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4. అశోకుడు
అశోకుడి రోదన, ఆధాయ్తిమ్కత, శిలా శాసనాలు
కళింగ యుదధ్ం వలల్ జరిగిన దుషప్రిణామానిన్, మహా వినాశనానిన్, సంకోష్భానిన్ అశోకుడు చూసి అమి తంగా
చలించి, రోదించి, భావోదేవ్గం పొంది, తన శేష జీవితనానిన్ పూరిత్గా మరో మారగ్ం వైపు మల చటం
జరిగింది. తతఫ్లితంగా వచిచ్న మానసిక పరివరత్న వలల్ రాచరికంలో పర్జలను అణచివేతకు గురిచేసే బదులు
వారి యెడల కరుణ చూపటం అతుయ్తత్మని, అది పర్జారంజిక పరిపాలనలో పార్ధ మిక సూతర్ం అని ఆయన
భావించాడు. ఈ పరివరత్న దావ్రా అశోకుడి దృషిట్లో శకిత్వంతమైన శేర్షుఠ్లు, శిషుట్లు, రాజాధికారుల కంటే
సామానయ్ పర్జలు, పౌరులు పరిణామాతిమ్క వయ్కుత్లు. ఈ నూతన అవగా హనలో భాగంగా కళింగ యుదధ్ంలో
తాను విజయం సాధించినా అది ఓటమి (అపజయం) అనే ఆయన భావించటం జరిగింది. ఇది ఓటమి అయినా, ఆధాయ్తిమ్కంగా తనకు
పరిణితి వచిచ్ందని తెలుసుకునాన్డు.
తతఫ్లితంగా కీర్.పూ. 260 తరువాత అశోకుడు వివిధ పార్ంతాలలోని (ఉతత్రాన యమునా నది తీరం నుంచి దకిష్ణాన కరాణ్టకలోని
కొండల వరకు) తన అధికారులకు ఒక సమాచార పర్కటన పంపిం చటం జరిగింది. ఈ రాజాజఞ్ను తన సామార్జయ్ంలోని కొండలలో ఉనన్
బండరాళళ్మీద (శిలల) మీద వార్యించాడు. ఇవి ‘Minor rock edicts’ (చినన్ శిలా శాసనాలు) గా పార్చురయ్ం పొందాయి. ఈ శాసనా
లలో కళింగ యుదధ్ంలో తాను పొందిన బాధను అశోకుడు వెలల్డించాడు. వీటిని చదివి తన పర్జలు పేర్రేపితులు అవుతారని ఆయన
భావించటం జరిగింది.
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కొండ రాళల్మీద అశోకుడు తన శాసనాలు చెకిక్ంచే కాలం వరకు బౌదధ్ వాయ్ఖాయ్నాలకు రాజులకు సంబంధం లేదు. ఈ మౌఖిక
ఉపనాయ్సాలు కేవలం గౌతమ బుదధ్ బోధనలు, ఆయన పూరవ్ జనమ్లు, సనాయ్సులు, సనాయ్సినిలు ఆచరించవలసిన పదధ్తులకు మాతర్మే
పరిమితమైనాయి.
అశోకుడి సామార్జయ్ం ఉతత్రాన గాంధార (ఆఫగ్నిసాత్న) నుంచి దకిష్ణాన కరాణ్టక వరకు, పశిచ్మా న గుజరాత నుంచి తూరుప్న
బెంగాల వరకు విసత్రించి ఉంది. ఇంత విశాల సామార్జాయ్నిన్ సమరధ్ వంతంగా పరిపాలించటానికి రాజకుమారులు నియమించబడాడ్రు. వీరికి
తగిన సూచనలు, ఆదేశాలు అశోకుడు శిలా శాసనాలదావ్రా ఇవవ్టం జరిగింది. వీటిలోల్ యుదధ్ విషయాలతో పాటు శాంతి సందే శాలు కూడా
ఉనాన్యి. ఈ ఆజఞ్లను నెరవేరేచ్ కర్మంలో అధికారులకు శిక్షలు, అనుగర్హాలు, బహుమతు లు, మినహాయింపులు, మొదలగునవి ఉనాన్యి.
అశోకుడికి ముందు అనేక మంది రాజులు తమ అధికారులకు సందేశాలు పంపించినా అవి ఎంతో కాలం నిలవలేదు. ఇవి తాటి
ఆకులు, బూరజ్ పతార్లు, పతిత్ వసాత్ర్లు, చెకక్ పలకల మీద వార్య బడాడ్యి. ఇవి అశాశవ్తం కాబటిట్ ఎంతోకాలం మనన్ లేదు.
కాని అశోకుడి శాసనాలు పర్పంచ చరితర్లో మొటట్మొదటిసారిగా శిలల మీద లిఖించబడాడ్యి
లేదా చెకిక్ంచబడాడ్యి. దీనికి ముఖయ్ కారణం కళింగ యుదధ్ంలో జరిగిన ఘోర మానవహరణం, సంకోష్ భం. ఈ శిలా శాసనాలు 2,400 ఏళల్
తరువాత కూడా చెకుక్ చెదరకుండా నిలబడాడ్యి. ఈ శాసనాల దావ్రా అశోకుడు తనను అనిన్ కాలాల పర్జలు గురుత్ పెటుట్కొనేటటుల్
చేసుకోవటం జరిగింది.
ఆంధర్, కరాణ్టక, ఇతర పర్దేశాలలో శిలా శాసనాలు
అశోకుడి మొదటి అధికారిక పర్కటన అనిన్ పార్ంతీయ పర్దేశాలకు చేరినపుప్డు ఈ శాసనాలు ఎటు వంటి శిలలు, రాళల్ మీద వార్యాలీ అని
అచచ్టి అధికారులు తరజ్న భరజ్న పడాడ్రు. కొనిన్ చోటల్ (ఉదాహర ణకు కరూన్లు జిలాల్, పతిత్కొండ మండలం లోని ‘రాజుల మందగిరి’, ఢిలీల్
లోని ‘శీర్నివాస పురం’లో) చదునైన సమాంతర (horizontal) రాళల్ మీద చెకిక్తే, మరి కొనిన్ చోటల్ (కరాణ్టక, రాయచూరు జిలాల్లోని
‘మసిక్’; తుముకూరు జిలాల్లోని ‘నిటూట్రు’) నిలువెతుత్ చదునైన రాతి ఫలకాల (stone pillars) మీద చెకక్బడాడ్యి. ఈ ఫలకాలు కొనిన్
పర్దేశాలలో చూపరులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఉదాహరణకు రాజసాథ్న జైపూర జిలాల్లోని ‘బైరాత’ లోని పెదద్ గుండార్యి (boulder)
రహదారి పర్కక్న ఉనన్ ఒక చినన్ కొండ దిగువనే ఉంది. రోడుడ్ పర్కక్న ఉనన్ ఇటువంటి గుండార్యి మీదనే అనంతపురం జిలాల్లోని ‘ఎరర్గుడి’
