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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.
పర్సుత్తం

కొనిన్ నెలల పాటు శాలివాహనులు, వారి సామార్జయ్ం, రాజులు, ఇతర సంబంధిత విషయాల గురించి నా పరిశోధనల

ఆధారంగా విపులంగా చరిచ్ంచటం జరుగుతోంది. ఈ వాయ్సాలను మీరు చదివి ఆనందిసాత్రని భావిసుత్నాన్ను.

త హనులు - 4
గత సంచికలో శూరుడు, వికర్మారుక్డు, అతయ్ంత సాహసోపేతుడు, 16 వ శాతవాహన
రాజుగా 24 ఏళల్పాటు వెలుగొందిన ఒకటవ పులమావి శాతకరిణ్ కీర్.పూ. 3 లో మరణించిన తదుపరి
పరిష్యా, మధయ్ ఆసియా నుంచి విదేశీయులు ఉధృతంగా భారతావని మీద దండెతిత్నందువలల్
శాతవాహన రాజాయ్నిన్ సుమారు 25 ఏళల్ పాటు బలహీనపరచినటుల్ తెలుసుకునాన్ము.
ఆతరువాత వచిచ్న కొంతమంది రాజులగురించి ఈ సంచికలో తెలుసుకుందాము.

హాల శాతకరిణ్ (Hāla Sātakarni)
ఈ బలహీనపరిసిథ్తిలో 17వ శాతవాహన రాజుగా కీర్.శ. 20 లో హాల శాతకరిణ్ (పాలన: కీర్.శ. 2024) సింహాసనానిన్ అధిషిట్ంచాడు. ఈయన శూరతావ్నికి గాక, సాహితాయ్నికి పేరొందాడు. సగటు
వీరుడయిన ఈ మహారాజు ‘శాక’ రాజులమీద దండెతిత్ గత శాతవాహన రాజులు దకక్న పార్తంలో
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పోగొటుట్కునన్ కొంత భూభాగానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు.

సవ్తహా రచయిత అయిన హల శాతకరిణ్ మహారాషిట్-పార్కృత భాషలో 'గాథ-సపత్శతి' (Gātha-saptasati) అనే గర్ంధానిన్
రచయించాడు. ఈ మొటట్మొదటి ఆంధర్-దకక్న ‘కవి-రాజు’ పార్కృత భాషాభివృదిధ్కి, సనాతన ధరమ్ సాహితాయ్నికి చాల కృషి చేసాడు.
ఈయన 700 ఏక చరణాలునన్ (పాదాలు) ఈ గర్ంధానిన్ పార్కృత భాషకు దగగ్రగా ఉనన్ మహా రాషట్ర-మాండలికంలో రచించాడు.
శృంగారం మిళితమైన ఈ పదాయ్లు ఆనాటి శాతవాహన కాలంలో ఉనన్ సామాజిక పరిసిథ్తులకు దరప్ణం పటాట్యి. పాండితాయ్నికి, పండితుల
పోషణకు విశేష కృషి చేసిన హల శాతకరిణ్ ‘కవి వతస్ల’ (patron of poets) అనే బిరుదును పొందాడు. పర్సుత్త తెలుగు సాహితయ్ంలో
శతకములు చాలా పర్సిదధ్ం. కాని ఆకాలపు ఆంధర్-శాతవాహన తెలుగు సాహితయ్ంలో కూడా శతకములు పర్సిదధ్మైనవే!
కీర్.శ. 800 లో ఒక పేరు తెలియని (అనామకుడు) నవలాకారుడు మహారాషిట్-పార్కృత భాషలో ‘లీలావతి పరిణయం’ అనే శృంగార
కావయ్ం రచించాడు. ఇందులో రచయిత హాల శాతకరిణ్, ‘సింహళ దీవ్ప’ (ఇపప్టి శీర్లంక) రాజకుమారితో జరిపిన శృంగారం, ఆ తరువాత
ఆమెతో జరిగిన పరిణయం ఈవిధంగా వివరించాడు.
ఈ శాతవాహనరాజు పరిపాలనాకాలంలో సేనాధిపతి ‘విజయానంద’ సింహళ దీవ్పం మీద జరిపిన దండయాతర్లో విజయం
సాధించాడు. అయన తిరుగు పర్యాణంలో మహారాషత్ర్లో ‘సపత్ గోదావరి భీమం’ (Sapta Godavari Bhimam) అనే పర్దేశంలో
విశర్మించాడు. ఆ సమయంలో అతి సౌందరయ్వతిగా పేరొందిన సింహళ రాజకుమారి ‘లీలావతి’ గురించి తెలుసుకోవటం జరిగింది. ఈమె
గురించి తనకు తెలిసిన విషయాలను ఈ విజయానంద తన రాజుకు వినన్వించాడు.
ఇది వినన్ వెంటనే హాల శాతకరిణ్ లీలావతిని సింహళ నుంచి తీసుకువచిచ్ ఆమెను వివాహం
చేసుకునాన్డు. ఆ తరువాత ఈయన ఎకుక్వ కాలం జీవించలేదు.

