
 

 

భౌమహానంతయం ఫాయత దేవం 

 శంగ ఴంశహతుకి చ ందిన ుశామితర శంగుతు కహలంలో దక్షిణ తృహర ంతంలో ఆందర లు ఉతతయ దేవ మహజకీమాలోో  

రభుఖ తృహతర ఴహ ంచడభు తృహర యంబబ  ంది. గంగహ బ  దానాతుకి శ్చిభంగహ శంగుల ; దవీ కల దక్షిణ 

తృహర ంతంలో తమిళ మహజుల ైన చోళులు,చేయ, తృహండయాలు తృహలంచాయతు త లుషత ంది. ఈ తమిళ మహజ్లకు తూయప , 

శ్చిభ దేశహలతో నౌకహ వ్హాతృహయ, మోభన్ సహభాా జయాలతో ఴయతక షంబంధాలు ఉనానభ. వ్హముఴా ఫాయతం 

ూమతతగహ గరీకు రఫావ్హతుకి లోన ైంది. 

 కిీ.ూ. మ ండో  వతాబ్దద  నాటికి గరీకుల అధికహయం మభునా నది ఴయకు విషతమతంచంది. తృహటలీ ుతరం కీభంగహ తన 

ఆధికాతన తోృ గొటటు కుంది. ఈ నేథాంలో గరీకులు, తృహమతథమనో , వకులు, కుషహణులు ఫాయత దేశహతున చేయపకొతు, 

మహజయాలన సహథ ంచ చమతతరలో సహథ నం షంతృహదినికునానయప. కొతత  షంషకాతి, కళలకు నాంది లకహయప.గహంధాయ 

శ్చల కళ ఈ షబ ెలన పలతబే. ఫౌదద  భతంలోతు భహమాన శహఖ ఈ భాయపనకు చసనబే. 

శంగులు : 

 భౌమహానంతయం ఉతతయ ఫాయత దేవంలో ముదటి మహజఴంవం శంగులు.  

 భౌయా ఴంవంలో చఴమతవ్హడ ైన ఫాసదరదడయ అషభయపథ డయ. అతతు సేనాతు అభన ుశా మితర శంగుడయ మహజున 

ఴధింఛి, అధికహమహతున సీకమతంచాడయ. ఫాణుతు సయష చమతతర ఈ విశమాతున ఫలయపషత ంది. 

 శంగుల ుటు  ూమోీతతమహలు గుమతంచ ఎననన వ్హదోవ్హదలునానభ. వ్ేదాలు, ఉతుశతతత లు, కహళిదాష 

యచంచన “భాలవికగతన మితరం” ముదల ైన గీంధాలు శంగులు బయదాీజ గోతార తుకి చ ందిన ఫ ైఫంక ఴంవషత లతు 

త లుుతతనానభ.  

  శంగ ఴంవ సహథ కుడయ ుశామితర శంగుడయ. ఇతడి మహజధాతు విదివ ( భధారదేశ్) 

 ఇతడి సహభాా జాం తృహతల ుతరం నంచ దక్షిణాన నయెదా నది ఴయకు – అయోధా, విదివ నగమహల ఴయకు 

విషతమతంచంది.  

 వ్హముఴాంలో జలంధర్, ంజయబ్ లోతు సయోల్ కోట కుడా తృహలంచనటటో  త లుషత ంది. 

 ుశా మితర శంగుడయ షంషకాతాతున మహజ ఫాశగహ రకటించాడయ.  

 ఇతడయ ఫార సెణ భతాతున ఆదమతంచ వ్ ైదిక భతాతున ఴాతిమేకించాడతు రచాయంలో ఉంది. 

 అభతే సహంచ, ఫాయపు త్ ఫౌదద  షత తృహలకు అలంకయ చేభంచనటటో  కుడా ేమొకంటాయప. 



 

 

 టిఫ టన్ గీంథబ  న “ దిఴా ఴదన” రకహయం అశోకుడయ తుమతెంచన 84౦౦౦ షత తృహలన ుశా మితర శంగుడయ 

ధీంషం చేసనటటో  త లుషత ంది. 

  అగతన మితతర డయ :  
 ఇతడయ ుశా మితర శంగుతు కుభాయపడయ.  

 కహళిదాష యచంచన “ భాళ వికహగతన మితరం “ నాటకంలో అగతన మితతర డిన కథానామకుడిగహ ేమొకనానయప. 

 ఇతన విదివ మహజా అధితిగహ ఉననుడయ విదయభ మహజకుభామ త భాళవికన ేరమించాడతు, ఆ మహజకుభామ త 

అతడి ఆసహథ నంలో యసషాంగహ తలదాచకుందతు, దాతు ఴలో విదివ, విదయభ ముదాద తుకి దిగహమతు త లుషత ంది. 

 విదివ విజమం సహధించడంతో “వ్హయథ నదితు” తభ మహజయాల షమతసదద  తుయనభనికునానయప. 

 ఫాగ బదర డయ : 

 అగతనమితతర డి తదనంతయం ఫాగ బదర డయ మహజయాతుకి ఴచాిడయ. 

