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శాతవాహనుల పాలనా విధానం 

మౌర్యులకు సామంతులుగా పాలనలోకి వచ్చిన శాతవాహనులు పాలనా విధానంలో వారినే అనుసరించార్య. మను 

ధర్మశాస్రం, చాణుకుుడి అర్థ శాస్ారలు శాతవాహనులకు మార్గ దర్శకాలుగా ఉనాాయి. అయితే మౌర్యులు తమ 

పాలనలో కందీ్రకృత విధానం, విస్ృత యంత్ర ంగానికి పీాధానుతనిస్్త, శాతవాహనులు మాతర ం పరిమిత యంత్ర ంగం, 

వికందీ్రకృత విధానాలను అనుసరించార్య. రాజు నిర్ంకుశుడైనపపటికీ, శే్రయోరాజ్ు భావనతో పాలంచేవార్య. రాజు 

దైవాంశ సంభూతుడని, రాజ్యుధికార్ం ‘దైవదత్ం’ అనే భావన శాతవాహనులకు ఉండేది. రాజ్ుం వార్సతవంంగా 

సంకేమించేది. రాజు సర్వం సవంతంతుర డు. శాసనాల పీకార్ం శాతవాహన రాజులు రామ, భీమ, కశవ, అర్యు న 

గుణగణాలను ఆపాదించుకునాార్య. ధర్మ, అర్థ , కామ, మోకాాల (పుర్యషారాథ లు)కు పాలనలో పీాధానుమిచాిర్య. 

రాజ్య పాలన 

శాతవాహనులు రాజ్యునిా ఆహారాలు (రాషార రలు)గా విభజంచార్య. వీటి అధిపతులను అమాతుులని పిలచేవార్య. 

రాజుకు సలహాలచేి మంత్రర వర్గ  సభ్యులను రాజ్యమాతుులని వువహరించేవార్య. రాజు సలహాలను అమలు 

చేయడానికి అక్షపటల అనే సచ్చవాలయం ఉండేది. పీతేుక కార్ునిర్వంహణ కోసం నియమితులైన వారిని 

‘మహామాతుర లు’ అని పిలచేవార్య. అమాతుులు, రాజ్యమాతుులు, మహామాతుర లు, మంత్రర  మండలని మౌర్యుల 

పాలన నుంచ్చ శాతవాహనులు స్వవంకరించార్య. వీర్ందరూ ఉనాత ఉద్యుగులే. పీత్ర ఆహార్ం (రాషీ్రర ం)లో ఒక పీధాన 

నగర్ం (నిగమం)తోపాటు అనేక గేామాలుండేవి. గోవర్థ నాహార్, సోపార్హార్, మామలాహార్, శాతవాహనాహార్ వంటి 

పేర్యు  శాసనాలోు  కనిపస్్తనాాయి. పటర ణ పాలనను నిగమ సభలు నిర్వంహంచేవి.  సైనాునిధిపత్రని మహాస్తనాధిపతని, 

పత్ర లు రాస్త అధికారిని లేఖకుడని, కోశాధికారిని హేర్ణిక, వస్్త సంచయిక అధికారిని భాండారికుడు, భూమిశిస్్త 

వసూలు చేస్త అధికారిని నిబంధకార్యడని, రెవెన్యు రికార్యు లు భదీపరిచే వారిని మహాభాండారికుడని పిలచేవార్య. 

పాలనావువసథ లో చ్చవరి భాగం గేామం.  గేామాధుకాుణిా గేామణి, గులమక, గేామిక అని పిలచేవార్య. గేామణి ఆధీనంలో 

5-10 గేామాలుండేవి. 

 

ఆదాయ వనరులు 
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శాతవాహనుల పీధాన ఆదాయ వనర్య భూమిశిస్్త. పంటలో 1/6 వంతును శిస్్తగా వసూలు చేస్తవార్య. వృత్్ర 

పనుాలుండేవి. రేవులు, ర్హదార్యలపై స్తంకాలు విధించేవార్య. ఒక వృత్్రని అనుసరించే వార్ంత్ సంఘంగా 

ఏర్పడేవార్య. వీటిని శే్రణులుగా పిలచేవార్య. ఈ శే్రణి అధుకాుడే శే్రషి్ఠ. గేామణి (గులమక) ఆధీనంలో 9 ర్థాలు, 9 

