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శాతవాహనులు-ముఖ్యాంశాలు 

 
 ఆాంధ్ర  శబా్దన్ని పేర్కాంది - ఐతరేయ బా్రహ్మణం 

 ఆాంధ్ర  పథాన్ని పర సా్తవాంచాంది - భీమసేన జాతకం 

 ఆాంధ్ర  నగరిన్న పేర్కాంది - సెరివణిజ జాతకం 

 తి్రలాంగ దేశాన్ని పర సా్తవాంచాంది - శకి్త సంగ్ర మ తంతర ం 

 శాతవాహనులు, పురాణాలో్ల పేర్కని ఆాంధ్ర  భృత్యయలు ఒకరేనన్న ఆర్.జి.భాండార్కర్ 

అభిప్రర యపడాారు. 

 శాతవాహనుల ఆదిమ న్నవాసాం నాసిక్ ప్రర ాంతమన్న పి. శీ్రన్నవాస అయయాంగార్ గోప్రలాచారి, 

పులాసకర్ పేర్కనాిరు. 

 వ.ఎన్.సాంక్త ాంకర్ అభిప్రర యాంల్ల శాతవాహనుల తొల న్నవాసాం ‘బళో్లరి’ ప్రర ాంతాం. 

 శాతవాహనులు గోదావరి, కృషా్ణ, మాండల వాసలన్న వ.ఎ.సిిత్, రాయ్ చౌదరి, గుతా్ర 

వాంకటి్రవ్లు అభిప్రర యపడాారు. 

 ‘వాసదేవ వషా్ణ మిరాసీ’ అభిప్రర యాంల్ల శాతవాహనుల జనిభూమి వదర్భ ప్రర ాంతాం. 

 శాతవాహనుల ప్రర చీన రాజధాన్న శీ్రక్కుళాం (కృషా్ణజిలోా) ఆ తరాాత వరుసగా 

ధానయకటకాం, పర త్రష్ణటాన నపురాలన్న ఎల్.డి.బ్దర్నిట్ అభిప్రర యపడాారు. 

 సాంసకృత భాషల్ల ‘శర్ావర్ిన్’ క్తాంతి వాయకర్ణాం ర్చాంచాడు. 

 ఆచార్య నాగారుు నుడు సహృలో్లఖ గీాంథాన్ని సాంసకృత భాషల్ల ర్చాంచాడు. 

 ప్రర కృత భాషల్ల హాలుడు ర్చాంచన గీాంథాం‘గాథాసపాశత్ర’. 

 నానాఘట్ శాసనాన్ని మొదటి శాతకరాి భార్య నాగన్నక వేయాంచాంది. 

 నాసిక్ శిలా శాసనాన్ని గౌతమీపుతి శాతకరాి తలో గౌతమీ బ్దలాశీ్ర వేయాంచాంది. 

 హత్రగుాంఫా శిలాశాసనాన్ని - కళంగాధిపతి ఖారవేలుడు (ఒడిశా) వేయంచాడు. 
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 కీ్ర.శ.150ల్ల శకరాజైన రుదర దమనుడు మొటటాన  మొదటిస్తరిగా సాంసకృత భాషల్ల 

వేయాంచన శాసనాం ‘గిరాిర్ శాసనాం’ 

 శాతవాహన రాజయ సా్తపకుడు - శ్రరముఖుడు 

 ర్నాండు అశామేధ్, ఒక రాజసూయ యాగాం చేసిన శాతవాహన రాజు - మొదటి శాతకరిి 

 మొదటి శాతకరాికి గల బిరుదులు - దకి్తణాపథపతి, ఏక వీరుడు, శూరుడు 

 క్రాాపణులు అాంటే - వండి నాణేలు 

 మధ్యపర దేశ్ల్ల ఉని స్తాంచీ సాూప్రన్నకి దకాిణ తోర్ణ దాారాన్ని న్నరిిాంచన శాతవాహన రాజు 

- రండో శాతకరిి 

 ఏ శాతవాహన రాజు క్లాంల్ల ప్రర కృత భాష సా్తనాంల్ల సాంసకృతాం రాజ భాష అయాంది?  

- కంతల శాతకరిి 

 17వ శాతవాహన రాజైన హాలుడికి గల బిరుదు?  

- కవి వతసలుడు 

 లీలావత్ర పరిణయ క్వాయన్ని ర్చాంచాంది - కతూహ్లుడు 

 క్వయ మీమాంస గీాంథాన్ని ర్చాంచాంది - రాజశేఖరుడు 

 నహప్రణున్న రాజధాన్న - మినిగార్ 

 ‘క్షహరాట వాంశ న్నర్వశేషకర్’అనే బిరుదు ఎవరికి ఉాంది?  

- శకరాజైన నహ్పాణుడిక్త 

 క్షతి్రయ దర్పమన, తి్రసముదర తోయ పీతవాహన, ఏకబ్దర హిణ, ఆగమన్నలయ అనే 

బిరుదులుని శాతవాహన రాజు?  