హల శాతకరిణ్ వారసులు
అయన తరువాత 5 గురు శాతవాహన రాజులయాయ్రు. వీరు: ‘మండలక శాతకరిణ్’ (పాలన: 5 ఏళుళ్);
‘పురీందర్ సేన శాతకరిణ్’ (21 ఏళుళ్); ‘సుందర శాతకరిణ్’ (1 సంవతస్రం); ‘మహేందర్ శాతకరిణ్’ (1
సంవతస్రం); ‘శివసావ్మి శాతకరిణ్’ (18 ఏళుళ్). వీరందరు కలిసి 46 ఏళుళ్ పరిపాలించారు. బలహీనులైన ఈ అయిదుగురు రాజులు తమ
విశాల సామార్జాయ్నిన్ నిలుపుకోలేకపోయారు. తమ సామార్ జయ్ంలో ముఖయ్ భాగమయిన ‘మాళవ్’ రాజాయ్నిన్ ‘పశిచ్మ క్షతర్ప' (Western
Kshatrapa: శాక) రాజు 'నహాపన' (Nahāpana) కు కోలోప్యారు.
వీరి పాలన అంతమయేయ్టపప్టికి శాతవాహన సామార్జయ్ం ఆంధర్ భూభాగానికి, మహారాషట్రలో కొంతమేరకు మాతర్మే
పరిమితమయింది.

