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తెలంగాణా చరిత్ర- శాత్వాహనులు 
మూలపురుషుడు శాత్వాహనుడు 
స్ాా పకుడు రాజధాని సిముఖుడు 

రాజ భాష 

1) ధానయకటకం 

2) ప ైఠాన్ పరతిష్ాట నపురం 

 రాజల ంచనం స్ూరయయడు 
మత్ం జ ైనం , హ  ందవం 

అధికార భాష పరా కృత్ం 

శాత్వాహనులు - శాసనాలు:  

నానాఘ ట్ శాసనం నాగాన్నక (మొదటి శాత్కరిి గ్ురించి) 
 నాసిక్ శాసనం గౌత్మీ బాలశ్రూ (గౌత్మీపుత్ర శాత్కరిి గ్ురించి) 

 మ ాకధో నీ శాసనం 
మరడవ పులోమావి (శాత్వాహన వంశ పత్నం 
గ్ురించి) 

 జునాగఢ్/గిరాార్ రయదరదాముడు (మొదటి స్ంస్కృత్ శాస్నం) 
 హాతిగ ంఫ శాసనం ఖారవేలుడు 
ఎరరగ డి శాసనం (కరనాలు) అశోకుడు 

  

శాత్వాహన పాలకులు, వారి రాజకీయ చరిత్ర 

1. శ్రర మ ఖుడు :  

• శాత్వాహన రాజయ స్ాా పకుడు 
• పరతిష్ాట నపురం రాజధాన్నగా అధికారంలోకి వచ్ాాడు 
• ఇత్న్న త్ండరర శాత్వాహనుడు 
• ఇత్న్న నాణాలు కోటిలంగాల (కరీంనగ్రలో ), శాత్వాహనుడర నాణాలు 

క ండాపూర లో లభ్యము 
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2. కృషుు డు (కణపడు) :   

• కచ్ేర,ి నాసిక్ గ్ుహలను త్వివంచ్ాడు. 
• నాసిక్ లో బౌదధ  స్నాయస్ుల స్ంక్షేమం క రకు "ధరమ మహామ త్ా” 

అనే అధికారయలను న్నయమంచ్ారయ. 
• ఇత్న్న కాలంలోనే భాగవత్ మత్ం దకకణ్ లో పరవేశంచింది. 

3. శాత్కరిు -1  

• శాత్వాహన వంశాన్నకి న్నజమైెన స్ాా పకుడు. 
• మొదటి శాత్కరిి పుష్యమత్ర శంగ్ుడరన్న ఓడరంచినందుకు గ్ురయు గా నాణాలప ై ఉజజయిన్న పటటణ గ్ురయు ను ముదిరంచ్ాడు. 
• వ ైదిక యజఞ యాగాలు న్నరవహ ంచిన మొదటి రాజు - శాత్కరిి-I 
• ఇత్ను తొలస్ారిగా బరా హమణులకు పనుి మనహాయింపు భ్రములను దానంగా ఇచ్ాాడు. 

4. శాత్కరిు-2  

• ఇత్ను అత్యధికంగా 56 స్ం,,లు పాలంచ్ాడు. 
• ఇత్ను స్ాంచి స్ూా పాన్నకి దక్షరణ తోరణాన్ని న్నరిమంచ్ాడు. ఇత్న్న 

శాస్నం స్ాంచి (విదిశ దగ్గర)లో లభంచింది. 
• ఇత్న్న ఆస్ాా న కళాకారయడు - వశష్టపుత్ర ఆనంద. 

5. కుంత్ల శాత్కరిు : 

• ఇత్న్న కాలంలో స్ంస్కృత్ం శాత్వాహనుల అధికార భాష్గా 
మారింది. (అపపటి వరకు పరా కృత్ం అధికార భాష్గా ఉండేది) 

• ఇత్న్న ఆస్ాా నంలో శరవవరమ, గ్ుణాఢ్ుయడు ఉనాిరన్న 
పేర్కంటారయ.  

• శరవవరమ-కాత్ంత్ర వాయకరణం (స్ంస్కృత్ వాయకరణ గ్ూంధం) 
• గ్ుణాఢ్ుయడర-బృహత్కథ (ప ైశాచిక భాష్) విష్ణి శరమ పంచత్ంతరా న్ని రచించుటకు ఆధారమైెనది. 
• శరవవరమ, గ్ుణాఢ్ుయడర మధయ ఏరపడరన స్వాలు గ్రరిా వివరించిన గ్ూంథం స్ో మదేవుడర "కథాస్రితా్గ్రం • 
• కుంత్ల శాత్కరిి భారయ “మలయావతి” కరిరు అనే కామకరూడ వలన మరణ ంచింది. 