 ఫాగ బదర డి షభకహలకుడ ైన గరీకు తృహలకుడయ అంటియోలిడస్. ఇతడయ ఫాగ బదర తు ఆసహథ నాతుకి 

“హ లయోడయస్” న ంతృహడయ. హ లయోడయస్ ఫాగఴత వ్ ైశణవ్హతున( వ్హషదేఴ కాశతణ తు ఆమహధన) రవ్ేవెటాు డయ. 

 హ లయోడయస్ తనన తాన „యభ ఫాగఴత” గహ, వ్హషదేఴ కాశతణ డితు “దేఴదేఴ” గహ ేమొకనానడయ.  

 ఫాగ బదర డికి షభకహలకుడ ైన దకకన్, ఆందర శహతఴసన తృహలకుడయ మ ండో  శహతకమతణ విదివన ఆకీమించ, దాతుకి 

షమీంలో సహంచ ఫౌదద  షత తృహతుకి దక్షిణ తోయణం తుమతెంచనటటో  సహంచ షఽత  శహషనం త లుుతతంది. 

  ఫాగ ఫదర తు తమహీత శంగులోో  చఴమత వ్హడ ైన దేఴబూతితు అతడి భంతిర వ్హషదేఴుడయ ఴదిచాడయ. 

 శంగులు ఫాయత దేవ చమతతరలో భుఖా తృహతర ఴహ చాయప అనడంలో షందేసం లేద. 

 శంగులు భగధన తోృ గొటటు కునాన, విదివ నంచ మహజా తృహలన సహగతంచాయప. 

 కౌశహంబ్ద, భధయ , ఆహ చిత ముదల ైన మహజయాధినేతలు శంగులకు సహభంతతలుగహ ఉనానయప. 

 విదివ ఎననన ఴయతక వ్హతుజయాలకు తులమబ  నది. 

కహనీ ఴంవం: 

 ఈ ఴంవ సహథ కుడయ వ్హషదేఴుడయ. 

 ుమహణాలు కణుీలన సహభంత మహజయాల సేఴలందకునన మహజులుగహ ేమొకనాన ఆ మహజులు ఎఴయనే విఴయణ 

లేద. 

 వ్హషదేఴుతు తమహీత అతతు కుభాయపడయ బుమిుతతర డయ మతతృహలంచాడయ.  



 

 

 చఴమత వ్హడ ైన షవయెన ఒక శహతవ్హసన మహజు ఴధించనటటో  త లుషత ంది.  

 విమత తనాంతయం గుుత లు అధికహయంలోకి ఴచేి ఴయకు భగధ చమతతర భయపగున డితోృ భంది. 

ఛేధవ ఴంవం : 

 కహలంగ మహజా సహథ కుడయ – భహ బేఘవ్హసనడయ  

 అశోకుతు తమహీత షీతంతిరంచన మహజయాలోలల కహలంగ మహజాం ఒకటి. 

 గుంటృయప షమీంలో ఴడడభానకొండలో భహ బేఘఴసనడి జ ైన విహయం ఉంది. 

 దకకన్ విజమాల తమహీత ఖాయవ్ేలుడయ ఉతతమహన గొయతగతమత ( గమా), మహజగాస మహజులన ఓడించాడయ. 

 ఇదే షభమంలో దండమాతరకు ఫమలుదేమతన గరీకు మహజ ైన డేబ తిరమస్ ఖాయవ్ేలుతు విజమాల గుమతంచ వితు 

వ్ నకిక తిమతగహడయ. 

 ఖాయవ్ేలుడయ ఉతతయ దండమాతర వ్హలో సహధించన బూఫాగం తకుకవ్ే. ఉతతమహథ మహజులన ఓడించ తన 

ఏనగులతో గంగహ జలాతున తాగతంచాడతు, భగధన తృహలషత నన “ ఫాహషతిమితతర తు: ఓడించ, జినతు విగీహతున 

తయలంచకు వ్ ళోడాతున త లుషత ంది. 

 ఖాయవ్ేలుడయ మహజధాతులో ఎననన షందయబ  న బఴనాలు తుమతెంచాడయ. 

 వ్హటిలో భుఖా బ  నది “ భహ విజమ మహజ రసహదం” జ ైన షనాాషల కోషం ఒమతసహిలోతు ఉదమగతమతలో 17 

జ ైన గుసలన తుమతెంచాడయ. 

 జ ైన భత వ్హాత  కోషం ఖాయవ్ేలుడయ ఉదమగతమతలో భూడో  జ ైన మతశత్ తుయీహ ంచాడయ. 

 దవతుకి షసకమతంచన ఴయతక వ్హాతృహయ ఴయగం – మాతుములు ( గోుాలు) 

 

PRACTICE PRACTICModelMODEL QUESTIONS : 

1. శంగుల మహజధాతు ఏది ? 

1) విదేస 2) ఖాందేష్   ౩) విదివ  4) ఫోజక  

2. కిీ.ూ. 2౦౦ నంచ కిీ.ూ. ౩౦౦ కహలాతున సహంరదామ చమతతరకహయపలు ఏభతు లచాయప? 

