపములోని ాన్గాలులని బహా్ నీయుల నుండి  

కైవ్సము చేసుి న్నన రు. ఈ యుదిములో అన్వోఖ్ న్నయుు యుదుములో  

వీర్సవ ర్ గముపందిన్ను.  ఆ తరువాత ఉండ్రుగండ చ్డ్రకవ్రి ాఅయ్యన్ట్టవ్ంటి సింగమ 

న్నయకుని సంతతి అగు మదన్ న్నయకుు, సింహాసన్ముని అధిరోహించెను. ఈ 

యు దిాన్ంతర్ము బహ్మనీ సులాాన్ అగు అహా్ ద్ షా  వ్జయన్గర్ చ్డ్రకవ్రి ా అగు 

దేవ్ర్యయునితో శాంతి ఒపి ందము చేసుి న్న పటికీ వెనున పోట్ట న్నపముతో 

కోాగిన హోడ్రతుడయ్య వ్ర్ంగలుల, ఉండ్రుగండ, దేవ్ర్కండ, ర్యచ్కండ వ్ంటి 

ముఖ్ా దు ర్యగ లను ఆడ్రకమించ్చకన్నను. ఇలా బహా్ నీయుల జైడ్రత యాడ్రత స్తగుతున్న  

తరుణ్ములో కల్లంగ గజపతిర్యజుల నుండి ఎదురుదెబు  తగిల్లన్ది. గజపతులతో 

యుదిము చేసాున్న  సమయములో సైనిక బలము తీడ్రవ్ముగా దెబు తిన్న ది, తీడ్రవ్ డ్రాణ్ 

న్ష్ుము  జరిగిన్ది  బహా్ నీయులకు, ఈ అదును చూసుకని రేచెర్ ల న్నయకులు బహ్మనీ 

సు లాాన్గు అజాం ఖ్యను మీద దండయాడ్రత చేసి తిరిగి  కోటలను చేజికిి నుు కున్నన రు11. 

మదన్నయకుని తరువాత అన్వోతన్నయకుడి కుమరుడగు సింగమ న్నయకుు డ్రకి.శ 

1430-1475 వ్ర్కు ఏలుబడి స్తగించిన్ను. కప్పలేశవ ర్ గజపతి మహార్యజు సహాయముతో 

రేచెర్ ల న్నయకులు తెలంగాణాలోని వ్ర్ంగ లులతో సహా అనిన  కోటలని ముసిలములనుండి 

కైవ్సము చేసుకుని బహా్ నీయులని తెలంగాణా డ్రాంతమునుండి ార్డ్రదోలారు అని డ్రకి.శ 

1461 న్నటి హ్రివీర్దేవ్ శాసన్ములో  నిగూడపర్చియున్న ది12. 

కప్పలేశవ ర్ గజపతి కళ్ళంగదేశ మహార్యజు, గజపతి వ్ంశాంకురుు. ఈయన్ ర్యజా ములో 

రేచెర్ ల న్నయకులు, మర్ల స్తమంతులయా్య రి. వీరి ాలన్లో ర్యజా ము బంగాల్ లోని 
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హూగ్ల ల నుండి తెలంగాణా లోని  ఉండ్రుగండ కూడా ఒక సరిహ్దిుగా తమిళన్నులోని 

తిరుచ్చర్పల్లల వ్ర్కు వ్సరాించివున్న ది.  వీరు యుదిర్ంగములో కనిన  వేల ఏనుగుల 

సమూహ్ముతో ముడ్రష్ణి లపై వీర్ంగం చేసేవార్ని అందుకే గజపతి అని పేరుగాంచార్ని, 

వీరి సైన్ా ం దేహ్ధారు డడా ంతో పటిష్ుంగా ఉంట్టందని, KA నీలకంటి శాస్త్సి ా గారు ఒక 

పుసకాములో పేరి్క నిన్నరు13. కప్పలేండ్రద మహార్యజుకి ఇదిరు కుమరులు, వారి పేరులు 

పురుషోతమా, హ్ంవీర్. కప్పలేండ్రద గజపతి డ్రకి.శ 1466 లో మర్ణించారు. తండ్రడి కప్పలేండ్రద 

