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శాతవాహనులు 

శాతవాహనులు ప్ర ప్ర థమంగా దకి్షణాప్థ రాజకీయ చరితర కు శీ్రకారం చుటా్టరు. ఉతత ర-దకి్షణ దేశాల మధ్య సంస్కృతిక 

వారధిని నిరిమంచారు. సుమారు 33 మంది శాతవాహన రాజులు ప్ర తిషా్ఠనపురం, అమరావతిలను రాజధానులుగా 

చేసుకొని, నాలుగుననర శతాబా్దల పాటు పాలంచారు. దంతో భారతదేశ చరితర లో సుదరఘ  కాలం పాలంిన రాజవంశంగా 

శాతవాహనులకు ప్ర త్యయక గురిత ంపు ఉంది. ఆధారాల ప్ర కారం వీరి పాలన కీీ.పూ.271లో ఆరంభమై, కీీ.శ.174లో 

అంతమైంది. 

ఆంధ్ర  శబా్ం ప్ర థమంగా ఐతరేయ బ్దర హమణంలో కనిిసుత ంది. మత్య, వాయు, విష్ణు , భాగవతాది పురాణాలోో సైతం 

ఆంధ్రర ల ప్ర సత వన ఉంది. బౌదధ  సహితయమైన భీమసేన జాతకం ఆంధ్ర  ప్దానిన ప్ర సత విసేత , సరివణిజ జాతకం ఆంధ్ర  నగరిని 

పేర్కంది. వీటితోపాటు అశోకుడి 13వ శిలాశాస్నం కూడా ఆంధ్రర ల గురింి ప్ర సత వింింది. గీ్రకు రచయిత మగస్త నీస్ 

ఇండికా గీంథంలో ఆంధ్రర లకు 30 కోటలతో గొప్ి సైనిక బ్లమందని పేర్కనానడు. పో్లనీ.. లాటిన్ భాషలో రింిన 

‘నేచురల్ హిసా్రీ’లో మగస్త నీస్ పేర్కనన అంశాలనే ఉటంక్షంచాడు. అజాాత రచయిత రింిన ‘పెరిపో్స్ ఆఫ్ ఎరితిర న్ 

సీ’ గీంథం శాతవాహనుల విదేశ్ర వాణిజయ వివరాలను తెలుపుతోంది.  

 

జన్మస్థ లం 

 శాతవాహనుల జనమస్థ లానిక్ష స్ంబ్ంధింి చరితర కారులోో భినానభిపార యాలునానయి. 

 పురాణాలోో పేర్కనన ఆంధ్ర  భృత్యయలు, శాతవాహనులు ఒకరేనని ఆర్.జి. భండారకర్ అభిపార యప్ాగా, 

ప్ల.టి.శీ్రనివాస్ అయయంగార్, కె. గోపాలాచారి, పులస్కర్ వంటి వారి వాదనలో శాతవాహనుల తొల నివాస్ం 

మహారాషరా లోని నాసిక్ పార ంతం. వి.ఎన్.సుకాత ంకర్ అభిపార యంలో బ్ళో్లరి పార ంతం శాతవాహనుల ప్ర థమ నివాస్ం. 

శాతవాహనులు గోదావరి, కృష్ఠు  మంాల వాసులని, అశోకుడి మరణానంతరం స్వతంత్యర లై, ప్శిిమాన నాసిక్ 

వరకు రాజాయనిన విస్త రించారని వి.ఎ.సిమత్, రాయ్ చౌదరీ, ఆర్.జి.భండారకర్, ఎం.రామారావు, గురిత  వంకట్టర వు 

వంటి చరితర కారులు అభిపార యప్డాారు. శాతవాహనుల జనమభూమి విదరభ పార ంతమని వాసుదేవ విష్ణు మిరాసీ 

పేర్కనానరు. శాతవాహనుల పార చీన రాజధాని శీ్రకాకుళమని (కృష్ఠు జిలోా), ఆ తరావత ధానయకటకం 
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(అమరావతి), ప్ర తిషా్ఠనపురం (పైెఠాన్) రాజధానులుగా పాలంచారని డాకార్ ఎల్.డి.బ్దర్ననట్ అభిపార యప్డాారు. 

శాతవాహనుల తొల రాజధాని ధానయకటకం అని భండారకర్ పేర్కనానరు. 

శాతవాహనుల చరితర కు ఆధారాలు 

 1. మత్య, వాయు, బ్ర హామంా, భాగవత పురాణాలు. 

 2. శరవవరమ రాసిన స్ంస్కృత వాయకరణ గీంథం- కాతంతర  వాయకరణం. 

 3. పార కృత భాషలో హాలుడు రింిన గాథాస్ప్త శతి. 

