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నా మాట: పర్పంచ పాఠకులను విశేషంగా ఆకరిష్ంచి, ఆకటుట్కుని, వారిచేత ఆదరించబడుచునన్, అసమాన తెలుగు మాస పతిర్క ‘కౌముది' లో

పర్చురితమైన నా 'మనభారతం' వాయ్స సంపుటి జనవరి 2010 నుండి డిసెంబర 2015 వరకు నిరాటంకంగా 72 నెలలు పర్చురితమయింది.
కొంతకాలం విరామం తరువాత ఆగసుట్ 2018 నుండి 10 సంచికలలో "చేజారిన భారతదేశ రతన్రాజములు" గురించి విపులంగా తెలియజేయటం

జరిగింది. ఈ వాయ్సాలలో ఆంధర్పర్దేశ లోని కొలూల్రు-పరిటాల వజర్ గనులనుంచి వెలికి తీయబడిన వజార్లలో పశిచ్మ దేశాలకు తరలించబడిన

కొనిన్ అతయ్దుభ్త వజర్ రాజముల గురించి విపులంగా తెలుసుకొనటం జరిగింది.

పర్సుత్త సంచిక నుంచి కొనిన్ నెలల పాటు శాలివాహనులు, వారి సామార్జయ్ం, రాజులు, ఇతర సంబంధిత విషయాల గురించి నా

పరిశోధనల ఆధారంగా విపులంగా చరిచ్ంటం జరుగుతుంది. ఈ వాయ్సాలను మీరు చదివి ఆనందిసాత్రని భావి సుత్నాన్ను.

త హనులు
సంయుకత్ ఆంధర్పర్దేశ రాషట్రం 2014లో విభజించబడిన తరువాత నూతన ఆంధర్పర్దేశ రాషాట్ర్నికి ‘అమరావతి’ పటట్ణం
రాజధానిగా ఏరప్డింది.

అపప్టినుంచి ఈ పటట్ణానిన్ 2,000 సంవతస్రాల కిర్తం రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలన

సాగించిన "శాతవాహనుల" గురించి తెలుసుకోవాలనే ఉతుస్కత తెలుగు పర్జలలో కలిగింది.
కీర్.పూ. 230 నుంచి సుమారు 450 ఏళల్ పాటు దకిష్ణ, మధయ్ భారతావనితోపాటు కొంతమేర పశిచ్మ
పార్ంతాలను కూడా శాతవాహనులు (ఆంధుర్లు) పరిపాలించారు. ఈ శాలివాహనుల రాజ వంశంలో 30 మంది
రాజులు, మహారాజులు ఉనాన్రు.
ఈ వాయ్సాలదావ్రా శాతవాహనుల మూలాలు, శాతవాహన రాజులు, వారు సాధించిన విజయాలు, శాలి వాహన
శకం