గజపతి పెదివాడయ్యన్ హ్ంవీరుని కాక చిన్న వాడయ్యన్న పురుశోతమాునికి ర్యజా ము 

కటుబటుగా, అది జీరి ణంచ్చకోలేని హ్ంవీరుు తిరిగి బహా్ నీయులని ఆడ్రశయ్యంచి 

పురుషోతమాునిపై యుదిము చేసి, ఒపి ందము డ్రపకార్ము తెలంగాణ్ని బహా్ నియుల 

ాలు చేసి కోసా్తండ్రధను గోదావ్రి వ్ర్కు ర్యజా మును ఏర్ి రుచ్చకోనేను. అలా తెలంగాణా 

డ్రాంతము తిరిగి బహా్ నియుల వ్శమయ్యన్ది 14. అట్టపై మూు దశాబిాలు, తెలంగాణ్ 

డ్రాంతమంతయు బహా్ నియుల గుప్పి ట్లల  న్ల్లగిపోయ్యన్ది. డ్రపజలని బానిసలుగా చేసి 

అమేా వార్ని, ఎదురుతిరిగిన్ వారి గుులపీకేసేవార్ని, న్నల్లకలు కోసేవార్ని, వీరి 

హ్యాములో వీరి అకృతాా లు ఆగడాలు పర్యకాష్ుకు చేరిన్వ్ని ష్తాబ్ ఖ్యన్, వ్ర్ంగల్ 

అను పుసకాములో పెరుకన్నన రు15.  

రతాబ్ ఖ్యన్ అసల్లపేరు సీతాపతి. ఈయన్ బహా్ నీయుల ాలన్లో మతమరిి డి 

చేసుకని రతాబ్ ఖ్యన్ గా మరిన్ను. రతాబ్ ఖ్యన్ బహా్ నిసులాాను హుమయున్ షా 

ాలన్లో డ్రీ.శ 1480 నుండి 1485 వ్ర్కు ర్యచ్కండ న్నయకుడిగా పనిచేసిన్ను. ఆతని 

పర్డ్రకమశైల్లతో అన్ధిక కాలములోనే మంచి స్తు న్ననిన  సంాదించ్చకున్నన ు.  అయ్యతే 

హుమయున్ షా పర్మ నీచ్చు, ఛoడాలుు, ఈయన్ అర్యచ్కాలని చూడలేక, వీరి 

ఆగడాలనుండి డ్రపజలని తన్ కుశాడ్రగబుదిితో అతని పరిధిమేర్ కాాడేవాు. అందువ్లనే 

బయట ఇనిన  అర్యచ్కాలు జరుగుతున్పి టికిని ఉండ్రుగండలో దేవుడి వ్డ్రగహాలు 

ధవ ంసం అయ్యన్ట్టు ఇపి డికి దాఖ్లాలు లేవు. హుమయున్ షా, వ్చ్క్షణార్హితంగా 

డ్రపజల మన్డ్రాణాలతో ఆుకోనేవాడని; ఎంతటి నీచ్చడో చెబుతూ చ్రిడ్రతకారుు ఫెరిష్ు 

అతని పుసకాములో పేరి్క న్నన రు. ఈ సమయంలో డ్రపజలు చావోరేవో తేలుు కోలేక కషాు లు 

గ టెుకాి లని, దేవుడి పయ్యన్ భార్ం వేసి డ్రబతుీడేు వారు.     

                                                             
13 Further sources of Vijayanagara History, KA Neelakanta shasthri 1946 
14 http://www.recruitmenttopper.com/telangana-history-bahmani-kingdom-1347-1528-a-d/4163/ 
15 shitabkhan of warangal, 1932 



డ్రపతాపరుడ్రద గజపతి, కప్పలేశవ ర్ గజపతి మన్ము, పురుషోతమా దేవ్ గజపతి కుమరుు. 

పురుషోతమా గజపతి తదన్ంతర్ం డ్రకి శ 1497 పదిహేడేళు  ప్పన్న  వ్యసులోనే 

డ్రపతాపరుడ్రద దేవ్, గజపతి స్తడ్రమజా  సింహాసన్ం అధిరోహించిన్నడని భీ ాభాగవ్త మహా 

కావ్ా ంలో పేరి్క న్నన రు. తండ్రడి మర్ణించిన్ వెంటనే, అట్ట గౌడ స్తడ్రమజా ం ఇట్ట 

బంగాల్ సులాానులు కవ్వ ంపు చ్ర్ా లకు ాలి డిన్న,  పంచివున్న  డ్రపమదానిన  ముందే 

పసిగటిు, దీట్టగా ర్క్షణ్ చ్ర్ా లు ముమా ర్ం చేసిన్నరు. ఆతరువాత మూడేళు లో వారి 

ఎ తాులకి పైఎతాులు వేసి ఇరువురిని చితాు చేసి వ్జయకేతన్ం ఎగుర్వేసిన్నరు16. 

