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ప్రాచీననాణాలు - చరిత్ర పరిశోధన
ప్రాచీననాణాలు మనకు మూడు విధాలుగా లభ్యమవుతాయి. చారిత్రిక
స్థలాల త్రవ్వకాలలో ఆయా కాలాలనాటి కట్టడాలు, పాత్రలు, పూసలు
మొదలయిన వస్తువులతోపాటు నాణాలు గూడా లభిస్తాయి. గ్రామాలలో
వ్యవసాయదారులు భూమిని దున్నేటప్పుడు గాని, ఇళ్ల నిర్మాణానికి పునాదులు
త్రవ్వుతున్నప్పుడు గాని నాణాలు లభించవచ్చు. ప్రాచీననాణాల పరిశోధన మీద
ఆసక్తి గల కొందరు ప్రాచీనస్థలాల్లో ఉపరితలపరిశోధనలు చేయడం ద్వారాను,
పాటిదిబ్బల మీద నాణాలు ప్రోగుచేసిన వ్యక్తులకు కొంత మూల్యం చెల్లించి
నాణాలు సేకరిస్తారు.
ప్రాచీననాణాల పరిశోధన ఒక శాస్త్రంగానే పరిగణించాలి. ఆ పరిశోధన
చరిత్ర నిర్మాణానికి ఏ విధంగా ఉపయుక్తమవుతుందని చర్చించే ముందు,
ప్రాచీన భారతదేశంలో చరిత్రలు వ్రాయడంగాని, వ్రాయించుకోవడం గాని
అలవాటు లేదని గుర్తించాలి. కాని ముస్లింరాజులకు తమ వెంటవచ్చే మంది
మార్బలాలతోపాటు చరిత్రకారులనుగూడా తీసుకురావడం అలవాటు.
దురదృష్టవశాత్తు ఈ పద్ధతి ఏ హిందూరాజూ అవలంబించలేదు. హిందూరాజుల
చరిత్రకు ముఖ్యాధారాలు వారు వేయించిన శిలాశాసనాలు, రాగిరేకు శాసనాలు,
వారు విడుదల చేసిన నాణాలు మాత్రమే. కొందరు రాజులు అంకితం తీసికొన్న
గ్రంథాలలో ఆ రాజుల గురించి చేసిన వర్ణనలు అన్నీ నమ్మదగ్గవి కావు.
పైన చెప్పినట్లు శిలా, రాగిరేకు శాసనాలు చరిత్రరచనకు ఎంత
ముఖ్యమో, వారి కాలంలో విడుదల చేసిన లేక ముద్రించిన నాణాలు గూడా
అంత ముఖ్యమైనవే. శాసనాల ద్వారా తెలియరాని అనేకులైన రాజుల ఉనికి
నాణాల ద్వారా తెలుస్తుంది. మహామేఘవాహన వంశానికి చెందిన ఖారవేలునికి
గుంటుపల్లి శాసనం ద్వారా సిరిసద అనే వారసుడున్నాడని తెలిసింది. కాని
ప్రాచీననాణాలు - చరిత్ర పరిశోధన
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