పార్రంభం,
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శాతవాహనుల మూలాలు

శాతవాహనుల గురించి, వారు రాజులుగా ఉనన్పప్టి బిరుదు ‘శాతకరిణ్’ (Sātakarni) గురించి వివిధ మూలాలు పర్చారంలో ఉనాన్యి. లిపి ఆధారిత
గర్ంధాలు, పురాణ గర్ంధాలు శాతవాహనులను ఆంధుర్లు, ఆంధర్ జాతీ యులు, ఆంధర్ భృతుయ్లు వరిణ్ంచాయి.
విషుణ్ సహసర్నామ సోత్తర్ంలో 825 వ నామం ‘చాణూరాంధర్ నిషూదనః’ (చాణూరుడను మలల్యోధుడిని వధించినవాడు) గా ఉంది. దీనిని బటిట్
కంసుని వధించేముందు శీర్కృషుణ్డు మలల్యుదధ్ంలో చాణూరుడు అనే ఆంధుర్డిని వధించినటుల్ తేట తెలల్మవుతుంది. దీనిని బటిట్ భారతకాలం నాటికే ఆంధర్
జాతి ఉనికి ఉనన్టుల్ ధృవబడింది. కొనిన్ గర్ంధాలలో వీరిని శాలివాహనులు, శాతకరుణ్లు గా గురిత్ంచబడాడ్రు. వీరి మీద దార్విడుల పర్భావంతో పాటు, ఉతత్ర
భారతీయుల పర్భావం కూడా ఉండియుండవచుచ్.
‘ఆంధర్’ అనే పదం గిరిజన (tribal), పార్దేశిక (territorial) పదాలకు సంబదితమైంది. ‘ఐతరేయ బార్హమ్ణ’ (Aitareya Brāhmana)
గర్ంధంలో ఆంధుర్లు గోదావరి-కృషణ్ నదుల మధయ్ ఉనన్ పర్దేశంలో నివసిసుత్నన్ వారని వార్యబడింది.
మహరిష్ ‘మహీదాస ఐతరేయ’ (Mahīdāsa Aitareya) రచించిన ‘ఐతరేయ బార్హమ్ణ’ గర్ంధం ఆంధుర్లు బర్హమ్రిష్ విశావ్మితర్ చేత
శపించబడిన ఆయన 50 మంది పుతుర్ల వారసులని పేరొక్నన్ది. ఈవారసులు కాల కర్మేణా ‘ఆంధర్’, ‘ముతిబ’ (Mutiba), ‘పులింద’ (Pulinda),
‘శబర’ (Shabara), ‘దాసయ్’ (Dāsya) తెగలకు సంబం ధించిన వారిగా పరిగణించబడాడ్రు.
మహాభారత గర్ంధం ఆంధుర్లు కురు సామార్జాయ్నికి సామంతులు, పాలెగాళుళ్ (feudatories) గా ఉనాన్ రని, మహాభారత యుదధ్ం లో
కౌరవుల తరఫున పాండవులకు వయ్తిరేకంగా యుదధ్ం చేసి పార్ణాలను అరిప్ంచారని పేరొక్ంది. తమిళ సాహితయ్ గర్ంధం ‘సంగం’ (Sangam: కీర్.పూ.
200-300) లో ఆంధుర్లను ‘వడగు’ (Vadagu), ‘వడకు’ (Vadaku), ‘వడుగర’ (Vadugar) గా పేరొక్నబడింది. వీరు తమిళులకు ఉతత్రాన ఉనన్
భూభాగం లో ఉనాన్రు కాబటిట్ ఈ పదాలతో సంభోదించారు.
ఉతత్రం నుంచి దకిష్ణాభిముఖంగా వెళిల్న మొదట ఇపప్టి ఆంధర్, తెలంగాణ పార్తంలో సిథ్రపడి, కొంత మంది కర్మేణా దిగువ దకిష్ణాపధంకు
వెళాల్రు. అంతేగాక ఆంధర్ పాలకులు భూమి, దర్వయ్ము, ఇతర పోర్తాస్హ కాలు ఇచిచ్ వేదకాలపు భారతీయులను, ముఖయ్ంగా బార్హమ్ణులను ఇకక్డ
సిథ్రపడేటటుల్ చేసారు. తతఫ్లితంగా ఆంధర్ జాతి, తమకంటూ ఒక భాష, నాగరికత, వేధారిత సంసక్ృతి ఏరప్రచుకునాన్రు. ఈ ఆంధర్ జాతి కర్మకర్మంగా