డ్రకి శ 1500 శ్మతాబ్ ఖ్యన్ బహా్ నీయుల ఆగడాలకు అుడకటు వేయతలచి, డ్రపతాపరుడ్రదుని 

వేుకన్గా, పరిసితిులు తెలుసుకున్న  గజపతి ఉడ్రగన్ర్సింహుడై ఊగిపోయెను. ఈయన్ 

తండ్రడి ాలన్లో కండవీు డ్రాంతానికి అధిపతిగా ఉన్న ందువ్లల అకి డి 

అనుకూలడ్రపతికూలతలు ముందే ఎంచి కాకములు ముందుగానే ఏర్ి రుచ్చకోన్నను. 

డ్రపతాపరుడ్రదుు, ముషి్ రులను సంహ్రించే కాలరుడ్రదునివ్ల్ల, బారులుతీరిన్ 

సైన్ా దళం, లక్షల సుశ్మక్షితులయ్యన్ వ్లుగాళు తో,  వేల గజర్యజ, అశవ ముల 

సమూహ్ంతో, కదిల్లవ్సుాన్న  గజపతిని చూసి బహా్ నీయులు గడగడ వ్ణికెను. శ్మతాబ్ ఖ్యన్ 

సహాయముతో బహా్ నీయుల అంతుతేల్లు  వారి ఆధీన్ములోనున్న  కోటలని తిరిగి 

కైవ్సము చేసుకన్నను. ఆతరువాత అదే వ్జయోతాస హ్ముతో వ్జయన్గర్ కోటను 

స్తవ ధీన్పరుచ్చకన్నన్ని, అన్ంతవ్ర్ా  తాడ్రమ శాసన్ములో పేరి్క న్బడిన్ది17.  

డ్రపతాపరుడ్రదుు డ్రాంతీయ ాలన్ను డ్రపోతస హించేవారు. పరిాలన్ సలభా త కర్కై, 

వారి ఆడ్రకమణ్డ్రాంతములను న్నులుగా వ్భజించి, అందులోని ముఖ్ా  పటుణ్ములను,  

కాకములుగా(ర్యజధానులుగా) చేసునేవారు. యువ్ర్యజులని కాకమున్ నిల్లప్ప, వారిని 

దండన్నయకులను చేసేవారు. ఆడ్రకమములో వీర్భడ్రదుడను, కండవీుకి 

దండన్నయకుడిని చేసిరి. డ్రపతాపరుడ్రద మహార్యజు దకి నులో దక్షిణ్మందున్ ాకన్ను 

ర్యజధాని అగు ఉండ్రుగండ కోటని ఆవాసము చేసుకుని పరిాలన్ను స్తగించిరి అని 

వేలేు ర్ ల తాడ్రమ శాసన్ములో సువ్ర్యణ క్షర్యలతో ల్లఖంచ్బడియున్న ది1819. 

                                                             
16 History of Orissa 
17 south indian inscriptions 
18 Epigraphia Indica Vol14 page 208 
19 Journal of Andhra historical research society Vol 11 page 50-55 



 డ్రపతాపరుడ్రద గజపతి స్తడ్రమజా మున్ ఉండ్రుగండ కోట మహాదుర్యగ ముగా వ్ర్యజిల్లలన్ది20. 

దక్షిణాన్, ఉండ్రుగండతో ాట్టగా ర్యజమహేండ్రదవ్ర్ము, ఉదయగిరి మరియు కండపల్లల 

కోటలకి కూడా డ్రాముఖ్ా త ఉన్న దని దీప్ప ారే ర్యసిన్ పుసకాములో ల్లఖంచ్బడి వున్న ది.   