గౌతమీపుతర్ శాతకరిణ్
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46 ఏళుళ్ అనామక రాజులుగా మిగిలిపోయిన ఈ అయిదుగురు రాజుల తరువాత ‘గౌతమీపుతర్ శాతకరిణ్’ 23 వ రాజుగా
శాతవాహన కీర్.శ. 70 లో సింహాసనమెకాక్డు. 22వ రాజు ‘శివసావ్మి శాతకరిణ్’ అయన భారయ్ ‘గౌతమి బాలశీర్’ పుతుర్డయిన గౌతమీపుతర్
అతయ్ంత కీరిత్వంతులయిన, శకిత్వంతులయిన శాతవాహన రాజులలో ఒకడుగా పర్సిదిద్కెకాక్డు.
‘గౌతమి-పుతర్’ అనే నామానికి ఒక కారణం ఉంది. ఆ రోజులలో రాజులకు అనేకమంది భారయ్ లుండేవారు. అందువలల్ ఒక
రాజకుమారుడు తన తలిల్ పేరుతో గురిత్ంచబడతాడు. గౌతమీపుతర్ శాతకరిణ్కి ముందు, అయన తరువాత వచిచ్న కొందరు శాతవాహన
రాజులలో మాతృక-నామావళి (matronymic) సంపర్దాయం అనుసరించబడింది. అంతేగాని ఇది మాతృసావ్మయ్ం (matriarchy)
వయ్వసథ్ కాదు.
ఈయన రాజైనపుప్డు ‘కుషాణులు’ (సంచార చైనీయులు) గంగ పరీవాహపార్తంలోనూ, ‘పశిచ్మ క్షతర్పాలు’ (Western
Kshatrapās) దకక్న పార్ంతంలోనూ, పరిష్యా నుంచి వచిచ్న ‘పహల్వులు’ దకిష్ణ భూభాగంలోనూ వాయ్పించారు, లేక వాయ్పించటం
పార్రంభించారు. వీరందరూ భారతావనిలో శాంతి భదర్తలకు విఘాతం కలిప్సుత్నాన్రు. ఈ పరిసిథ్తులను సహించలేక గౌతమీపుతర్ శాతకరిణ్
మొదట ఈ యవనులను (విదేశీయులను) చాలావరకు పతనం చేసాడు. ఈ పహల్వులే తరువాత కాలంలో పలల్వు లుగా పర్సిదిధ్చెంది దకిష్ణ
భారతావనిని కొనిన్ వందల ఏళుళ్ పరిపాలించారు.
ఆ తరువాత వింధయ్పార్ంతంలో మాహిషమ్తి రాజాయ్నికి చెందిన ‘అనూప’, దాని సరిహదుద్లలో ఉనన్ కొంత భూభాగానిన్; ఉతత్ర
కొంకణి పార్తంలోని ‘అపరాంత’ (Aparantha)ను; సౌరాషట్రను; రాజసాథ్న లోని ‘కుకర్’ (Kukra) పార్ంతానిన్; పశిచ్మ మధయ్పర్దేశ లోని
‘అవంతి’ ని జయించాడు. ఈ కర్మంలో పశిచ్మ కాష్తర్ప వంశంలో ని ‘క్షహారత’ (Kshaharata) శాఖను సమూలంగా నాశనం చేసాడు.
ఆ తరువాత విదరభ్ (Vidarbha); ‘అశమ్క’ (Asmaka/Assaka; ఇది వింధయ్
పార్తంలోని గోదావరి-మంజీరా నదులమధయ్ ఉనన్ పర్దేశం); ‘ములుక’ (Muluka: ఇది ఇపప్టి
మహారాషట్రలోని ఔరంగాబాదు, నాసిక, జాలాన్, వాషిమ, వగైరా) ను జయించాడు.
ఈ వరుస విజయాలతో గౌతమీపుతర్ శాతకరిణ్ తన సామార్జాయ్నిన్ దకిష్ణాపథంలో ఆంధర్ లోని
కృషాణ్నది నుంచి ఉతత్రావనిలో ‘పశిచ్మ మాళావ్’, ‘కథియవార’ (గుజరాత) వరకు; తూరుప్వైపున బంగాళా ఖాతం (కళింగతో సహా) నుంచి
పశిచ్మాన అరేబియా సుముదర్తీరాన కొంకణ వరకు విసత్రిం చాడు.
ఈయనకు ‘తిర్సముదర్ తోయ పితావాహాబన్’ (One whose horses drink waters of three oceans) అనే బిరుదు ఉంది.
దీని అరధ్ం: ఈయన సైనాయ్లు మూడు సముదార్లను (బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముదర్ం, హిందూ మహాసముదర్ం) సప్ృశించాయని
సూచిసుత్ంది. ఈ శాతవాహన చకర్వరిత్ ‘శాక’ లను, పహల్వలను (Pahalavas), యవనులను (Yavanas), నాశనం చేసినవాడు అని
అపప్టి చరితర్కారులు వరిణ్ంచారు: {Destroyer of the Shaka, Pahalava and Yavana Power}. ఈయనకు 'దకిష్ణ-సముదేర్శవ్
రుడు' (God of Southern Oceans) అనే బిరుదుకూడా ఉంది.
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గౌతమీపుతర్ శాతకరిణ్ కి ‘రాజ-రాజ’ (King of Kings), మహారాజ (Great King), వింధయ్ పర్భువు

(Lord

of Vindhya). ఈ రారాజు అనేక విజయాలతో శాతవాహన వంశపు కీరిత్ని పునరుదధ్రించాడు.
ఈయన తన రేఖాచితార్నిన్ నాణెములమీద ముదిర్ంచిన మొటట్మొదటి ఆంధర్ పాలకుడిగా చరితర్లో పర్సిదిధ్కెకాక్డు. తాను పరాజితుడిన్
గావించిన పశిచ్మ క్షతర్ప రాజు ‘నహాపన’ (Nahapana) ముఖం ముదిర్ంచబడిన నాణెముల మీద తన ముఖానిన్ ముదిర్ంచాడు.
గౌతమీపుతర్ శాతకరిణ్ నాణెములు వాటిని ముదిర్ంచిన ముదర్ణ పరికరాలు కొనిన్ ఏళల్ కిర్ందట నాగారుజ్న కొండలో బయలప్డాడ్యి.
నిరభ్యుడు, వికర్మశాలి అయిన ఈ శాతవాహన రారాజు రెండు అశవ్మేధయాగాలు
విజయ వంతంగా నిరవ్హించాడు. ఈయన బౌదధ్మతానిన్ పోర్తస్హించి బౌదధ్ సనాయ్సులు
సిథ్రపడడానికి

