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పురాణాలో్ల ఆంధ్రు ల ప్ు సా్తవణ 

ఆంధ్రు లు నివసంచే దేశం కాబటి్ట ఆంధ్ు దేశం అనే పేరు వచ్చినటో్ల స్పషి్ంగా తెలుసా్ంది. వేదయుగంం నాట్ట ‘ఐతరేయ 

బ్రు హ్మణం’ ఎంత ప్రు చీనమ ందో ‘ఆంధ్ు జాతి’ కూడా అంతే ప్రు చీనమ ంది. కీ్ర.పూ. 1500 నాట్ట ఐతరేయ బ్రు హ్మణం 

‘ఆంధ్ు ’ ప్దానిి జాతిప్రంగా వాడంది. ‘సూతర ’ స్తహిత్యానిి రచ్చంచ్చన ‘ఆప్సా్ంభుడు’ ఆంధ్రు ల గొప్పతనానిి 

వివరంచాడు. ఆయనతో ప్రట్ల గొప్ప త్యతిికుడ న ‘దిగాిగుడు’, నిఘంట్ల రచయితె న అమరసంహుడు, 

మహాయాన మాధ్ామిక వాదానిి ప్ు తిప్రదించ్చన నాగారుు నుడు వంట్ట వారంత్య ప్రు చీనాంధ్రు ల గురంచ్చ వివరంచారు. 

ఇతిహాస్, పురాణాలు కూడా ఆంధ్రు ల గురంచ్చ ప్ు సా్తవించాయి. కీ్ర.పూ. 256 నాట్ట అశోకుని 13వ శిలాశాసస్నం 

ఆంధ్రు లను మౌరా స్తమాాజ్ాంల్ల నివసంచేవారగా (ఆంధ్రు ల రాజ్ విష్యం) పేర్కంది. 

విదేశీ సందర్శకులు సైతం.. 

కీ్ర.పూ. నాలుగో శత్యబద ంల్ల మౌరా ఆసా్తనానికి గీ్రకు రాయబ్రరగా వచ్చిన మంసా్నీస్.. ఆంధ్రు లకు గొప్ప స నిక 

బలమందయని పేర్కనాిడు. మంసా్నీసుతోప్రట్ల ఏరయన్, టాలెమీ, పో్లనీ వంట్ట వార ంీంథాలో్ల కూడా ఆంధ్రు ల 

ప్ు సా్తవనలునాియి. పేరు తెలియని గీ్రకు నావికుని ‘ఎరీ స్మదయు ంప  దినచరా’ ప్ు కారం కీ్ర.శ. ఆరో శత్యబ్దద నాట్టకే దయకిిణ 

భారతదేశం విదేశీుగలతో వరత క వాాప్రరాలు నిరిహిసా్ంది. పో్లనీ తన ‘నేచురల్ హిసి్రీ’ల్ల ఆంధ్రు లను గొప్ప 

ప్రు మఖ్ాత స్ంతరంచుకుని వారగా అభివరణ ంచాడు. ఆంధ్రు లకు 30 కోటలు,  లక్ష కాలబలం, రండు వేల గురీాలు, 

వెయిా ఏనుగులునిటో్ల పేర్కనాిడు. మౌరుాల తరాిత ఆంధ్రు లదే ప్ట్టషి్మ న స నామని పో్లనీ తెలిప్రడు. 

  

బౌదధ  సాహిత్యాలో్ల.. 

బౌదయధ  మత స్తహితామ న ‘భీమసేన జాతకం’ ఆంధ్రు ల నివాస్తనికి స్ంబంధంచ్చ ఆంధ్ు  ప్దానిి ప్ు సా్తవించగా. ‘సరవణిజ్ 

జాతకం’ తేలివాహ్న నదిప  ఉని ‘ఆంధ్ు నంర’ గురంచ్చ పేర్కంది. కృష్ణణ  నదిప  ఉని ధానాకటకమే సరవణిజ్ 

జాతకంల్లని ఆంధ్ు నంర అని అధక మంది చరతర కారుల భావన. ఆంధ్ు  దేశం గురంచ్చ మొదయట్ట ాసస్న ప్ు మాణం.. 

మహారాజ్ శివస్కంధ్ వరమ (కీ్ర.శ.300) మ దయవోలు త్యమా ాసస్నం. ఇది ఆంధ్ు  ప్థానికి రాజ్ధానిగా ధానాకటకానిి 

పేర్కంది. దీనిిబటి్ట ఆంధ్ు  ప్థమే ఆంధ్ు  దేాసనికి మూలమని చెప్పపచుి. 
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పురాణాలు 

పురాణ స్తహితాం ఆంధ్రు లు, స్బరులు, పులిందయళలను దయకిిణ భారతదేశ వాసులుగా పేర్కంది. ప్రళీ స్తహితాంల్ల 

ఆంధ్రు లను అంధ్కులుగా స్ంబోధంచారు. ఈ స్తహిత్యాల ఆధారంగా ఆంధ్రు లు మొదయట దయండకారణా ప్రు ంతంల్ల 

నివసంచ్చ, తరాిత కాలంల్ల తూరుప తీరాంధ్ు ంల్ల సారప్డనటో్ల తెలుసా్ంది. ఆంధ్రు లు నివససాుని ప్రు ంత్యలే ఆంధ్ు  

ప్థ, ఆంధ్ు దేాసలని  పురాణ, స్ంస్కృత, ప్రళీ స్తహిత్యాలు వివరసాునాియి. 