1) చీకటి ముగం 2) వ్హాతృహయ వ్హద ముగం  ౩) వ్ లుగు ముగం 4)  బ్ద, స.  

3. ఖాయవ్ేలుడి తుమహెణాలోో  షందయబ  నది? 

1) ఉదమగతమత గుసలలోతు 17 గుసలు 



 

 

2) ఏనగు గుస 

3) భహ విజమ మహజ రసహదం 

4) ెై ఴతున 

4. సహంచ, ఫాయపు త్ ఫౌదద  షత తృహలకు బ యపగులు దిదిద ంది ఎఴయప? 

1) శంగులు  2) కణుీలు 3) తృహమతథమనో   4) వకులు  

5. కింది వ్హమతలో ఒక శహతవ్హసన ముఴమహజు చేతిలో సతాకు గుమ  ంది ఎఴయప? 

1) వ్హషదేఴుడయ  2) దేఴబూతి  3) షవయె  4) అగతనమితతర డయ  

6. గజుయ, గోయఖ్ ూర్ శహషనాలు ఎఴమత గుమతంచ విఴమతసహత భ. 

1) అశోకుడయ  2) కతుశతకడయ  3) ఫాగ ఫాధర డయ  4) ుశా మితర శంగుడయ  

7. కింది వ్హమతలో భధా ఆసమా నండి ఴచింది ఎఴయప? 

1) తృహమతథమనో   2) వకులు  3) కుశహనలు   4) ెై వ్హయందయప  

8. “భతుబేఖల” షంగభ సహహ తాం 

1) ఫౌదధం  2) జ ైనం   3) హ ంద  4) తృహమతి  

9. కింది వ్హటిలో ఖాయవ్ేలుడికి షంఫంధించ షమ  ంది ఏది? 

1) సతిగుం శహషనం 2) బ్దటర గుంట శహషనం 3) జ ైన భతషత డయ  4) ఎ,స  

10. భుయపగన్ గౌయఴం కోషం చేసే నాతాాతున ఎ ేయపతో లుసహత యప. 

1) మునాడాల్  2) అడిగల్  3) మతదాల్  4) అఴన్  

11. కింది వ్హటిలో గహంధాయ శ్చలశ  ల షంబందించ షమ  ంది? 

1) స ందమహాతుకి తృహర భుఖాం ఇచింద ి

2) ఆధాాతిెక తృహర ధానాం ఇచింద ి

3) శ్చమోభుండనం  

4) ెైఴతుని 

12. కతుశతకతు ఴాకితగత ఆమహధా దేఴత ? 

1) హ లమాస్  2) సేలేనా  3) మీమో   4) అందయౄ  

13. ఆవీగోశతతు “ శహమత ుతర రకయణం” అనే షంషకాత నాటకం ఎకకడ లబాబ  ంది? 

2) ఖాష్ ఘర్  2) ఖోటాన్  3) మాయకంద్  4) భధయ  

14. క్షసమహట ఴంవంలో గొవ్హడయ ఎఴయప? 



 

 

1) యపదరదాభుడయ 2) భూడో యపదరసంసృడయ  3) నసతృహనడయ  4) చషతనడయ  

15. కింది వ్హటిలో “ సెభంట్ థాభస్” షంఫంధించ షమ  ంది ఏది ? 

1) ఫ ైబ్దల్ న జయెన్ లోకి అనఴదించాడయ 

2) ఇతతు షభాధి గోవ్హలో ఉంది  

3) ఇతడయ ఒక క  ైషతఴ షనాాస 

4) దేమితిరమాస్ కహలంలో బయత్ కు ఴచాిడయ 

16. ఫుదధ  రతిభ ఉనన నాణ ం భుదిరంచన మహజు 

1) విభాకహడ్ పసస్ 2) కుజులకహడ్ పసస్  3) సవిశతకడయ  4) కతుశతకడయ  

17. 186 భందితో భహమాన మిశన్ న చ ైనాకు ంంధవ ఎఴయప? 

1) నాగహయపు నడయ  2) ఫుదాధ  గోశతడయ   3) అశోకుడయ  4) కతుశతకడయ  

18. కింది వ్హటిలో షమ  న జతన గుమతతంచండి? 

1) ఇలంగో ఆదిగళ్ – శ్చలదికహయం 

2) ఆచమహదేవి – నాలడిమర్ 

3) సతతల ైషతతనార్ – భణిబేఖల్ 

4) ెైఴతూన 

19. „షంగం‟ రసహత ఴన ఎందలో ఉంది? 

1) దేఴయం  2) తోలకమం   3) ెమతమ ుమహణం 4) తియప వ్ ంగలం  

20. కుషహనల కహలంలో తూయప తీమహన ఉనన మేఴు టుణం? 

1) ఫాయపకచి  2) భధయ   3) కలాాణి  4) తరంఫలత  

 

1. 3 2. 1 3. 3 4. 1 5. 3 

6. 2 7. 4 8. 1 9. 4 10. 1 

11. 1 12. 4 13. 2 14. 3 15. 3 

16. 2 17. 4 18. 4 19. 1 20. 4 

 