- గౌతమీపుతర  శాతకరిి 

 నహప్రణుడు (శకరాజు) వేయాంచన వాండి నాణేలు ఎకకడ లభిాంచాయ?  

- మహారాషా్రట లోని జోగ్ల్తంబిలో 

 నాణేలపై ఓడ బొమిలు ముదిర ాంచన శాతవాహన రాజు? 

- యజఞ శ్రర  శాతకరిి 
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 పురుష్ణరాాలు అాంటే - ధరమ, అరథ , కామ, మోకిాలు 

 ఆహారాలు అాంటే - రాష్ట్ట ాలు 

 న్నగమలు అనగా?  

- పాధాన నగ్రాలు 

 గీామిణి, గులిక, గీామిక పదాలు దేన్ని సూచసా్తయ?  

- గార మ పరిపాలనాధికారిని 

 ఒక వృతా్రన్న అనుసరిాంచే వారిన్న శీేణులు (సాంఘాలు)అాంట్రరు. దీన్న అధ్యకాుడు శీేష్టటాన  

 సకాంధావార్ాం అాంటే - సైెనిక శిబిరం 

 స్తగుభూమిన్న కొలచేాందుకు ‘ర్జుు ’ అనే కొలమనాన్ని వాడేవారు. భూమి కొలతలు, 

లావాదేవీలను పర్యవేకాిాంచే వారిన్న ర్జుు  గాహకుడు అనేవారు. 

 వృతా్ర పనులవారు కరుకర్ అనే పనుిను చెలోాంచేవారు. 

 దకాిణ భార్తదేశాంల్ల మొదటిస్తరిగా ‘భూదానాం’ చేయడాం అనే పర కీియను శాతవాహనుల్ల 

ప్రర ర్ాంభిాంచారు. 

 కుటాంబ పదాను గహపత్ర (గృహపత్ర) అన్న పిలచేవారు. 

 ఆాంధ్ర పర దేశ్ రాషరటాన  చహిాం పూరా్ కుాంభాన్ని అమరావత్ర సాూపాంనుాంచ తీసకునాిరు. 

 మధ్యపర దేశ్ల్లన్న ‘వదిశ’ ప్రర ాంతాంల్ల హోలయో డోర్స్ కీ్ర.పూ.1వ శతాబాాంల్ల వేసిన సాాంభ 

శాసనాం భాగవత మతాం గురిాంచ పర సా్తవాంచాంది. 

 ఆాంధ్ర  దేశాంల్ల అత్ర ప్రర చీనమైన గుడి మలోాం శివలాంగాం చతా్తరు జిలోాల్ల లభయమైాంది. 

ఆాంధ్ర  దేశాంల్ల అత్ర ప్రర చీన సాూపాం (కీ్ర.పూ.2వ శతాబాాం) ‘భటిటాన ప్రర లు’ (గుాంటూరు జిలోా)ల్ల 

లభిాంచాంది. 

 పశిిమ గోదావరి జిలోాల్లన్న గుాంటపలో గుహాలయాలు శాతవాహనుల క్లాంల్ల 

న్నరాిణమయాయయ. 

 శాతవాహన రాజుల ఆజఞ లను అమలు చేయట్రన్నకి ‘అక్ష పటలాం’ అనే సచవాలయాం 

ఉాండేది. 
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 శాతవాహనుల క్లాం నాటి చతిల్లఖనాలు అజాంతాల్లన్న 9.10 గుహలో్ల ఉనాియ. 

 చైెతయగృహాలు అాంటే బౌదుు ల ప్రర రా్నా సాలాలు. 

 త్రలపిషటాన కులు అాంటే ఎవరు?  

- తెలకలివాళ్లు  (గానుగ్ ద్వారా నూనె తీసేవారు) 

 గధికులు అాంటే - మాందులు తయారుచేసేవారు 

 స్తరా్వాహులు అాంటే ఎవరు? 

ఒక పాదేశం నుంచి మరొక పాదేశానిక్త వస్తు వులు తీస్తకొనిపోయ వాాపారం చేసేవారు 

 కోలకులు అాంటే - సాలెవారు 

 ఒసకరులు అాంటే - మేదరుు  

 వజర యానాం అాంటే - బుద్ధు డిని తంతిర క పూజా విధానంలో పూజంచడం 

 శాతవాహనుల పర ధాన ఆదాయాం భూమిశిసా. పాంటల్ల 1/6 వాంత్యను శిసాగా వసూలు 

చేసేవారు. 

 కొాండ కుాందాచారుయడు ‘సమయస్తర్ాం’ అనే గీాంథాన్ని ర్చాంచాడు. ఇతడు శాతవాహన 

రాజుల సమక్లకుడు. 

 ‘కథా సరితాాగర్ాం’ను సాంసకృత భాషల్ల ‘సోమదేవసూరి’ ర్చాంచాడు. 

 బృహతకథా శో్లక సాంగీహాం ర్చయత - బుధసాామి 

 మహాయాన మధ్యమిక సిదాు ాంత కర్త - ఆచారా నాగారుు నుడు 
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