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8. అశోకుడు
గత సంచికలో అశోక చకర్వరిత్ తన ఆధవ్రయ్ంలో నెలకొలిప్న అనేక ధరమ్సథ్ంభాలలో (సూత్ పాలు, మహా చైతయ్లు)
సారనాధ, సాంచి, వైశాలి, లుంబిని లో ఉనన్ వాటిని గురించి తెలుసుకొనటం జరిగింది. ఈ సంచికలో అయన
నెలకొలిప్న మరి కొనిన్ ధరమ్ సథ్ంభాల గురించి తెలుసుకుందాము.

ఢిలీల్-తోపార్ అశోక ధరమ్ సథ్ంభం
మౌరుయ్ల కాలంలో ఇపప్టి హరియానాలోని యమునానగర కు పశిచ్మాన 14 కి.మీ. దూరంలో, ‘తోపార్’
(Topra) అనే నగరం ఉండేది. కాలకర్మాన ఒక గార్మంగా మారిన ఈ తోపార్ పంజాబు లోని చండీఘర కు 90 కి.మీ. దూరంలో ఉనన్ది.
అపప్టి ఈ నగరంలో ఒక ధరమ్ సత్ంభానిన్ అశోకుడు నెలకొలాప్డు. దాదాపు 1600 ఏళుళ్ అకక్డే ఉనన్ ఈ అశోక సత్ంభానిన్ తురుషక్ నవాబు
‘ఫిరోజ షా తుగల్క’ కీర్.శ. 1356 లో పెకలించి ఢిలీల్ నగరానికి తరలించాడు. ఈ సథ్ంభం ఈ రోజు పాత ఢిలీల్ లో ‘ఫిరోజ షా కోటల్’ (Feroz
Shah Khotla) లో మహమ్దీయ కటట్డాల మధయ్ ఉంది. దీని మీద బర్హమ్ లిపిలో పార్కృత భాషలో అశోక
శాసనం చెకిక్ంచబడింది. అది ‘దేవనామపిర్య పిర్యదరిశ్’ అనే నామంతో ఈ విధంగా ఉంది:
“రహదారుల పర్కక్న మానవులు, జంతువుల కొరకు అతిత్ చెటల్ను (fig trees) నాటించాను..... పెదద్

ఉదోయ్గములు చేసేవారు, విదాయ్వంతులు, నిపుణులు తమ సామరాధ్య్నిన్ వినియోగించి పిలల్ల దృషిట్లో,

వారి హృదయాలలో ధరమ్ం, మతం గురించిన బోధనల దావ్రా అతుయ్తాస్హం పర్దరిశ్ంచేటటుల్గా తీరిచ్
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దిదాద్లి. ..... నేను చేసిన, ఆజాఞ్పించిన ధరమ్కారాయ్లు నా తరువాత వచేచ్ వారు తపప్నిసరిగా పాటించాలి.
.....తలిల్దండుర్లకు, ఆధాయ్తిమ్క గురువులకు, విదావ్ంసులకు, అనాధలకు, దికుక్లేనివారికి, నిరుపేదలకు,

సేవకులకు, పరిచారికలకు, ధరమ్ బుదిధ్తో, అతి గౌరవంతో పాలిక వరాగ్లు పర్వరిత్ంచాలి............”

“మతం, ధరమ్ం రెండు విధాల వృదిధ్ చెందుతుంది. అవి మతాధికారి, ధరామ్ధికారుల దావ్రా, మరియు
హింసను అంతం చేసి అహింసను పోర్తస్హించటం దావ్రా......అసలు అనిన్ జీవులకు మరణ దండన
నిషేధిసేత్ మానవుల యెడల జరిగే హింసను అంతం చేసేటటుల్ రాజులు, అధికారులు పర్వరిత్ంచాలి......
ఇలా జరిగినపుప్డు నా పుతుర్లు, వారి పుతుర్లు, వారి వారి పుతుర్లు సూరుయ్డు, చందుర్డు ఉనన్ంతవరకు
పర్జలు ధరమ్ మారగ్ంలో నడుసూత్ సుఖ సంతోషాలతో ఉండగలరు.... రాతి సత్ంభాల మీద ఈ నా శాసనం
చెకిక్ంచడం వలల్ కలకాలం నా సందేశం పర్జలకు లభయ్మవుతుంది.”