శిలాశాసనం కూడా చెకక్బడింది.
కొనిన్ పర్దేశాలలో ఈ శాసనాలు పర్జలకు దూరంగా చెకక్బడినాయి. ఇటువంటివి ఉదాహరణ కు కరాణ్టక కొపప్ల జిలాల్లోని
‘పలిక్గుండు' (Palkigundu), ‘గవిమఠం’ (Gavimath) లోనూ, బీహారులో ‘Rohtas’ జిలాల్లోని ‘సాసారం’ (Sasaram)లో
ఉనాన్యి. ఈ చోటల్ ఇవి పర్జలకు అతి దూరంగా దురగ్మ మయిన కొండ శిఖరం మీద చెకక్బడి ఉనాన్యి. దురగ్మమయిన ఇటువంటి
పర్దేశాలలో ఈ శిలా శాసనాలు ఎందుకు చెకక్బడాడ్యో తెలియదు.
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కొనిన్ శిలాఫలక శాసనాల మీద కరువులు, కాష్మములు సంభవించిన సమయంలో పర్జలకు ఆహారధానాయ్లు ఎలా పంపిణి చేయాలి
అనే విషయం మీద ‘మహామాతర్’ లకు ఆదేశాలకు సంబంధిం చినవి. ఇటు వంటి శాసనాలు బంగాల్దేశ లోని ‘Masthangarh’,
ఉతత్రపర్దేశ లోని ‘Sohguara’ లోనూ ఉనాన్యి.
శిలా శాసనాలలోని భాష, లిపి ఈ వివిధ శాసనాలు బర్హిమ్ లిపిలో చెకక్బడాడ్యి. కాని భాష మాతర్ం పార్కృత సంబంధిత మాండలికా లు
(dialects). ఆంధర్, కరాణ్టక లలో మాతర్ం వాడుక భాష పార్కృతం కాకపోయినా అచచ్టి శాసనాలకు లకు ఈ భాషే వాడటం జరిగింది.
అందువలల్ అచచ్టి అధికారులు పర్జలకు పార్ంతీయ భాషలలో అనువదించి చెపప్వలసివచిచ్ంది.
వివిధ పార్ంత అధికారులకు అశోకుడు పంపించిన సందేశం ఇంచుమించు ఒకేలా ఉనాన్యి. తన సమసత్ రాజయ్ంలోని పర్జలు ఒకే
విధమైన సందేశం వినాలని, తెలుసుకోవాలని అయన ఉదేద్శం.
కొనిన్ సందేశాలు అశోకుడి ఆజఞ్లతోనే అయన పరయ్టనలో ఉనన్పుప్డే కూరచ్బడాడ్యి. వీటిని అయన తన రాజపర్తినిధి (viceroy) కి
ఇసేత్, లేక పంపించితే, అతను తన అధికారులకు అందజే శాడు. వీరు లేఖకులచేత శాసనాలు చెకిక్ంచటం జరిగింది. ఒక సందరభ్ంలో ఒకే
సందేశానికి మూడు నకళుల్ మూడు చోటల్ కేవలం మూడు కిలమీటరల్ దూరంలోనే చెకిక్ంచబడాడ్యి. ఇది కరాణ్టకలోని చితర్దురగ్ జిలాల్లోని
బర్హమ్గిరి, సిదధ్పుర, జతింగ-రామేశవ్ర లలో జరిగింది. ఇచచ్ట ‘ఆరయ్ పుతర్’ (అశో కుడి పుతుర్డు, రాజపర్తినిధి) తన రాషట్ర రాజధాని
‘సువరణ్గిరి’ నుంచి తన అధికారులకు శుభాశీ సుస్లు అందిసూత్, వారి కేష్మానిన్ కాంకిష్సూత్ శిలల మీద చెకిక్ంచవలసిన సందేశానిన్
పంపించాడు.
అశోకుడి శిలా శాసనాలను చెకేక్ పార్ంతీయ వృతిత్కారులు (లిపికారులు) కేవలం తెరచాటు వయ్కుత్లు మాతర్మే. ఒక ‘లిపికారుడు’
మాతర్ం శాసనం చెకిక్న తరువాత చివరిగా తన పేరు కూడా చెకిక్ అమరుత్య్డయాయ్డు!
శిలా శాసనం చెకిక్న శైలి లిపికారిని బటిట్, అతని నైపుణయ్ం బటిట్ ఉంటుంది. ఆంధర్దేశంలో ఎరర్గుడి శాసనం చెకిక్న లిపికారి
దైవ్యాంశిక (bidirectional) పధధ్తి ఉపయోగించాడు. అంటే ఎడమవైపు నుంచి కుడివైపుతో పాటు, కుడివైపు నుంచి ఎడమ వైపుకు కూడా
చెకక్టం జరిగింది. ఇటువంటి పధధ్తి అనుసరించటంలో అతని అతుయ్తాస్హం అవగతమవుతుంది.
కొనిన్ శిలాఫలకాలలో అశోకుడు తన పేరును ‘దేవనామపిర్య’ (Dear of the Gods) లేక ‘దేవనామపిర్య పిర్యదరిశ్’ గా
చెకక్మని సూచించటం జరిగింది. కొనిన్ పార్ంతాలలో అధికారులు ఈ బిరుదులతో పాటు రాజు పేరు (అశోక) ను కూడా చెకిక్ంచారు. కాని
కరాణ్టక లోని ‘మసిక్’ (Maski) బిరుదులను వదిలి కేవలం చకర్వరిత్ పేరు మాతర్మే చెకక్టం జరిగింది. అలాగే మధయ్పర్దేశ లోని ఝానీస్
(Jhansi) కు సమీపంలోని ‘గుజజ్ర’ లో ‘అశోక రాజా’ అని చెకక్టం జరిగింది. శిలల మీద చెకేక్ ముందు నియమించబడిన అధికారి
అశోకుడు నుంచి వచిచ్న సందేశానిన్ పర్జలకు చదివి వినిపించిన తరువాత శిలిప్కి ఇచిచ్ అతనిచేత చెకిక్ంచటం జరిగింది.
అశోకుడుతన మొదటి శాసనం దావ్రా పర్జలకు అందించిన సందేశం ఏమిటి?
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అశోకుడి మొటట్మొదటి శిలాశాసనం (minor rock edict) మధయ్పర్దేశ లోని జబలూప్ర దగగ్రలో ఉనన్ ‘రూపనాథ’ సమీపం లోని
‘కైమూర’ కొండ మీద కీర్.పూ. 3 వ శతాబద్ంలో చెకక్ బడింది. ఈ రూపనాథ శాసనం కళింగ యుదధ్ం తరువాత అశోకుడి మానసిక సిథ్తి,
పరివరత్న విదితమవుతుంది. అపప్టికే అయన బౌదధ్మతం సీవ్కరించాడు.