ఉతత్ర-దకిష్ణ మిశర్మ జాతి గా రూపొందింది. ఈజాతి పర్జల పర్ధాన భాష తెలుగు. ఇది సంసృతం, పార్కృత భాషల మిశర్మ భాషయే.
పశిచ్మ-దకిష్ణ భారతావని (దకక్న: Deccan), ఇతర పార్ంతాలలో బయలప్డిన నాణెముల దావ్రా ఆంధుర్లను ఆంధర్భృతుయ్లు
(Āndhrabhrityās), శాతవాహనులు, శాలివాహనులు, శాతకరిణ్లు గా పరిగణించి నటుల్గా వెలల్డయింది. ఆంధర్భృతుయ్లు మొదట మౌరయ్ రాజులకు, ఆ
తరువాత సుంగ (Sunga) రాజులకు సామం తులు, సేవకులు, సహాయకులు, ఉదోయ్గసుత్లు, అనుచరులు కాబటిట్ వీరు ఆవిధంగా పరిగణించబడవచుచ్.
పార్కృత భాషలో శాతవాహన పదం ‘సపత్వాహన’ (Saptavahana) పదానికి శబాద్రధ్మే. ఈ ఆంధర్ రాజులు సూరయ్వంశజులు. సూరయ్ దేవుడు
సపాత్శవ్ రధాడుడు (ఆయన రధానిన్ ఏడు అశావ్లు లాగుతాయి) కాబటిట్ వీరిని సపత్వాహనులు (శాతవాహనులు) గా పరిగణించారు. ‘సపత్’ సంసక్ృత
పదమయితే ‘శాత’ పదం పార్కృత పదం అయిఉండవచుచ్.
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అలాగే శాలివాహన పదం శాతవాహన పదం నుంచి ఉతప్నన్మైనదే. ఈ పదానికి మూలం ‘గౌతమీపుతర్ శాతకరిణ్’ (Gautami Putra
Sātakarni). ఈ శాతవాహన రాజు కీర్.శ. 78 లో ఉజజ్యిని రాజు వికర్మాదితయ్ మీద సాధిం చిన విజయం జాఞ్పకారధ్ం ఆయన శాలివాహన శకానిన్ ఆ
సంవతస్రం లో పార్రంభించాడు.
ఈ వికర్మాదితయ్ రాజు కీర్.శ. 57 లో ‘వికర్మ సంవత’ (Vikram Samvat: వికర్మ సంవతస్రం) శకానిన్ పార్రంభించాడు. 21 ఏళల్ తరువాత
ఈయనపై సాధించిన విజయం సందరభ్ంగా గౌతమీపుతర్ శాతకరిణ్ తన సవ్ంత శకానిన్ ఆరంభిచాడు. ఈరోజుకూ తెలుగు పర్జలు ఈ శాలివాహన శకానిన్
అనుసరిసుత్నాన్రు.
ముందు తరం శాతవాహన రాజులు పర్సుత్త ఆంధర్ పర్దేశ, తెలంగాణ రాషట్ర భూమిని పరిపాలించారు. ఈ పార్ంతమే వీరి ముఖయ్భూమి. వీరు
బలపడినకొదీద్ తమ ఇపప్టి మహారాషట్ర పార్ంతానిన్, మధయ్పర్దేశ లోని కొంతపార్ంతానిన్ (మాళవ్: Malwa), ఉతత్ర కరాణ్టక, గుజరాత, ఒడిసాస్ (Orissa)
లోని కొంత పార్ంతాలను జయించి, సావ్ధీనం చేసుకుని తమ సామార్జాయ్నిన్ విసత్రించారు. కరీంనగర జిలాల్లోని కోటిలింగాల, కొండాపూర లలో
బయలప్డిన నాణెముల దావ్రా శాతవాహన రాజు ‘శీర్ముఖ’/‘సీముఖ’ (Srimukha/Simukha) మహారాషట్ర పార్ంతా నిన్ జయించాడని ధుర్వపడింది.
ఆందర్ రాజుల పాలన కీర్.పూ. 230 నుంచి సుమారు 450 సంవతస్రాల పాటు సాగింది. భారత దేశ చరితర్లో ఏ రాజ వంశం ఇంత దీరఘ్ కాల