ఢిలీల్ లో ఫిరోజ షా కోటల్ వదద్ ఢిలీల్-తోపార్ అశోక ధరమ్ సథ్ంభం

ఢిలీల్-మీరట ధరమ్ సథ్ంభం
అశోకుడు మరొక ధరమ్ సత్ంభానిన్ ఉతత్రపర్దేశ లోని మీరట లో నెలకొలాప్డు. ఈ పటట్ణం ఢిలీల్ కి
70 కి.మీ. దూరంలో ఉంది. ఈ 33
అడుగుల భారీ సత్ంభానిన్ కూడా ఫిరోజ షా
తుగల్క ఢిలీల్ కి తరలించటం జరిగింది. ఈ
తరలింపుకు 42 చకార్ల వాహనం మీద
యమునా నది తీరానికి తీసుకువచిచ్, ఆ
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తరువాత అది పెదద్ నావలో ఢిలీల్కి తరలించటం జరిగింది. మరొక మహమ్ దీయ సులాత్ను పాలనలో (1713-19) పేలుడు జరిగి

నపుప్డు ఈ సథ్ంభం 5 ముకక్లు అయింది. తరవాత 100 ఏళల్కు బిర్టిష పాలకులు ఒక ముకక్ను బిర్టిష మూయ్జి యంకు తరలించగా మిగతా
నాలుగు ముకక్లను కలకతాత్ కు తరలించారు. వీటిని 1887 లో ఢిలీల్ తీసుకువచిచ్ వీటిని అతికించి పాతించి నిలబెటట్టం జరిగింది.

కౌశంబి-అలహాబాదు ధరమ్ సథ్ంభం
అశోక చకర్వరిత్ నిరిమ్ంచిన మరొక ధరమ్ సథ్ంభం ఈ కౌశంబి-అలహాబాదు సథ్ంభం. దీనిని మొదట కౌశంబి లో ఇసుక రాయితో
నిరిమ్ంచినపుప్డు సథ్ంభం ఎతుత్ 35 అడుగులు. సథ్ంభం కిర్ంది వైశాలయ్ం 35 అంగు ళాలు, పైన వైశాలయ్ం 26 అంగుళాలు. సథ్ంభం పైన చుటూట్
పదామ్ల ఆకారం లో ఉనన్ ఫలకం నిరిమ్ంచ బడింది. దాని పైన ఏక-సింహం నిలబడి ఉంటుంది. తరువాత కాలంలో ఈ ధరమ్ సథ్ంభానిన్
పశిచ్మ
వైపు 50 కి.మీ. దూరంలో ఉనన్ అలహాబాదు (పర్యాగ రాజ) కు తరలించబడింది. ఈ పర్యాగ రాజ ఆ కాలంలో ‘వతస్’ (Vatsa)
రాజాయ్నికి రాజధాని.
ఈ ధరమ్ సథ్ంభం పలుమారుల్ పెకలించబడి పాతబడి నటుల్ కొందరు చరితర్కారులు
నుడివినా, ఇది అసతయ్మని నిరాధ్ రించబడింది. కౌశంబి నుంచి తరలించబడి పర్యాగ లో
గంగా-యమున నదుల సంగమం వదద్ పర్తిషిట్ంచబడిన తరువాత ఈ సథ్ంభం ఎకక్డికీ
తరలించబడలేదు.
ఈ సథ్ంభం మీద అశోకుడి రాజ శాసనాలు 6 ఉనాన్యి. ఇందులో మొదటి రెండు శాసనాలు ఇపప్టికీ సప్షట్ంగానే ఉనాన్యి. అలాగే
5 వ శాసనం చివరి రెండు పంకుత్లు కూడా. మూడు, నాలుగవ శాసనాలను మొఘల నవాబు జహంగీర తొలగించి తన పూరీవ్కుల పేరల్ను
చెకిక్ంచాడు. 6 వ శాసనం మాతర్ం ఒక అర పంకిత్ మినహా మిగతా పంకుత్లు సప్షట్ంగానే ఉనాన్యి.
సప్షట్ంగా ఉనన్ పంకుత్ల దావ్రా ‘దేవనామ పిర్య’ ఆజఞ్లు ఇలా ఉనాన్యి:
“ఎవరూ ఈ నా ఆజఞ్ను అతికర్మించరాదు. బౌదధ్ సనాయ్సులు, సనాయ్సినిల శేర్ణులను ఒకటిగా చేయటం
జరిగింది. ఈ ఐకయ్ం నా పుతుర్లు, మనుమలు, ముని మనుమలు కాలం వరకు, సూరయ్ చందుర్లునన్ంత
వరకు వరిధ్లాలి
ల్ . ఎవరయితే వీరిమధయ్ విబేధాలు సృషిట్సాత్రో వారి చేత సేవ్త వసాత్ర్లు ధరింపజేసి సనాయ్
సులు, సనాయ్సినిలు నివసించని చోట నివశిచేటటుల్ చేయాలి. ఈ నా ఆజఞ్, అభిలాష సనాయ్సుల శేర్ణులకు,
సనాయ్సినుల శేర్ణులకు తెలియచేయాలి. నా ఆజఞ్తో ఉనన్ ఈ మూల పతర్ం ఒక నకలు సమావేశ పర్దేశం
(గది, చావడి) లోనూ, మరొక నకలు మతాధికారి వదద్ ఉంచాలి.
“దేవనామ పిర్య ఇంకా ఇలా ఆదేశిసుత్నాన్రు: సామానయ్ వయ్కిత్ పర్తి ‘ఉపాసత’ రోజున (పార్యశిచ్తత్ం
చేసుకునే రోజున) ఈ నా ఆదేశానిన్ మనిన్సాత్నని, ఆమోదిసాత్నని పర్తిజఞ్ చేయాలి. కర్మం తపప్కుండా
ఉపాసత ను హాజరు అయేయ్ పర్తేయ్క రాజాధికారులకు కూడా ఇది వరిత్సుత్ంది. వీరి అధికారిగా ఉనన్
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పార్ంతంలో ఈ నాజఞ్ను వాయ్పింప జేయాలి. అలాగే సైనికాధికారులు పాలించే పార్ంతాలలో కూడా.”