ఈ మొటట్మొదటి శిలాశాసనంలో దేవనామ పిర్య సందేశం ఈ విధంగా ఉంది.
“నేను ‘శాకయ్’ (బుదుధ్డి శిషుయ్డు) అయిన తరువాత రెండునన్ర సంవతస్రాలు, అంతకంటే కొంచెం ఎకుక్వ కాలం, గడచిపోయాయి. కాని ఒక
సంవతస్రం నేను పూరిత్ ఉతాస్హం చూపించలేదు. కాని ఒకటినన్ర సంవతస్ రాల కిర్తం నేను బౌదధ్ సంఘం దరిశ్ంచిన తదుపరి అతి
ఉతాస్హంగా ఉనాన్ను. ఆ సమయంలో జంబుదీవ్ పంలో దేముళుళ్ మానవులతో సంచరించారు. వారు ననున్ మానవులతో కలిసేటటుల్ చేశారు.
ఇదే నా అమిత ఉతాస్హానికి కారణం.
ఈ ఉతాస్హం ఉనన్త శేర్ణి వయ్కుత్లే మాతర్మే కాదు, దిగువ శేర్ణి వయ్కుత్లు కూడా ఉతాస్హంగా ఉండి ధరమ్ం పాటిసేత్ సవ్రగ్ం