 4. ఆచారయ నాగారుు నుడు స్ంస్కృత భాషలో రింిన సుహృలో్లఖ, ప్ర జాాపారమిత వంటి గీంథాలు. 

 5. మగస్త నీస్ (గీ్రకు రచయిత) ఇండికా. 

 6. టోలమీ రింిన ‘ఎ గైడ్ టు జాగీఫీ’ 

 7. హ్యయయాన్తా్ంగ్ రింిన సీయూకీ 

 8. అజాాత రచయిత ‘పెరిపో్స్ ఆఫ్ ఎరితిర న్ సీ’ 

 9. ఎరీగుడి, రాజుల మందగిరి (కర్ననలు జిలోా), మసిక (రాయచూర్)లోో అశోకుడు వేయింిన శిలా శాస్నాలు. 

 10. మొదటి శాతకరిు  భారయ ‘నాగానిక’ వేయింిన నానాఘట్ శాస్నం. 

 11. గౌతమీ పుతర  శాతకరిు  తలో ‘గౌతమీ బ్దలశీ్ర’ వేయింిన నాసిక్ శిలా శాస్నం. 

 12. ర్నండో శాతకరిు  స్మకాలకుడైన కళంగాధిప్తి ఖారవేలుడు వేయింిన హాతిగుంఫా శిలాశాస్నం (ఒడిశా). 

 13. శక రాజైన రుదర దమనుడు మొదటిసరిగా స్ంస్కృత భాషలో వేయింిన గిరానర్ శాస్నం. 

 

ఇవనీన శాతవాహనుల చరితర కు ప్ర ధాన మూలాధారాలు. ఇవి కాకుండా పురావసుత  అవశేష్ఠలు, స్థథ పాలు, చైతయ 

గృహాలు, విహారాలు, నాణేలు మఖయ ఆధారాలు. శాతవాహనులు, అశోకుడు వేయింిన శాస్నాలు పార కృత భాష 

బ్దర హ్మమలప్లలో ఉనానయి. 

 

రాజయ స్థథ పన్ 

శీ్రమఖుడు (సీమకుడు) స్వతంతర  శాతవాహన రాజాయనిన సథ ప్లంచాడు. కీీ.పూ.271 నుంి 248 (23 ఏళో్ల) వరకు 

పాలంచాడు. శీ్రమఖుడు సౌరాషరా  పాలకుడైన మహారథి తర నకైెరోను ఓడింి అతడి కుమార్నత  నాగానికను, తన 
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కుమారుడైన మొదటి శాతకరిు క్షిి వివాహం చేశాడు. శీ్రమఖుడి నాణేలు కరీంనగర్ జిలోా కోటిలంగాల పార ంతంలో 

లభయమయాయయి. స్ంగార్నడాి, కొండాపూర్ (మదక్ జిలోా) కరాు టకలోని స్ననతి, మహారాషరా లోని నెవాస్, జునానర్, అకోల 

పార ంతాలోో శీ్రమఖుని నాణేలు దొరికాయి. 

 

మొదటి శాతకరిి 

శీ్రమఖుడి తరావత అతడి సోదరుడు కృష్ణు డు రాజయపాలన చేశాడు. అనంతరం మొదటి శాతకరిు  రాజాయనికొచాిడు. 

ఇతని భారయ నాగానిక వేయింిన నానాఘట్ శాస్నం.. మొదటి శాతకరిు ని ‘ఏకవీరుడు’, శూరుడు, దకి్షణాప్థప్తిగా 

వరిు ంింది. ర్నండు అశవమేథ యాగాలు,  ఒక రాజస్థయ యాగం చేసిన తొల శాతవాహన రాజుగా  మొదటి శాతకరిు క్ష 

గురిత ంపు ఉంది. బ్దర హమణులకు ‘కారిాప్ణలు’ (వండి నాణేలు) దానం చేశాడు. మాళ్లవ, ఉజు యిని, విదిశ (మధ్యప్ర దేశ్) 

పార ంతాల వరకు రాజాయనిన విస్త రింి.. అప్ర తిహతచకీ అనే బిరుదు పందాడు. మొదటి శాతకరిు  బ్లవంత్యడైన 

పుషయమితర  శంగను ఓడింి, దానిక్ష గురుత గా ఉజు యిని ప్టాణ గురుత  ఉనన నాణేలను మదిర ంచాడు. 