  

ఆంధ్ర  జనపదాలు 

బౌదయధ  స్తహితాంల్ల సుతానిప్రతంప  వాాఖ్యాన ంీంథం అస్సక, మలకలను ఆంధ్ు  జ్న ప్దాలుగా పేర్కంది. అస్సక 

జ్నప్దానిి నేట్ట నిజామాబ్రద్ జిలోాశగా గురత సాునాిరు. అస్సక రాజ్ధాని పౌదయనాపురమే నేట్ట బోధ్న్. 

  

తి్రలంగ దేశం 

‘తిర లింం దేశం’ అనే ప్దయం ఆంధ్ు దేాసనికి ప్రాాయ ప్దయంగా వాడుకల్ల ఉంది. శీీశ లం (కర్నిలు), దాు కిారామం (తూరుప 

గోదావర జిలోాశ), కాళేశిరం (కరీంనంర్ జిలోాశ), మహందయు గిర (ఒడాస) ప్రు కారంగా ఉని ప్రు ంత్యనిి ‘తిర లింం దేశం’ అని 

నిరణ యించారు. తూరుప చాళుకా రాజ్వంాసల వారు ‘తిర కళంగాధీశిర’ అనే బ్దరుదు ధ్రంచారు. 

  

ఆంధ్ర  జాత్ర 

ఆంధ్రు ల జాతీయతప  భినాిభిప్రు యాలునాియి. ఐతరేయ బ్రు హ్మణంల్లని ఓ కథ ఆంధ్ు  జాతికి స్ంబంధంచ్చందిగా 

ప్ు చారంల్ల ఉంది. దాని ప్ు కారం  విాసిమిత్రర డు యజ్ఞ  ప్శువుగా తీసుకునిపోత్రని బ్రు హ్మణ ుగవకుడ న 

శునసేసపుడని రకిించ్చ, ఆశీమానికి తీసుకెళో్లడు. ఆశీమంల్లని వారని  శునసేసపుడని స్దయరునిగా స్వికరంచాలిసందిగా 

కోరాడు. అయితే దానికి కందయరు నిరాకరంచారు. దాంతో కోప్లంచ్చన విాసిమిత్రర డు అవిధేుగలె న వారని ఆరా దేశం 

నుంచ్చ బహిష్కరంచాడు. అలాశ బహిష్కృత్రలె న వారే ఆంధ్ు , పుళందయ, శబరీ, మూతిచార జాత్రల ప్ు జ్లు. దీని 

ఆధారంగా అవిధేయత వలో ప్తిత్రలె న ఆరుాలే ఆంధ్రు లని కందయరు వాాఖ్యానిసాునాిరు. దీంతో ప్రట్ల భాంవత్యది 

పురాణాలో్ల అంధ్కులే ఆంధ్రు లని ఒక వాదయం ఉంది. ప్రు కృత వాజ్మయం ఆంధ్రు లను ‘అంధ్కులని’ పేర్కంది. 
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రుగ్వేదంల్ల.. 

రుగ్విదయంల్ల దాస్దయసుాలు ఆంధ్రు లేనని చరతర కారుల అభిప్రు యం. మలక, ప్హో్వ వంట్ట తెంలు దయకిిణాప్థంల్ల 

కనిప్లసాునాియి. ప్హో్వులు సారప్డన ప్ు దేశంల్లని ప్లోవ బొగే్వ నేట్ట ప్లాశిడు అయింది. ఆంధ్రు ల నివాస్ సా్లమే ఆంధ్ు  

ప్థంగా జాతక కథలో్ల ప్ు వేశించ్చంది. అశోకుని ాసస్నాలు ఆంధ్రు లను దాకిిణాత్రాలుగా పేర్కనాియి. 

కథాస్రత్యసంరంల్లని గుణాడుాని కథా రచన ాసతవాహ్నుల కాలంల్ల ప్రు కృత భాష్ల్ల జ్రగింది. ాసతవాహ్నుల 

మాతృభాష్ ప్రు కృతం.  ఆంధ్రు లకు దయకిిణాప్థంల్లని నాగులు, యకిులు, అస్మకులు, మహిష్కులు వంట్ట తెంలతో 

స్ంబంధాలునాియి. 

  

భినన జాతుల సమూహమా! 

బౌదయధ , సంహ్ళ, స్యాం దేాసల ప్రు చీన స్తహిత్యాలు కృష్ణణ నది మఖ్దాిరానిి ‘నాంభూమిగా’ పేర్కనాియి. 

అమరావతి శిలాశపలో్ల నాగులు కనిప్లసా్తరు. ఆంధ్రు లకు స్ంబంధంచ్చన అనేక గాథలో్ల యకిుల ప్ు సా్తవన కనిప్లసాుంది. 

కాబటి్ట వీరందయర్న ఆరేాతరులే! 

గుంట్లప్లోి ాసస్నం కళంగాధప్తి ఖ్యరవేలుణిి మహిష్కాధప్తిగా పేర్కంది. ఆంధ్ు  - కరాణ టక స్రహ్దుద  ప్రు ంత్యలో్ల 

(మదయక్, నలే్ండ, ధారాిడ్ జిలోాశలో్ల) మహిషికులునిటో్ల పురావసాు ఆధారాలునాియి. భినిజాత్రల స్మేమళనం 

దాిరా, ఆంధ్ు జాతి ఏరపడందయని సూచ్చంచడానికే బహుాస ‘ఆంధాు శి బహ్వః’ అంటూ మహాభారతం నిరిచ్చంచ్చంది. 

ఆంధ్రు లు మాటోాడే భాష్కు ఆంధ్ు ం, తెలుగు, తెనుగు అనే పేరోునాియి. ఆంధ్రు లు వాడుత్రని తెలుగు భాష్కే ‘ఆంధ్ు  

భాష్’ అని వావహారం ఏరపడంది. 
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