చేరుకోవచుచ్.

అందువలల్ ఈ కిర్ంది పర్కటన నా రాజయ్ సరిహదుద్లలోపల ఉనన్ వారితో పాటు, సరిహదుద్ల బయట ఉనన్ ఉతాస్హభరితులైన బీదవారు,

ధనికుల కొరకు ఇవవ్బడింది; ఈ ఉతాస్హం పర్జలలో దీరఘ్కాలం కొనసా గాలి.

ఈ కారయ్ం నా చేత కనీసం ఒకటినన్ర రెటుల్ పురోగతి సాధించేటటుల్ చేసుత్ంది. అవకాశం లభించిన పుప్డు నా అధికారులు ఈ విషయం

గురించిన వివరాలు శిలలమీద చెకిక్సాత్రు.

మరియు శిలా సత్ంభాలు (rock pillars) ఉనన్చోటల్, ఈ వివరాలు వాటిమీద చెకిక్ంచబడతాయి.

ఈ పర్కటన ఉతత్రువు మీ (అధికారుల) మదిలో ఉంచుకుని మీరు (అధికారులు) మీ అధీనంలో ఉనన్ పర్దేశాలను పరయ్టించి

తెలియజెపాప్లి, పర్జలు ఆచరించేటటుల్ చేయాలి.
ఉనాన్ను.