ఏనుగులు, 25 గురేాలు, 45 మంది సైనికులు ఉండేవార్య. శాసనాలోు ని కటక, సకంధావార్ (సైనిక శిబిర్ం) వివరాలు 

అపపటి మిలటరీ పాలనా విధానానిా సూచ్చస్్తనాాయి. శాతవాహనుల కాలంలో సాగుభూమిని కొలవడానికి ‘ర్జుు ’ అనే 

కొలమానానిా వాడార్య. ‘ర్జుు గాహకుడు’ అనే అధికారి భూమి కొలతలు, లావాదేవీలను పర్ువేకాించేవాడు. వృత్్ర 

పనుల వార్య చెలు ంచే స్తంకానిా ‘కర్యకర్’ అని పిలచేవార్య. దకాిణ భార్తదేశంలో భూధానం చేయడం అనే పీకేియను 

శాతవాహనులే పీార్ంభంచార్య.   

 

సైనయ నిర్వహణ 

శాతవాహనుల కాలంలో రాషార రలతో పాటు సాథ నిక సంసథ లు కూడా సైనాునిా నిర్వంహంచేవి. గేామణి లేదా గులమక 

ఆధీనంలో కొంత సైనుం ఉండేది. చరితర కార్యడు ప్లు ని ఆంధీ్రలకు పదివేల కాలబలం, రెండువేల అశివంక దళం, వెయిు 

ఏనుగుల సైనిక బలం ఉనాటుు  పేర్కకనాాడు. సైనాునిా కందీంలో మహాస్తనాధిపత్ర నిర్వంహంచేవాడు. 

పీాంతీయ ఆచారాలు, సంపీదాయాలు, కటుర బాటు కు అనుగుణంగా నాుయ నిర్ణ యం జ్రిగేది. సాథ నిక వివాదాలను 

గేామపదద లే పరిష్రకరించేవార్య. దకాిణ భార్త మనువుగా పేర్కందిన ఆపస్ంభ్యడి ధర్మసూత్ర లను అనుసరించ్చ నాుయ 

పరిషాకరాలు చేస్తవార్య. 

 

సామాజిక వయవస్థ  – స్వరూపం 

శాతవాహనుల కాలం నాటి సమాజ్ పరిస్థథ తులు తెలుస్తకోవటానికి హాలుడు పీాకృత భాష్రలో ర్చ్చంచ్చన గాథాసప్శత్ర, 

రాణి  నాగానిక వేయించ్చన నానాఘట్ శాసనం, గౌతమీ బాలశే్ర వేయించ్చన శిలా శాసనం, వాత్ాయనుడి కామ 

సూత్ర లు ముఖ్యుధారాలుగా ఉనాాయి. అమరావత్ర, కారైె నాస్థక్ శిలాపలోు  వివిధ స్్వర, పుర్యష్ర వేష్రధార్ణలు, సంగీత 

వాయిదాులు, సైనిక వినాుసాలు, కోలాటాలు, సమాజ్ంలోని వివిధ వృత్ుల వారిని మనం వీకాించవచుి. కొంత మంది 

చరితర కార్యలు శాతవాహనులది మాతృసావంమిక వువసథ  అని పేర్కకనాార్య. ద్రనికి ఆధార్ం నానాఘట్, నాస్థక్ 

శాసనాలను స్్వరలు వేయించడమే. సంఘంలో చాతుర్వంర్ణ  వువసథ  ఏర్పడింది. పితృసావంమిక ఉమమడి కుటుంబ వువసథ  
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ఉండేది. కుటుంబ పదద ను గహపత్ర (గృహపత్ర) అని పిలచేవార్య. వృత్్రని బటిర  కులాలు, ఉప కులాలు ఏర్పడాు యి. 

సంఘంలో బీాహమణులకు పీతేుక గౌర్వం ఉండేది. గౌతమీపుతర  శాతకరిణ కి ‘ఆగమ నిలయ’, ‘ఏకబీాహమణ’, ‘వినివరిిత 

చాతుర్వంర్ణ  సాంకసు’ వంటి బిర్యదులునాాయి. అయితే శాతవాహనుల కాలంలో కుల వువసథ  పూరిిగా ఏర్పడలేదని 

కూడా చెపపవచుి. ఒక కుటుంబంలో వివిధ వృత్ుల వార్య ఉండేవార్య. వీర్ంత్ బౌదధ  సంఘాలకు దానాలు చేస్తవార్య. 