భూమిని

ఏరాప్టు

చేసాడు.

‘హీనయాన

బౌదధ్శాఖకు

సంభందించిన

‘భదార్యనీయ’ (Bhadrayaniya) వరాగ్నికి చెందిన సనాయ్సులకు ఒక గార్మానిన్
బహూకరించాడు.
ఉజజ్యిని మహారాజు, ఆకాలంలో ఈనాటి సౌదీ అరేబియాను పరిపాలించినవాడు,
శాక (Saka) రాజులను జయించినవాడు, కీర్.శ. 57 లో వికర్మ సంవత (Vikram Samvat) శకానిన్ పార్రంభించినవాడు అయిన
‘వికర్మాదితయ్’ను కీర్.శ. 78 లో గౌతమి పుతర్ శాతకరిణ్ పరాజితుడిని గావించాడు. ఈ ఘనమైన విజయానికి దరప్ణంగా, ఘనచరితర్ కలిగిన
వికర్మాదితయ్ను తొలి ఓటమి పాలు చేసినందుకు చిహన్ంగా ఈ శాలివాహనుడు (ఉరఫ: శాతవా హనుడు) ఆ సంవతస్రం (కీర్.శ. 78) లో
'శాలివాహన' శకానిన్ పార్రంభించాడు. 1941 ఏళల్ కిర్తం పార్రంభ మైన ఈ శాలివాహన శకానిన్ ఈరోజుకూ తెలుగు, కనన్డ, మరాఠీ పర్జలు
అనుసరిసాత్రు.
ఈయన సుమారు 25 ఏళుళ్ పరిపాలించి, చినన్ వయసుస్లోనే మృతి చెందాడు. చివరలో కొనిన్ ఏళుళ్ అనారోగయ్కారణంగానూ,
దండయాతర్ల కారణంగానూ ఆయన తలిల్ గౌతమి బాలశీర్ తెర వెనక నుంచి పరిపాలన నిరవ్హించింది.
మహారాషట్రలోని 'నాసిక'లో ఉనన్ ‘పండవలెని’ (Pandavleni) గుహలలో కీర్.శ. 1వ శతాబాద్నికి చెందిన ఒక శిలాశాసనం ఉంది.
గౌతమి బాలశీర్ తన కుమా రుడు (గౌతమీపుతర్ శాతకరిణ్) సాధించిన ఘన విజయాలను ఈ శిలాశాసనంమీద అయన మరణం తరువాత 20
ఏళల్కు చెకిక్ం చింది. అది ఈవిధంగా ఉంది:

“ఈయన క్షతిర్యుల గరావ్నిన్, అహంకారానిన్ అణగ దొకాక్డు …..ఈయన ‘శాక’ రాజుల (పశిచ్మ క్షతర్పలు), ‘యవనుల’ (Indo-

Greeks), ‘పహల్వుల’ (Indo-Pārthians), తదితరులను నాశనం చేసాడు ......క్షహారత (Kshaharata) కుటుంబానిన్ (‘నహాపన’కు
చెందినది) వేర్ళళ్తో పెకిలించి వేసాడు. .....శాతవాహన వంశం కీరిత్ని పునరుదధ్రించాడు.” ……………..

వచేచ్ సంచికలో ‘వశిషీట్పుతర్ పులుమాయి’; ‘వశిషీట్పుతర్ శాతకరిణ్’, ‘శివశీర్ పులుమాయి’,
‘శివసక్ంద శాతకరిణ్’, ‘యజఞ్శీర్ శాతకరిణ్’ ల గురించి తెలుసుకుందాం.
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