వేలే్చ టి తాడ్రర శాసనము డ్రరకారము సాకా సంయట్ 1432 అనగా డ్రీ శ 1510, 

సురయ వంశీయుడయిన డ్రశీ డ్రశీ రంచగౌడాది నాయకుు, రంచనంది చోళరండల 

నాయకుు, డ్రిభువన తోడరరలల, రణబనిజర, డ్రరతారవీరవీర, డ్రశీ వంకట గజరాజ, 

రరియు  డ్రరతార మారాత ండ డ్రరతారరుడ్రుు, ఉండ్రుగండ  

రహాురగమునయునన   కొలిమిలో రహారాణిసమేత ఆసిన్నన లయియ  

బెహర(కరణం), పాడ్రత, రహాపాడ్రత, సారంతుల సరక్షమున పులుగులల వాసియగు 

దారయయ  కుమారుు భరదాా జస గోడ్రికుడగు యజురా్వ ద రండితుడగు 

కొండయయ  అన్న డ్రాహమ డికి వలిచెరల అన్న డ్రగారమున  కరణీకము కటటబెటిట 

డ్రరధానమున్న బహుకరించిరి21.     

 

                                                             
20 Prataparudra deva -  The last suryavamshi king of Orissa  
21 Journal of Andhra historical research society Vol 11 page 50-55 

  



 

 



 

 

 

డ్రపతాపరుడ్రదుు తెలలవారుజామున్ సూరాో దయానికి రంుగంటలముందే లేచి 

మొదటిగా డ్రబాహా్ ణులని మడ్రతమే చూసేవారు. ఆతరువాత వారి ఆసా్తన్ంలో గల 

పదహారు పడ్రతులతో కల్లసి ఇర్వ్య్య మైళ్ళు  తగ గకుండా గుడ్రర్పుస్తవ రీ చేసేవారు, 

ఆతరువాత స్తన న్సంధా లాచ్రించి జగన్నన ధుని దరిశ ంచ్చకని కైంకర్ా ములాచ్రించి, 

ఫలహార్ము భుజించి, ఆపై సంక్షిప ా ర్యమయణ్మును పఠంచి, దిన్చ్ర్ా ను 

డ్రార్ంభంచేవాడని, ర్యయవాచ్కమున్ చెపి బడి వున్న ది. పరిాలన్న దక్షత అచింతం, 



అమితపర్యడ్రకమవ్ంతుు,  కళ్య పోష్కుు, సంసి ృత పండితుు. ఈయన్ ాలన్న 

యుగానిన  ఒరియా స్తహితాా నికి సువ్ర్ ణ దశగా భావ్సా్తరు. సంసి ృత కవ్ పండితులను 

ఆదరించి పోష్ంచాు. ఈయన్ ఆసా్తన్ములో సంసి ృత, ఒరియా కవులతో ాట్ట అనేక 

తెలుగు కవులు కూడా ఉన్నన రు. డ్రపతాపరుడ్రదుు వైష్ణవ్ స్తండ్రపదాయానిన  పుచ్చు కని, 

ఎన్నన  వైష్ణవాలయలను తన్ ాలన్లో నిరిా ంచార్ని లోకోకి.ా  డ్రబాహ్ా ణ్ కర్ణీక(బహెర్) 

వ్ధాన్ము గజపతుల శైల్ల అని ఒక వాదన్ కూడా వుంది.  

డ్రపతాపరుడ్రదుని ాలన్లో ఒక దశాబుము డ్రపజలు సుఖ్సంతోషాలతో ర్యజా ము 

ససా శాా మలముగా వ్ర్జి ల్లలన్ది. డ్రీ శ 1509 బంగాల్ సులాాన్గు అలాల దీిన్ హుసేస న్ షా, 

గజపతి లేనివేళ, అదునుచూసి సైనా్న ధక్షుడగు ఇస్తా య్యల్ ఘజిని దండయాడ్రతకు 

పంప్పంచిన్ను. ఇది తెలుసుకున్న  డ్రపతాపరుడ్రదుు హుాహుటిన్, తగిన్ 

సైన్ా బలముతో కళ్ళంగకు వెళ్ళు న్నరు. అపి డికే జర్గాల్లస న్ న్ష్ుం జరిగిపోయ్యన్ది. 

ఇస్తా య్యల్ ఘజి సైన్ా బలముతో కళ్ళంగ ర్యజధానియగు కటక్ ని  ఆడ్రకమించి పూజరులపై 

అకృతాా లు చేసి, అకి డి గుడిగోపుర్యలను న్నశన్ం చేసెను. రుడ్రదసేన్ హోర్యహోరిగా 

పోర్యడి తిరిగి ఆడ్రకమించ్చకన్నను. ఆతరువాత మందార్ణ్ కోటని అపి టికే 

ఆడ్రకమించ్చకున్న  అలాల దీిన్ సేన్తో పోర్యడి కోటను చేజార్నివ్కుండా కాాుకన్నను. 