ఈ ధరమ్ సథ్ంభం మీదే అశోకుడి శాసనం దిగువ కీర్.శ. 4 వ శతాబద్ం లోని గుపత్ వంశపు రాజు సముదర్గుపత్’ (పాలన: 350 -375)
కు సంబంధించిన ఒక శాసనం సంసక్ృత భాషలో (బర్హమ్ లిపి లో) ఉంది. దీనిని ఈ గుపత్ రాజు ఆసాథ్నంలో ఉనన్ కవి, మంతిర్ ‘హరిసేన’
చెకిక్ంచాడు. ఇందులో సముదర్ గుపుత్డి రాజకీయ చతురత, యుదాధ్లలో సాధించిన అనేక విజయాలను కీరిత్సూత్, సుత్తిసూత్ చేసిన వాయ్ఖయ్లు
ఉనాన్యి. ఈ వాకాయ్లు సథ్ంభం మధయ్లో, దాని చుటూట్, సుమారు 30 పంకుత్లలో చెకిక్ంచ బడాడ్యి.

నిగాలి సాగర ధరమ్ సథ్ంభం
నేపాల లోని ‘లుంబిని’ కి 20 కి.మీ. దూరంలో వాయువయ్ దిశలో ఉనన్ ‘నిగాలి సాగర’ అనే పర్దేశంలో అశోకుడు మరొక ధరమ్ సథ్ంభం
నెలకొలప్టం జరిగింది. దీనికి ఒక బలమైన కారణం ఉంది. బుదుధ్డి
జనమ్లలో గౌతమ బుదధ్ 24 వది. దీనికి ముందు జనమ్లో, అంటే 23 వ జనమ్లో ఆయన నామం ‘బుదధ్
కొనకమన’ (Buddha Konakamana). ఈయనను ‘కనకముని’ (Kanakamuni) అనేవారు.

కౌశంబి-అలహాబాదు (పర్యాగ రాజ)

6 పంకుత్లునన్ అశోకుడి శాసనం. ఇందులో కొనిన్ (1, 2) సప్షట్ంగానే ఉనాన్

సథ్ంభం

కొనిన్టిని (3, 4) తొలగించి వాటి సాథ్నే జహంగీర పూరీవ్కుల నామాలునాన్యి. ఈ సథ్ంభం
మీదే సముదర్గుపత్ గురించి ఉనన్ ౩౦ పంకుత్ర్లునాన్యి (ఎరుపు దీరఘ్ చతురసర్ం).