ఈ అధికార ఉతత్రువు నేను పరయ్టనలో ఉనన్పుప్డు ఇవవ్బడింది; అపుప్డు నేను 256 రాతుర్లు రాజధానికి (పాటలీపుతర్కు) దూరంగా

--------అశోకుడి మొదటి శిలాశాసన సముదాయం (rock edicts) అయన తాను చేసిన తపుప్ను (కళింగులతో యుదధ్ం) ఒపుప్కునటుల్గా
ఉంది. ఈ ఆతామ్వలోకనం కలిగిన తరువాత ఇది తన పర్జలతో పంచుకోవాలని అనిపించింది. ఈ పై సందేశం అయన రాజయ్ంలో సుదీరఘ్
పరయ్టనలో ఉనన్పుప్డు 256 వ రోజున ఇవవ్టం జరిగింది.
ఈ సందేశంలో అశోకుడు తాను బౌదధ్ మతసుత్డుగా పరివరత్న చెంది, తన పర్జలు కూడా ఈ పరివరత్న పొందాలని పరితపించటం
జరిగింది.
అయన బౌదధ్ పాతసుత్డుగా మారిన తరువాతే అశోకుడు తన బడుగు పర్జలతో పూరిత్గా

మమే కమవవ్టం జరిగింది. పర్పంచంలో

ఈ మొటట్ మొదటి బౌదధ్ చకర్వరిత్ రాజసాథ్న లోని ‘బైరాట’ (విరాటనగరం), దిలీల్, ఉతత్రపర్దేశ లోని మీరాజ్పూర జిలాల్లోని ‘అహృరా’
(Ahrura), బీహార లోని ‘సాసారం’ (Sasaram), రాజసాథ్న లోని ‘గుజజ్ర’ (Gujjara); మధయ్ పర్దేశ లోని జబలూప్ర సమీపంలోని
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‘రూపనాథ’ (పైన తెలిపిన శాసనం); దకిష్ణ భారత లోని ఆంధర్, కరాణ్టకలోని అనేక పర్దేశాలలో ఈ నూతన బౌదధ్వాది తన సందేశానిన్
మొతత్ం 10 పర్దేశాల శిలల మీద చెకిక్ంచటం జరిగింది.
ఈ సందేశానిన్ చదివితే ఈ మౌరయ్ చకర్వరిత్ బౌదధ్మతం గురించి ఎంత ఉతాస్హంగా పర్చారం చేయ సంకలిప్ంచాడో
అవగతమవుతుంది. మొదటగా అయన తాను ‘శాకయ్’ (బుదుధ్డి/శాకయ్ముని శిషుయ్డు) గా ఎలా మారాడో తెలి పాడు. మరి కొనిన్ శాసనాలలో
తనను తాను బౌదధ్మత ఉపాసకుడిగా వరిణ్ంచటం జరిగింది.
చినన్ రకపు శిలాశాసనాలు (Minor Rock Edicts)
ఈ చినన్ రకపు శిలాశాసనాలు అశోకుడి పాలనలో 10 ఏళుళ్ దాటిన తరువాత (11 వ ఏట; అయన లౌకిక బౌదధ్ మతసుథ్డుగా మారిన
తరువాత రెండునన్ర ఏళల్కు) చెకిక్ంచటం జరిగింది. ఈ శాసనాలలో సాంకేతిక నాణయ్త తకుక్వగా ఉంది.
అశోకుడి కాలపు భారతావనిలోని శిలాశాసనాలు
ఊరు/పటట్ణం

జిలాల్

రాషట్రం)

కాందహార

---

ఆఫగ్నిసాత్న (ఇపప్టి దేశం)

లంపక

--

ఆఫగ్నిసాత్న (ఇపప్టి దేశం)

బాహాపూర

--

ధిలీల్ (దకిష్ణ)

బైరాత (విరాట నగర)
భబుర్

జైపూర కు దగగ్ర
బైరాత కు దగగ్రలో ఉనన్ రెండవ కొండ

రాజసాథ్న
రాజసాథ్న

రూపనాథ

ఝానీస్

మధయ్ పర్దేశ

పంగురారియా

సెహోర

మధయ్ పర్దేశ

సోహాగౌర

గోరక పూర

ఉతత్ర పర్దేశ

సాసారం

రోహతాస

బీహార

జహానాబాద

బీహార

బరాబార గుహలు
మహాసాథ్న

బొగర్

బంగాల్దేశ (ఇపప్టి దేశం)