తులవ  వ్ంశమున్ న్ర్సర్యజు తరువాత అతని కుమరుు వీర్న్ర్సింహ్ర్యయలు 

కంతకాలము వ్దాా న్గర్ సంసా్తన్ము ాల్లంచి మర్ణించెను. అన్ంతర్ము 

 రకీృష్ణదేవ్ర్యయలవారు (డ్రీ.శ. 1509 బ్డ్రబవ్రి 4 వ్ తేది) వ్దాా న్గర్ స్తడ్రమజా మున్కు 

ప ుా భష్కాుడయాె ను. ర్యజా కాంక్షతో రంు సంవ్తస ర్ములు సైనిక బలము 

వ్ృ దిిచేసుకోన్నను. ఆతరువాత దిగివ జయాడ్రతకు, గుడ్రర్పు దళములు, లక్షల సైనికుల 

సమూహ్ంతో బయలేరిి ఉదయగిరిని ముటుడించెను. బంగాలు సులాానుతో యుదిము 

వ్లన్ వ్ర్మాన్ము పంప్పన్పి టికినీ డ్రపతాపరుడ్రదుు వ్చేు వీలుపడలేదు. ఉదయగిరి, 

శడ్రతు దురేభ ధా మైన్ కోటగిరి కావున్, పదిెనిమిది న్నలల భీకర్ యుదిము తరువాత కైవ్సము 

చేసుకన్నను. డ్రీ శ 1516 ఉదయగిరికోట స్తవ ధీన్వార్ ావ్న్గానే ఉండ్రుగండ, ర్యజముండ్రడి, 

కండపల్లల మొదలగు దండన్నయకులని ఏకము చేసి ఖ్మా ం మె ట్టు  వ్ది అర్వైవేల 

వ్లుగాళు తో, గజర్యజులతో, తన్ బలము న్ంతయు సమకూరిు  ర్యయలసైన్ా ము 

న్నదిరింప దలపడెను. రంు పక్షములు, వారికి భయంకర్ సమర్ము జరిగెను. గజపతుల 

సైన్ా ము చాలావ్ర్కు న్ష్ుపడెను. ఇది తెలుసుకున్న  డ్రపతాపరుడ్రద మహార్యజు, లక్షల 



సైన్ా ము తీసుకుని బయలుదేరిరి. నిడ్రదాహార్యలు లేక శలా మయ్య ఉన్న  బయట పడిన్  

డ్రాణ్ములు దకి వ్ని వీర్భడ్రద గజపతి, వీర్భడ్రదాడ్రతుు, ర్యచూరి మలాల ఖ్యనుు, 

ఉదిండఖ్యనుు, ర్యచిర్యజు రనీ్నథర్యజు, లక్ష్మా పతిర్యజు, జనా్న మలక సవాాడ్రతుు, 

బాలచ్ండ్రదమహాాడ్రతుు మున్న గు వీరులందఱు ల్ంగిపోయ్యరి. యువ్ర్యజు వీర్బడ్రధ 

గజపతి అవ్మన్భార్మోపలేక ఆతా హ్తా చేసుకనిరి. పుడ్రతశోకముతో బాధపుతూ, 

స్తమంతులందఱు కృష్ణర్యయలకులోబడిన్నర్నియు, తాను డ్రపతిఘటించి 

లాభములేదనియు దలంచి ర్హ్సా  డ్రపదేశమున్ దాగి భవ్షా్ తి ర్వాా్ మును గూరిు  

యోచించ్చచ్చండెను. తిమా ర్సు, డ్రపతాపుని గూరిు , వారు తుర్ ఖర్యజులవ్ల్ల కాదు, మన్వ్ల్ల 

ధర్ా ాలకులని బోధించ్చటచే,  రకీృష్ణదేవ్ర్యయలు, గూఢచారితో వ్జయకాంక్ష తపి  

ర్యజా కాంక్షలేదని, సంధికి వ్ర్మాన్ము పంప్పరి. డ్రపతాపుని బంధువులు, బందీలయ్య 

ఉన్న ందున్ మరో మర్గము లేక, సంధికి ఒపిు కని, వారిని, వారి సమంతులని వ్డిప్పంచిరి. 