‘థిమిక’ అనే చర్మకార్యడు తన కుటుంబ సభ్యులతో అమరావత్ర సూథ పానిా దరిశంచ్చ, అనేక దానాలు చేశాడని 

తెలుస్ోంది. ద్రనిా బటిర  కులవువసథ  పూరిిగా ఏర్పడలేదని ఊహంచవచుి. సమాజ్ంలో 18 వృత్ుల వార్య ఉండేవార్య. 

అందువలేు  కులవృత్్రపై నియమాలు ఏర్పడలేదు. అమరావత్ర సూథ పంలోని ‘పూర్ణ కుంభం’ ఆంధీపీదేశ్ రాషీ్రర  చ్చహాంగా 

రూపందింది. 

 

స్త్ర ీ స్వవచ్ఛా గౌర్వాలు 

సంఘంలో పీత్ర స్్వరకి గౌర్వం లభంచేది.  స్్వరలకు ఆస్్థహకుకలుండేవి. ఆనాటి బౌదధ  విహారాలకు స్్వరలే ఎకుకవగా 

దానధరామలు చేశార్య. గౌతమీపుతర , వాస్థష్టర పుతర  అనే మాతృ సంజ్ఞ లు స్్వరలకునా గౌర్వానిా సూచ్చస్్తనాాయి. 

హాలుడి గాథాసప్శత్ర పీకార్ం.. సంఘంలో స్్వరలు మధ్రపానం, బృంద నాటాులు, జ్ంట నాటాులు చేస్ూ విచిలవిడిగా 

వువహరించేవార్య. సతీసహగమనం పీధానసాంఘిక దురాచార్ంగా ఉండేది. వువసాయం, వాణిజ్ుం బాగా అభవృదిధ  

చెందింది. అందుక హాలుడి వర్ణ నలోు  విలాసవంతమైన జీవితం కనిపిస్ోంది. స్్వరలు ‘మహాభోజ్కి’, ‘మహాస్తనాపత్రా’, 

‘మహాదంనాయకి’ వంటి బిర్యదులను ఆపాదించుకునాార్య. వాత్ాయనుడు తన కామసూత్ర లోు  ఘట నిబంధన, 

కౌముద్ర గమన అనే నాటకాలు, మదనోతావం, హోళిక, ఉదాునగమనే  పండుగలను వరిణ ంచాడు. స్్వర, పుర్యషులు ఒక 

విధమైన ఆభర్ణాలను ధరించేవార్య. జూదం, నాటుం, సంగీత్లు నాటి పీజ్ల పీధాన వినోదాలు. శాతవాహనుల 

కాలంలో శకులు, యవనులు (గేీకులు), పహు వులు సమాజ్ంలో మిళితమై వైెదిక, బౌదధ  మత్లను అనుసరించార్య. 

వీర్య ధర్మదేవ, అగ్నావర్మన్, ర్యష్రభదత్ుడు వంటి హందూ పేర్యు  పటుర కునాార్య. శక రాజైన ర్యదీ దమనుడు కుమారిె 

ర్యదీ భటార రికను శాతవాహన రాజు వివాహం చేస్తకునాాడు. ర్యష్రభదత్ుడు రాజ్సాథ న్ పుష్రకర్ పీాంత్నికి యాతర లు 

చేస్థ బీాహమణులకు గోవులు, గేామాలను దానం చేశాడు. గౌతమీపుతర  శాతకరిణ  ‘ఏకబీాహమణ’, ‘ఆగమనిలయ’, 

‘వినివరిిత, చాతుర్వంర్ణ  సాంకసు’, ‘దివంజ్కుటుంబ వివర్ధ న’ (బీాహమణుల అభవృదిధ ) ‘క్షత్రర య దర్పమాన మర్ద న ’వంటి 

బిర్యదులు ధరించ్చ వర్ణ  సంకరానిా అరికటార డు. 
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మత పరిస్థథ తులు 

శాతవాహన కాలంలో వైెదిక, బౌదధ , జైన మత్లు ఆంధీ దేశంలో వరిథ లాు యి. రాజులు వైెదిక మత్నిా ఆదరిస్్త, స్్వరలు 

బౌదధ మత్నిా పోష్ఠంచార్య. మొదటి శాతకరిణ  రెండు అశవంమేధ యాగాలతో పాటు ఒక రాజ్సూయ యాగం చేశాడు. 