పరిపాలన జరపలేదు. ఉశచ్ సిథ్తిలో ఉనన్కాలంలో ఆంధర్ రాజ వంశం భారతభూభాగంలో 65 శాతం పైగా పరిపాలించింది.
ఇంత విశాల భూభాగం, సామంతుల మీద ఆధిపతయ్ం ఒకక్ మౌరయ్ వంశం, ఆంధర్ రాజ వంశానికే గాని వేరే ఏ రాజ వంశానికి సాధయ్ం కాలేదు.
ఈ ఆంధర్ వంశం కీర్.పూ. 232 లో జరిగిన మౌరుయ్లపతనం మొదలు కీర్.శ. 240 లో గుపత్ సామార్జయ్ం ఎదిగేవరకు ఆంధర్ రాజులు భారదేశ చరితర్లో
అతిముఖయ్మైన పాతర్ పోషించారు.
రోమన చరితర్కారుడు, నావికాధికారి మరియు సైనాయ్ధికారి "Pliny the Elder " ((Gaius Plinius Secundus: కీర్.శ. 23-79)
ఆంధుర్లు ఒక శకిత్వంతమైన, అసమానమైన జాతి అని పర్శంసించాడు.
శాతవాహన సామార్జయ్ సాథ్పన
కీర్.పూ. 321 లో సాథ్పించబడిన, పాటలీపుతర్ ను రాజధానిగా చేసుకునన్ మౌరయ్ వంశ రాజులకు పార్ంతీయ పాలకులుగా
శాతవాహనులు తమ రాజ జీవితానిన్ పార్రంభించారు. ‘నంద’ (Nanda) వంశ చివరి రాజు ‘ధనానంద’ ను
ఓడించటానికి అపప్టి శాతవాహన పార్ంతీయ పాలకుడు (Provincial Governor) చందర్గుపత్ మౌరయ్ కు లక్ష
మంది సైనికులు, 2,000 మంది అశావ్రూఢులు, 1,000 గాజారూఢులను సరఫరా చేసాడు. ఈ విషయం చందర్గుపత్
మౌరయ్ సంసాథ్నంలో గీర్కు రాయభారిగా ఉనన్ ‘మెగసత్నీస’ (Megasthenese: కీర్.పూ. 350-290) ధృవీకరించాడు.
కీర్.పూ. 298 లో చందర్గుపత్మౌరయ్ జైన మతం సీవ్కరించి, సింహాసనానిన్ తయ్జించి జైన సనాయ్సి భదర్ బాహు కు శిషుయ్డయిన తరువాత, ఆయన
పుతుర్డు ‘బిందుసార’ (పాలన కీర్.పూ. 298-272). కీర్.పూ. 272 లోబిందుసార మరణించిన తరువాత ‘అశోక’ (పాలన: కీర్.పూ. 268-232) తన 98
సోదరులను హతమారిచ్268 లో మౌరయ్ సామార్జాయ్నిన్ అధిషిట్ంచాడు. బిందుసార, అశోక చకర్వరుత్లకు కూడా శాతవాహనులు పార్ంతీయ పాలకులుగా
కొనసాగారు.
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36 సంవతస్రాలు చకర్వరిత్గా భారతావనిని పరిపాలించిన సమయంలో అశోకుడు బౌదధ్ మతానిన్ విశవ్వాయ్పిత్ చేసి కీర్.పూ. 232 లో మరణించిన
తరువాత ఆయన పుతుర్లు, పౌతుర్లు అధికార పెనుగులాటలో బలహీనులయాయ్రు. తతఫ్లితంగా వారు తమ మౌరయ్ సామార్జయ్ం మీద పటుట్ కోలోప్యి
బలహీనులవటం జరిగింది.
తగిన సమయం కోసం ఎదురుచూసుత్నన్ మౌరయ్ రాజాయ్నికి సామంత రాజు ‘శీర్ముఖ’ (పార్కృతం: ‘సీముక’) మౌరయ్ సామార్జయ్ం నుంచి కీర్.పూ.
230లో సావ్తంతర్ం పర్కటించి ‘శాతవాహన’ సామార్జాయ్నిన్ సాథ్పించాడు.
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