ఆతరువాత తన్కూతుర్గు తుకాి దేవ్ని ర్యయల వారికిచిు  వ్వాహ్ము జరిప్పంచెను. 

అందుకు బదులుగా వారి ఆధీన్ములోవున్న  సైన్ా మును, కోటలను వ్దిల్ల జైడ్రతయాడ్రతను 

కన్స్తగించిన్నరు. ఆతరువాత డ్రపతాపరుడ్రదుు, ఉండ్రుగండ కాకముగా డ్రీ శ 1540 

వ్ర్కు ాల్లంచి మర్ణించిన్నర్ని చ్రిడ్రత చెబుతోంది22.   

డ్రపతాపరుడ్రదుని సైన్ా బలము, చ్తురోకాులు యుదిరీతి ఎరిగిన్ కుతుబాాహిలు అతడి 

ఆధీన్ములోనున్న  దుర్ గములజోల్లకి వెళ్ళు  స్తహ్సము చేయలేదు.  డ్రపతపుడి 

తదన్ంతర్ం గజపతులర్యజా ం వ్చిు న్మయ్యపోయ్యన్ది.  ఆతరువాత తెలంగాణా లోని 

కోటలనిన యు కుతుబాాహి స్తడ్రమజాా ధిపతి అయ్యన్ కుల్ల సులాాను ఆధీన్ములోకి 

వ్చిు న్వ్. ఆల్లయ ర్యమర్యయలు వ్జయన్గర్మును పరిాల్లంచ్చ చ్చండగా, 

ఉండ్రుగండ, దేవ్ర్కండ, న్లలగండ మొదలగు మహాదు ర్ గములు, గోలి్ ండ కుతుబ్ షా 

ఆధీన్ములోనున్న వ్. బీజాపూర్ సులాాన్గు అల్ల ఆదిల్ షా, ర్యమర్యయుల సేన హితుు. 

కళ్యా ణి డ్రాంతమందు బంగాల్ సులాాన్గు ఆదిల్ షా  ర్యజా ముండెను. డ్రీ శ 1563 కుతుబ్ 

షాహిలు కళ్యా ణిని ముటుడించారు. ఆ చ్ర్ా కు, ర్యమర్యయలు  ఆడ్రగహించి, గోలి్ ండ 

ర్యజా ములయ్యన్ కండపల్లల, మచిల్లపటుణ్మును ముటుడించ్చటకు,  కండవీటిని ా ల్లంచే 

తన్ మేన్లులడగు సిదిిర్యజు తిమపి ని నియమించెను. అలాగే గోలి్ ండ ముటుడికి తన్ 

తముా డగు వెంకాడ్రది ర్యయలును నియమించెను. వ్ధయాడ్రది, సీతాపతులను 
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ర్యజముండ్రడి,  ఏల్లరు డ్రాంతములపైకి పంపెను. ఆ వ్ష్యము తెలుసుకున్న  ఇడ్రబహం 

షా, హుాహుటిన్ తిరిగి ర్యజదానికి పరుగులుతీసేను. తమ సేన్న్నయకులలో 

సమరిులయ్యన్ ముసఫాా ఖ్యన్, అజాంఖ్యన్, యాకుబ్ ఖ్యన్, చింతలకుంట ధర్ా ర్యవులని 

సైన్ా మిచిు  వ్జయన్గర్ స్తమంతులపై దండయాడ్రతకు పంప్పరి. పూర్వ ము 

ఉండ్రుగండని ాల్లంచిన్ సింగమ న్నయకుల సంతతియగు వెలుగోటి న్నయకుల్ల, 

పెద తిమా , న్నయన్, యర్ తిమా లు ముషి్ రుల మెడలు వ్ంచి, ఇడ్రబహం ఖ్యను పంప్పన్ 

కందరు సేన్న్నయకులని హ్తమరిు రి.  ర్యమర్యయుు అలులడయ్యన్ జోతుమర్యజును, 

ఇర్వ్య్య వేల అశవ ములు, లక్ష వ్లుగాళు  సైన్ా ముతో ఇండ్రదకండకి పంప్పరి.  