ఈ 23 వ బుదుధ్డి గురించి బౌదధ్ మత చరితర్లో ఘనంగా కీరిత్ంచబడింది. ఈయన ఈ నిగాలి సాగర లోనే రాజ భవనాలలో
నివసించి, తరువాత నిరాడంబర జీవితం గడిపి, ఒక బార్హమ్ణ పుతిర్క నుండి పాలు, అనన్ం, మొదలగువాటిని భిక్షగా సీవ్కరిసూత్, చివరి దశలో
కొనిన్ ఏళుళ్ బోధి (ఉదుంబర) వృక్షం కిర్ంద ధాయ్నం చేసూత్ జాఞ్నోదయం పొందటం జరిగింది. ఈ కనకముని బుదుధ్డి పేరుమీదనే ఈ నిగాలి
సాగర ధరమ్ సథ్ంభం నెలకొలప్బడింది.
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ఇచచ్టి సథ్ంభం మీద శాసనం అశోక చకర్వరిత్ కీర్.పూ. 249 లో నిగాలి సాగర దరిశ్ంచినపుప్డు చెకక్బడింది. ఆ సమయంలోనే
భూమిలో ఈ సథ్ంభం పాతించబడింది. ఆ సంవతస్రంలోనే ఆయన లుంబిని, గోతిహవ (Gotihawa) దరిశ్ంచి అచచ్టి ధరమ్సథ్ంభాలకు తన
నివాళులు, వందనములు అరిప్ంచటం జరిగింది.

రాంపూరవ్ జంట ధరమ్ సత్ంభాలు
బీహార రాషట్రంలో చంపారణ జిలాల్లో రాంపూరవ్ (Rampurva) పటట్ణంలో అశోకుడు జంట-ధరమ్ సథ్ంభాలను నెలకొలప్టం జరిగింది. ఈ
పటట్ణం నేపాల సరిహదుద్లో ఉంది. ఈ రాంపూరవ్ (రామ పూరవ్) గౌతమ బుదధ్ పరినిరావ్ణం చెందిన ఉతత్రపర్దేశ లోని ‘కుసీనగర’
(Kusīnagara) సమీపంలో ఉంది.
ఈ ధరమ్ సథ్ంభం కీర్.శ. 1877 లో భూమి పైభాగం విరిగి నేలమీద ఉనన్ రెండు జంట ధరమ్ సథ్ంభా లను ఒక ఆంగేల్యుడు గురిత్ంచి
వీటిని పునరుదధ్రించటానికి పర్యతిన్ంచాడు. కానీ అపప్టికే ఈ సథ్ంభాల పైన ఉనన్ ఈ రెండు ఫలకాలు విరిగి నేలమీద పడియునాన్యి. ఈ
సథ్ంభాలను మరల పాతి నిలబెటట్టానికి వీలు గాక ఈ రెండు ఫలకాలను ఢిలీల్ లో భదర్పరచడం జరిగింది. ఈ ఫలకాలలో ఒకటి సింహ
ఫలకం, రెండవది ఎదుద్ (bull) ఫలకం. ఈ సథ్ంభాల మీద అశోకుడి శాసనాలు చెకక్బడాడ్యి. పార్కృత భాషలో బర్హమ్ లిపిలో ఉనన్ ఆ
శాసనాలు ఇపప్టికీ తరుజ్మా చేయబడలేదు.
తరువాత ఈ రెండు ఫలకాలకు నగిషి పెటిట్న తరువాత అవి అతి సుందరంగా తయార యాయ్యి. వీటిలోల్ ఎదుద్ ఫలకం ఈరోజు ఢిలీల్
లోని రాషట్రపతి నిలయానిన్ అలంకరిసూత్ ఉంది.

నేలకొరిగిన ఒక రాంపూరవ్ ధరమ్ సథ్ంభం
దీని పర్కక్నే పడియునన్ సింహ ఫలకం
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నేలకొరిగిన సథ్ంభం నుండి వేరువడిన నగిషి పెటట్బడిన ఎదుద్ ఫలకం. ఇది
ఎదుద్ ఫలకం

పర్సుత్తం ఢిలీల్ రాషత్ర్పతి నిలయంలో ఉంది.
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……….. సశేషం ……….
ఆంధర్పర్దేశం లోని అమరావతి అశోక ధరమ్ సథ్ంభంతో సహా దేశంలోని ఇతర
ధరమ్సథ్ంభాల గురించి వచేచ్ సంచికలో తెలుసుకుందాము.

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