 

రండో శాతకరిి 

ఇతడు శాతవాహన వంశంలో ఆరో రాజు. కీీ.పూ. 184 నుంి 128 (56 ఏళో్ల) వరకు పాలంచాడు. కణవ వంశంలో ివరి 

వాడైన సుశరమను ఓడింి పాటలీపుతార నిన జయించాడు. దనిక్ష నిదరశనంగా ర్నండో శాతకరిు  నాణేలు పాటలీపుతర ంలోని 

‘కుహర య’ వదా లభించాయి. ర్నండో శాత   కరిు  ఖారవేలుడి చేతిలో ఓడాాని, ఖారవేలుడి మరణానంతరం కళంగను 

జయించాాని తెలుసోత ంది. ఇతడు సంచీ స్థథ పానిక్ష దకి్షణ తోరణానిన    నిరిమంచాడు. 

 

శాతవాహన రాజులోో 13వ వాడు కుంతల శాతకరిు . ఇతడి కాలంలోనే పార కృత భాష సథ నంలో స్ంస్కృతం రాజభాషగా 

మారింది.  నాణేలపైె పాటలీపుతర  ిహాననిన మదిర ంచాడు. 

 

హాలుడు 

శాతవాహన రాజులోో హాలుడు 17వ రాజు. ఏడాది మాతర మే రాజయమేలాడు. హాలుడు  పార కృత భాషలో 700 శృంగార 

గాథలను గాథాస్ప్త శతి పేరుతో రించాడు. ఇతనిక్ష ‘కవి వత్లుడు’ అనే బిరుదు ఉంది. కుతూహలుడు రాసిన 
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లీలావతి ప్రిణయం కావయం ప్ర కారం హాలుడు సింహళ రాజకుమారిని గోదావరి తీరంలోని దార కిారామంలో పెళో 

చేసుకుననటోు తెలుసోత ంది. వాతా్యన కామస్థతర , రాజశేఖరుడి కావయ మీమాంస్ గీంథాలు హాలుడిని ప్ర సత వించాయి. 

 

గౌతమీపుతర  శాతకరిి 

కీీ..శ.62 నుంి 86 వరకు పాలంిన 23వ శాతవాహన రాజు గౌతమీపుతర  శాతకరిు .  ఇతను శాతవాహన రాజులోో 

అగీగణుయడు, గొప్ి విజేత. తలో గౌతమీ బ్దలశీ్ర వేయింిన నాసిక్ శాస్నం (పార కృతం) ఇతడి విజయాలను 

విశదకరిసోత ంది. శాతవాహన రాజులోో పేరుకు మందు తలో పేరును పెటాుకొనే స్ంప్ర దాయం గౌతమీ పుతర  శాతకరిు తోనే 

పార రంభమైంది. శక, శాతవాహనుల మధ్య స్మదర  వాయపారం కోస్ం జరిగిన పోరాటంలో శక రాజైన నహపాణుడిన 

హతమారిి ‘క్షవరాటవంశ నిరవశేషకార’ అనే బిరుదు పందాడు. తాను అధికారంలోక్ష రావడానిక్ష గురుత గా కీీ.శ.78లో 

శాలవాహన శకానిన పార రంభించాడు. శకరాజులోో నహపాణుడు గొప్ి దంాయాతిర కుడిగా పేరు పందాడు. అతని రాజయం 

కతియవాడ్ (గుజరాత్), ఉతత ర, దకి్షణ మహారాషరా , కొంకణ పార ంతాల వరకు విస్త రింింది. నహపాణుడి రాజధాని 

మిననగార. ఇది ఉజు యినీ-బ్రర చ్ల మధ్య ఉంది. జోగల్తంబి (మహారాషరా ) పార ంతంలో 13,270 నహపాణుడి వండి 

నాణేలు లభయమయాయయి. గౌతమీపుతర  శాతకరిు  నాణేలు ఆంధ్ర ప్ర దేశ్లోని అమరావతి, చేబ్రర లు, మాచరో, గోల, 

మాడుగుల పార ంతాలోో లభించాయి. విజయపురి (నాగారుు న కొంా) వదా ఇతడి కాలం నాటి టంకశాల బ్యలిడింది. 

గౌతమీపుతర  శాతకరిు క్ష ఏకబ్దర హమణ, ఆగమనిలయ, క్షతిర య దరిమాన మరధ న, తిర స్మదర తోయ పీతవాహన, 

ఏకశూరుడు, ధ్నకటకసవమి అనే బిరుదులునానయి. 

 

శాతవాహనులు ఆంధ్ర దేశ పార దేశిక మనుగాను కాపాడినప్ిటికీ రాజకీయ ప్రమైన స్మస్యలను 

అధిగమించల్లకపోయారు. వీరిక్ష స్మకాలకులైన శక (ప్శిిమ దిశ), ఉతత రదిశలోని శంగ, ఛేది (తూరుి) రాజ వంశాలు 

వీరిక్ష  స్మసయతమకంగా ప్రిణమించాయి. ఫలతంగా రాజధానిని ప్ర తిషా్ఠనపురం నుంి అమరావతిక్ష మారివలసి 

విింది. 
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