ఉండ్రుగండ కోట శడ్రతుదురేభ ధా ంగా తీరిు దిదిబడిన్ కోట. శడ్రతువు ర్యకలను పసిగటిు 

ఎకి డికకి డ వారిని మట్టుబటేు వ్ధంగా వైవ్ధా ంగా నిరిా ంచ్బడిన్ ఈ కోట నిరా్య ణ్ తీరు 

అదుభ తం. ఎతయా్యన్ కండలపై ఎంతో పటిష్ుంగా నిరిా ంచిన్ పెది కోటగోడలు లావుాటి 

డ్రగానైట్ ర్యళు తో ఎనిన మిది కండలు చ్చుతూ ఉంాయ్య. ఎకి డికకి డ శడ్రతువుల ర్యకని 

కనిపెటేుల పహార్యలు వుంాయ్య. శడ్రతువులను తికమక పెటేు వ్ధంగా దర్యవ జలు కలవు.  

కోట చ్చట్టు , కండని అధిరోహించ్కుండా జాలు దర్యవ జాలు, నీళ్ళు  వెళ్ళలందుకు గోడల 

కింద ర్ండ్రధాలు  కలవు, ఆ ర్ండ్రధాలనుండి, తైలము లేదా నీళ్ళు పోసి  శడ్రతువుల్లన  

జార్ు డం దీని డ్రపతేా కత. అలా ఉండ్రుగండ న్నయకులు జొతమర్యజ తో చాలా రోజులు 

యుదుం చేసిన్నూ కోటలోకి డ్రపవేశ్మంచ్లేకపోయారు. ఈ పోరులో ఇరువురు సమవుజిలిుగా 

తేల్లరి. అందుకర్కై జగేవి్ర్యవు సంధిమేర్కు, ముసిలం ాలకుడిని కాశ్మ ర్యవు బంధించి 

అపి గించిరి.  కాగా అట్ట వెంకాడ్రది, ఇడ్రబహింల పరిసిుతి కూడా ఎట్టాలుపడలేక 

అలానే వున్న ది. యుదిపర్యడ్రకమవ్ంతులయ్యన్, ర్యయలవారి సేన్న్నయకులు ఉండగా 

గెలవ్డం అనివార్ా మని తలచి గోలి్ ండ సైనా్ ధా క్షుడయ్యన్ ముసఫాా ఖ్యనును  సంధి 

చేయుమని ఇడ్రబహం షా పంప్పసా్తు. సంధికి ఒపిు కని ర్యమర్యయుు ఉండ్రుగండ, 

ాన్గల్  మరియు కోవెలకండని బదులుగా ఇవ్వ మని అుగుతారు. ఆతరువాత 

ముసా్తఫఖ్యన్ ర్యజడ్రదోహానికికాను కాశ్మర్యవు (కేశవ్ ర్యవు) ని ఉరితీసిన్నర్ని తెలుసాున్న ది23. 

ఆవ్ధముగా, ఉండ్రుగండ మర్ల చేతులు మరి, ర్యయల వ్ంశమున్ కలువుతీరిన్ది.  

ర్యమర్యయుడి ప్పదప ర్యయలవ్ంశము క్ష్మణించ్డముతో ఈ కోట మళ్ళు  చేతులు మరి 

కుతుబ్ షాహిల చేతికి వెళ్ళు ందని డ్రగామసాులు చెబుతారు. ఈ భీకర్ యుదిాలతో భీతిల్లలన్  
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డ్రపజలు, డ్రాణాలు కాాుకనుటకు డ్రగామము వీడిరి. డ్రీ శ 18 వ్ శతాబమిులో నిజాము 

ఆధీన్ములో ఉన్న పి టిీ ఈ చ్చట్టుపకి న్ జన్నవాస్తలు లేకుండా వుండేన్ని డ్రపముఖ్ 

చ్రిడ్రతకారుు ర్యబర్ ు సెవ ల్ పేరి్క న్నన ు. నిజాం పరిాలన్లో సైనికుల నివాసంగానే 

ఉపయోగించిన్నర్ని తెలుసాున్న ది. చ్రిడ్రతకారుు BN శాస్త్సిగాారు అన్న  ట్టుగా నిజాం 

ాలన్న డ్రీ శ 1936 ఆదర్శ డ్రాయంగా  ఉండేదట. కాని బహాదుర్ యార్ జుంగ్ ఎపిు డైతే 

ఇతెహాాదుల్ అధా క్షుడయాా డో, అపి టి నుండి, నిజాం యొకి  ఉ దిేశాలు మరిపోయ్య, 

నిర్ంకుశ ాలకుడయాా డని, ఆయన్ పేరి్క న్నన రు. 1947 లో అందరికి స్తవ తండ్రతం 

వ్చిు న్నూ, హైదర్యబాద్  సేుట్ ఇంకా నిజాంల ాలన్లోనే ఉండేది. ఎన్నన  ఉదా మలు 

చేసి భార్తదేశములో ఎంతోమంది న్నయకుల్ల, వారి జీవ్తాలను తాా గము చేసిన్నరు. 