రాజుల మందగిరి

కరూన్లు

ఆంధర్ పర్దేశ

పలిక్గుండు; గవిమత

కొపప్ల

కరాణ్టక

బర్హమ్గిరి

చితర్దురగ్

కరాణ్టక

జతింగ-రామేశవ్ర (భర్హమ్గిరి దగగ్ర)

చితర్దురగ్

కరాణ్టక

సిదాధ్పూర (భర్హమ్గిరి దగగ్ర)

చితర్దురగ్

కరాణ్టక

రాయచూరు

కరాణ్టక

నితూత్రు

బళాల్రి

కరాణ్టక

ఉడెగోళం

బళాల్రి

కరాణ్టక

మసిక్
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అశోకుడి తన పాలనలో 26-27 వ ఏట నెలకొలిప్న కొనిన్ శిలా-సూథ్ప శాసనాల (pillar edicts) దావ్రా పర్జలకు ఈ కిర్ంది
సందేశం పంపించటం జరిగింది. వీటిలోల్ నాణయ్త చాలా ఎకుక్వ. ఈ సూథ్ప శాసనం ఒకటి అనంతపురం జిలాల్లోని ‘ఎరర్గుడి’ (Erragudi)
లో కూడా ఉంది. అది ఈ వాయ్సంలో నాలుగవ చితర్ంలో చూడవచుచ్. ఈ శాసనం చెకిక్న లిపికారుడు అతుయ్తాస్హం పర్దరిశ్ంచి
దైవ్యాంశిక (bidirectional) పధధ్తి ఉపయోగించాడు. అంటే ఎడమవైపు నుంచి కుడివైపుతో పాటు, కుడివైపు నుంచి ఎడమ వైపుకు కూడా
చెకక్టం.

“తలిల్, తండుర్ల యెడల విధేయతతో ఉండాలి; అలాగే పెదద్వారి యెడల కూడా. జంతువుల
విషయంలో నిసస్ంచయంగా కరుణ చూపించాలి; ఎలల్పుడు నిజం పలకాలి; నైతిక
సదుగ్ణాలు ఆచరించాలి. శిషుయ్డు ఎలల్పుప్డూ గురువు ఎడల ఆరాధనాభావం

చూపించాలి. బంధువుల ఎడల ఎలల్పుప్డూ అనుకూలంగా పర్వరిత్ంచాలి. ఇది సనాతన
నియమం; మరియు ఇది దీరఘ్ మైన, పర్శాంతమైన జీవితం పర్సాదిసుత్ంది.”

………………………….

రాజుల-మందగిరి లోని అశోకుడి తొలి జలాశాసనాలలో ఒకటి; ఇది
ఆంధర్పర్దేశ లోని కరూన్లు జిలాల్లో పతిత్కొండ మండలంలో ఉంది.
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కరాణ్టక, రాయచూరు జిలాల్లోని ‘మసిక్’ లో అశోకుడి శిలా ఫలక శాసనం.
దీనిలో (చివరి పంకిత్) అయన పేరు 'దేవనామ పిర్యదరిశ్' గా చెకక్బడింది.

అనంతపురం జిలాల్లోని ‘ఎరర్గుడి’ శాసనం. అశోకుడి సందేశం ఒక శిలా ఫలకం మీద చెకిక్ంచబడింది.
ఇచచ్ట లిపికారి అతుయ్తాస్హం పర్దరిశ్ంచి దైవ్యాంశిక (bidirectional) పధధ్తి ఉపయోగించాడు.
అంటే ఎడమవైపు నుంచి కుడివైపుతో పాటు, కుడివైపు నుంచి ఎడమ వైపుకు కూడా చెకక్టం.
……….. సశేషం ……….

అశోకుడి ధరమ్ కేష్తర్ం గురించి మరి కొనిన్ ఆసకిత్కర విషయాల గురించి వచేచ్ సంచికలో తెలుసుకుందాము.

మీ అభిపార్యాలు, సప్ందన తెలియజేసేందుకు నా ఈ మెయిల: dr_vs_rao@yahoo.com
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