6. హాలుడు :  

• ఆంధుర ల చరిత్రలో తొల కవిరాజు. . 
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• త్న స్ాహ త్యం వలో హాలుడు కవివత్్లుడు అనే బిరయదు ప ందాడు. 
• ఈ ఇత్ను పరా కృత్ంలో గాధా స్పుశతి (మహారాష్ట ర పరా కృత్ం) న్న స్ంకలనం చే్శాడు. 
• ఇత్ను శ్రూలంక రాకుమార ు లీలావతిన్న స్పు  గలదావరిలో వివాహమాడాడు. 
• ఈ వివహం ప ై కుత్ూహలుడు లీలావతి పరిణయం (పరా కృత్ం) రంగాన్ని రచించ్ారయ.  

శాత్వాహనులు -గౌత్మీపుత్ర శాత్కరిు  

1. శాత్వాహనులోో  అతి గ్పపవాడు. 
2. ఇత్ను అధికారంలోకి రావడంతో శాలవాహన శకం (కరూ.శ.78) పరా రంభ్మైెంది. 
3. 1957 నుండర కరూ.శ 78 వ స్ం||ను భారత్ పరభ్ుత్వం అధికారికంగా శాలవాహన శకారంభ్ స్ంవత్్రంగా పాటిస్ుు నిది. 
4. శాలవాహన శకంను పాటించిన ఏక ైక రాజు “యాదవ రామచందర దేవుడు” (దేవగిరి రాజు). 
5. ఇత్న్న గ్పపత్నం గ్రరిా ఇత్న్న త్లో గౌత్మి బాలశ్రర వయేంచిన - నాసిక్ శాసనం తెలయజేస్ుు ంది. 
6. ఇత్ను నహపానుడర వ ండర నాణాలను త్న చిహాిలతో తిరిగి ముదిరంచ్ాడు. ఈ నాణాలు “కడలూరయ” (జోగ్ల త్ంబి)లో 

కనుగ్నబడాా యి. 
7. ఇత్ను వ ైదిక స్ంపరదాయాలను పాటిస్ూు  బౌదధ  మతాన్ని కూడా ఆదరించ్ాడు. 
8. బౌదధ  భక్షువులకు 100 న్నవరునాల భ్రమన్న దానం చే్శాడు. 
9. బౌదధ  శాఖ అయిన భ్దరనేయ అనే శాఖకు నాసిక్ లో గ్ుహలను ఇచ్ాాడు. 
10. ఇత్న్న నాణెమ లు క ండాపూర్, పెదబంకూరులలో ప దదస్ంఖయలో లభంచ్ాయి. 
11. శాత్వాహనుల రాజులలో త్న పేరయ మీద మొదట శాస్నాలు వేయించిన రాజు ఇత్డే. 

పులోమ వి-2 (వశిషట  పుత్ర పులోమ వి): 

• ఇత్న్న కాలంలో గౌత్మీ బాలశ్రూ నాసిక్ శాస్నాన్ని (పరా కృత్ం) 
వేయించింది.  

• ఇత్న్న కాలంలోనే రాజధాన్నన్న పరతిష్ాట నపురం నుండర 
అమరావతికి మారాడం జరిగింది. 

• ఇత్న్న కాలంలో అమరావతి స్ూా పం న్నరిమంచబడరంది. 
• ఇత్డు కారోేలో బౌదధ  స్నాయస్ులకు విరాళాలు ఇచ్ాాడు. 

యజఞశ్రర శాత్కరిు : 
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1. శాత్వాహన వంశంలో చివరి గ్పపవాడు. 
2. ఇత్న్న కాలంలోనే మత్్యపురాణం స్ంకలనం చ్ేయబడరంది.  
3. ఇత్ను నాగారయజ నున్నకి శ్రూపరవత్ం (నాగారయజ న క ండ)ప ై 

పారావత్ విహారం న్నరిమంచ్ాడు. 
4. ర ండు తరెచాపల నౌక బొ మమ గ్ల నాణాలు 

ముదిరంచ్ాడు.  ( పరా రంభంచింది పులోమావి-2) 

5. బాణుడు హరష చరిత్రలో ఇత్న్నన్న “తిరస్ముదరా  ధీశవరయడు” 
అన్న పేర్కనాిడు. 

6. యజఞశ్రూ శాత్కరిి చినగ్ంజ ం (పరకాశం) శాస్నాన్ని వేయించ్ాడు. * 

7. ఆచ్ారయ నాగారయజ నుడు యజఞశ్రూన్న ఉదేదశస్ూు  'సుహృలలే ఖ”ను రచించ్ాడు. 

మూడవ పులోమ వి: 

• శాత్వాహనుల యొకక చివరి పాలకుడు  
• ఇత్న్న సేనాపతి అయిన శ్రూశాంత్ మరలుడు తిరయగ్ుబాటు చ్ేయడంతో రాజ యన్ని వదిల బళాారి పారిపో యి అకకడ 

నుండర క ంత్కాలం పాలంచ్ాడు.  
• ఇత్ను బళాారిలో 'మ ాకదో ని శాసనానిా' వేయించ్ాడు.  
• మాయకదోన్న శాస్నం శాత్వాహన రాజయ పత్నం గ్ురించి వివరిస్ుు ంది. 
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