అయ్యతే 1948 september పదమూున్ మేజర్ జన్ర్ల్ AP రుడ్రద సశాస్త్సా్త శకతములతో 

జాతీయ పథకం రపరపలాుతుండగా, ాలేరు న్దిని దాటి, న్లలబండ గూడమువైపు 

చొచ్చు కని వ్చిు న్నరు. ర్జాకారులు, పోల్లసులు, భార్త సైన్ా మును ఏమడ్రతము, 

ఎదురించ్లేకపోయెను. ఏనుగుల ఊరేగింపు ముందు కుకి ల అరుపులవ్ల్ల 

పటిుంచ్చకోకుండా న్ువ్స్తగెను. డ్రపజలంతా హ్ర్ధాావ న్నలతో, ఎదురళ్ళు  స్తవ గతము 

పల్లకిరి. సూర్యా పేట వ్దగిల ఉండ్రుగండ కాా ంపు చాల పెదిది. నిజాం సైన్ా ం ర్జాకా ర్ ల 

బృందాలను, పోల్లసులను అసంఖ్యా కముగా మోహ్రించెను. ఉండ్రుగండ కోట 

ఆవాసముగా నిజం సైన్ా ము, బార్త సైన్ా మును ఎదురి్క నుటకు సంసిదమిైన్ది. 1HL 

హైదర్యబాద్ లాన్స ర్స , 4HL hyderabad lancers, 10HRS rifles, పార్యలు, కల్లగిన్ ఈ 

 సలాం, శకివా్ంతమైన్ సైనిక శ్మబిర్ంగా చెపి బడింది. అయ్యతే ఎంత 

మొహ్రించ్చకున్న పటికి, ముందుగా ఒక వ్మన్ము వ్చిు  చూసి వెళ్ళు న్ది. ఒక గంట 

తరువాత వ్మన్ము వ్చిు , సైనిక శ్మబిర్యలన్ంతటిని బాంబులతో భార్త యూనియన్ 

ధవ ంసము చేసిన్ది. బాంబులు ర్యజమందిర్ములమీద వేయడము వ్ లల అవ్ ధవ ంసం 

అయాా యని ఇకి డ  స్తు నికులు అనుకుంారు. ఇలా నిజాము పరిాలన్ నుండి వ్ముకికాై, 

ఉండ్రుగండ, దానివ్ంతు ాడ్రత పోష్ంచిన్ది.  

ఉండ్రుగండ తవ్వ న్క దిి దొరికే చ్రిడ్రత భాండాగార్ం, అనిన్ ఏ మడ్రతము 

అతిశయోకిలాేదు. పదిెనిమిదవ్ శతాబంిలో డ్రపచ్చరితమయ్యన్ Archaeological survey of 

Southern India, Epigraphia Indica vol 28, mysure guezette మొదలగు ఎన్నన  పుసకాాలోల  

ఉండ్రుగండ గపి  చారిడ్రతక న్గర్మని, కాాుకోవ్లసిన్ బాధా త ఉందని ర్యసిన్నరు. 

డ్రపముఖ్ చ్రిడ్రతకారుు ర్యబర్ ు సెవ ల్ ర్యసిన్ పలు పుసకాాలోల  ఉండ్రుగండ, దాని 



డ్రపముఖ్ా తను వ్వ్రిసాూ గపి గా ర్యసిన్నరు. డ్రీ శ 1900 వ్ శతాబంిలోనే Archoelogical 

survey Lists: Nizams Territory అనుపుసకాములో డ్రపముఖ్ పుర్యవ్సుాశాఖ్ నిపుణుు 

న్ల్గ ండ జి లాల లో భువ్న్గిరి తరువాత కచిు తముగా భడ్రదపర్చాల్లస న్ ఆవ్శా కత 

ఎంతగాన్న ఉన్న దని  నొకిి వ్కాి ణించి చెప్పి రి.     

 

 

   

 

 