శివారాధన ఉందని గాథాసప్శత్ర పేర్కకంది. మధుపీదేశ్లోని విదిశ పీాంతంలో హోలయోడోర్స్ (గేీకు) కేీ.పూ.1వ 

శత్బద ంలో వేస్థన స్ంభ శాసనం భాగవత మతం గురించ్చ పీస్ావించ్చంది. శాతవాహన రాజులోు  కృష్రణ , వైెదిశే్ర, యజ్ఞ శే్ర పేర్ు ను 

బటిర  వీర్య వైెదిక ధరామనిా ఆచరించ్చనటుు  తెలుస్ోంది. శివకశవులు, రాధాకృషుణ లను పీజ్లు ఆరాధించేవార్ని 

గాథాసప్శత్ర పేర్కకంది. చెటుు , పుటర లు, సరాపలను కూడా ఆరాధించేవార్య. శాతవాహనుల కాలానికి చెందిన (కేీ.పూ.2 

శత్బద ం) గుడిమలు ం శివలంగానిా (చ్చత్్తర్య జలాు ) దేశంలోనే అత్ర పీాచీనమైందిగా గురిించార్య. అనార్యులు, అటవిక 

తెగలను బీాహమణ సమాజ్ంలోకి స్వవంకరించడానికి వీతాష్టర మ వంటి యజ్యఞ లు నిర్వంహంచేవార్య. 

 

బౌద్ధ  మతం 

కేీ.పూ. రెండో శత్బద ం నుంచ్చ కేీ.శ. మూడో శత్బద ం వర్కు పశిిమ, త్తర్యప దకకను పీాంత్లోు  బౌదధ ం విశ్రష్ర ఆదర్ణ 

పందింది. సూథ పాలు, చైెతు గృహాలు (పీార్థ నా సథ లాలు), విహారాలు (వసతులు) వెలశాయి. శాతవాహన రాజు కృషుణ డు 

(కనహ ) బౌదధ  భకాువుల కోసం నాస్థక్లో గుహాలయానిా నిరిమంచాడు. గౌతమీ బాలశే్ర, రెండో పులోమావి, కారైె 

(మహారాషీ్రర )లో మహా సాంఘీకులకు గుహదానం చేశార్య. శక రాజైన ర్యష్రభదత్ుడు గోవర్థ నాహార్లో గుహ నిరామణానికి 

బౌదధ  సనాుస్తలకు నాలుగువేల కారాాపణులు (వెండినాణేలు) దానం చేశాడు. నాస్థక్, కారైె, కనేహ రి, కుడ, భాజ్య, బేడాా, 

అజ్ంత్ వంటి గుహలను దకకన్ పశిిమ పీాంతంలో నిరిమంచార్య. త్తర్యప తీర్ంలో అమరావత్ర, భటిర పీోలు, 

జ్గగ యుపేట, గుంటుపలు , శాలహండం (శే్రకాకుళం జలాు ), రామతీర్థ ం (విజ్యనగర్ం జలాు ), అనకాపలు లో బుదధ నా 

కొండలు వంటి అనేక బౌదధ వాస్్త నిరామణాలు వెలశాయి. బౌదధ ంలో అనేక శాఖలునాాయి. వీటిలో అంధక శాఖ (ఆంధీా), 

బాదనీయ శాఖ (నాస్థక్), మహా సాంఘికులు (కారైె), చైెతుకులు (అమరావత్ర), పూర్వం- అపర్శైలీయులలు (నాగార్యు న 

కొండ) పీాధానుం సంతరించుకునాాయి. 

 

ఆంధీ దేశంలో అత్ర పీాచీన సూథ పం భటిర పీోలు (గుంటూర్య జలాు )లో ఉంది. వీరికాలంలో శే్ర పర్వంతం (నాగార్యు న కొండ) 
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పీముఖ విదాుకందీంగా వెలుగందింది. పశిిమగోదావరి జలాు లోని గుంటుపలు  గుహాలయం శాతవాహనుల కాలం 

నాటిదే. ఆ కాలంలో పీబలన మహాసాంఘిక వాదానికి మరో పేరే చైెతుక వాదం. 
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