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6. అశోకుడు
గత సంచికలో అశోకుడు అనేక శిలా-రాతి శాసనాలను పటట్ణాల పొలిమేరలలోనూ, యాతిర్కులు, పర్జలు
పర్యాణించే, సంచరించే మారాగ్లలోనూ నెలకొలిప్నటుల్ తెలుసుకునాన్ము. ఈ విధంగా ఈ మూడవ మోరయ్
చకర్వరిత్ ముదర్ భారత దేశంలోనే గాక, పొరుగు దేశాలలో ఈ కారణంగా ఈ రోజుకూ సప్షట్ంగా గోచరిసుత్ంది.
అశోకుడు ఇచిచ్న సందేశాలు, ఆదేశాలు కేవలం శిలా-రాతి శాసనాలకే పరిమితమవవ్లేదు. అయన
మరో రెండు రూపాలలో తన ముదర్ను శాశవ్తంగా నిలపటం జరిగింది. వీటి దావ్రా గౌతమ బుదధ్ మానవాళికి
ఇచిచ్న ఉపదేశానిన్ విసాత్రంగా వాయ్పిత్ చేయటం, వాటిని మానవులు అనుసరించే టటుల్ చేయటానికి ఈ చకర్వరిత్
గటిట్గా కృషి చేయటం జరిగింది. దీని కొరకు ఈయన బౌదధ్ సనాయ్సులకు ధాయ్న మరియు నివాస యోగయ్మైన
కొండ గుహలను నిరిమ్ంచటం, అనేక శిలా సత్ంభాలు సాథ్పించటం జరిగింది. ఈ సంచిక కేవలం గుహలకే పరిమితమైంది.
ఆ కాలంలో మతాల మధయ్ వైరం, శతుర్తవ్ం అమితంగానే ఉండేది. బౌదధ్ గర్ంధాలు అజీవిక లను కూర్రులు, మోసగాళుల్గా
చితీర్కరించాయి. అజీవికలలో కొంతమంది బౌదుద్లతో సహవాసం చేసి తమ పోషణ జరుపుకునేవారు. మొదటోల్ జైనులు, అజీవికల మధయ్
మంచి సంబంధాలు ఉండేవి. కర్మేణా ఈ రెండు మతాలలో ఉదిర్కత్తలు చోటు చేసుకునన్ందువలల్ కొంతమంది అజీవికలు జైనులుగా
మారారు. ఈ మతాల మధయ్ వైషమాయ్లు తొలగించాలనే కోరికతో అశోకుడు కొనిన్ గుహలను వారికి కేటా యించటం జరిగింది.
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అశోక చకర్వరిత్ నిరిమ్ంచిన కొండ గుహలు (Caves)
భారతావని గుహలకు పర్పంచ పర్సిదిధ్ గాంచిన దేశం. 1,500 పైచిలుకు ఉనన్ గుహలలో 1000 బౌదుధ్ లకు, 300 హిందువులకు, 200
జైనులకు చెందినవి. ఈ గుహలు భారతీయుల అదుభ్త పనితనానికి నిదరశ్నం. తన పరిపాలన కాలంలో అశోకుడు అనేక గుహలను బౌదధ్,
అజీవిక సనాయ్సులు, సనాయ్సి నిలకు నిరిమ్ంచటం జరిగింది. ఈ గుహలు పవితర్తకు నిలయమైన పర్దేశాలు. వీటిని కొర్తత్గా నిరిమ్ంచినా, పాత
వాటిని విసత్రించినా పూరిత్గా మానవుల సవ్హసాత్లతో (యంతర్-రహితంగా) చేసినవే. సాధారణం గా ఈ గుహలు చినన్విగానూ, చీకటితో
నిండి ఉంటాయి. కాని సూరయ్రశిమ్ ఈ చీకటిని కొంత మేర పార తోర్లేటటుల్గా నిరామ్ణం జరిగింది.
అశోకుడి నమమ్కాలలో ముఖయ్మైనవి పరమత సహనం; పెదద్ల యెడల గౌరవం; తన రాజయ్ంలో అనిన్ మతాల పర్జలు బేధాలు,
విభేదాలు లేకుండా జీవించాలి. ఈ మౌరయ్ చకర్వరిత్ కీర్.పూ. 257-256 నుంచి కొనిన్ కొండలలో సొరంగాలు తర్వివ్ంచి గుహలను నిరిమ్ంచటం
జరిగింది. అయన నిరిమ్ం చిన గుహలలో బీహార లోని బారాబర (Barabar) గుహలు అతయ్ంత పర్సిదిధ్ చెందినవి.
కొండను తర్వివ్, తొలిచి గుహలను నిరిమ్ంచే శిలప్శాసత్ర విజాఞ్నం పర్పంచంలో మొదట భారత దేశంలోనే సుధామ, లోమస ఋషి
గుహలతో మొదలయింది. వీటి నిరామ్ణం అదుభ్తమైన సాంకేతిక నైపుణయ్ంతో జరిగింది. ఏటవాలు గోడలు, వరుత్లాకార పైకపుప్లతో ఉనన్ ఈ
గుహలు చెకక్లు, వెదురు బొంగులతో నిరిమ్ంచబడిన గృహాలు, గుడిసెల లాగా ఉనాన్యి. నునన్గా, మెరిసే గోడలు, పైకపుప్ ఉనన్, నిశచ్బద్ం
వాతావరణం నెలకొనన్ ఈ గుహాలలోనే సనాయ్సులు చాలా సుఖంగా ఉండగలరు.
నలల్ గార్నైట కొండలలో ఈ గుహల నిరామ్ణం జరగాలంటే ముందు జాగర్తత్గా, కుష్ణణ్ంగా కొండను పరిశీలించి ఖచిచ్తమైన
పర్ణాళికతో ముందుకు వెళాళ్లి. అదీగాక ఇది అధిక ఖరుచ్తో కూడిన పని. ఇటువంటి నిరామ్ణ కారయ్కర్మం చేపటాట్లంటే చకర్వరిత్ పూరిత్
మదద్తు, సహకారం అవసరం. ఇటువంటి గుహలలోనే భికుష్కులు, సనాయ్సులు నివసించాలని మౌరయ్ చకర్వరిత్ వాంఛ, ఆదేశం.

బారాబర (Barabar) కొండ
బారాబర కొండ బీహార లోని ‘గయ’ పటట్ణానికి 20 కి.మీ. దూరంలో ఉంది. ఈ కొండను బారాబర-నాగారుజ్ని జంట కొండలుగా పర్సిదిధ్
చెందాయి. ఇందులో అశోకుడు నాలుగు గుహలను నిరిమ్ంచటం ఫలితంగా బారాబర కొండలో నాలుగు గుహలు, నాగారుజ్ని కొండలో మూడు
గుహలు నెలకొనాన్యి. ఇవి: ‘లోమస ఋషి’ (Lomas Rishi); ‘సుధామ’ (Sudama), ‘కరణ్ చౌపర’ (Karna Chaupar), ‘విశవ్కరమ్’
(Visvakarma). బారాబర గుహలలో అశోకుడి పేరు ‘రాజు పియదసిస్’ (King Piyadassi/Priyadarsi), నాగారుజ్ని గుహలలో
అయన మనుమడు దశరథ మౌరయ్ (కీర్.పూ. 232-224) పేరు (‘దేవనామ దశరథ’) చెకిక్ంచబడాడ్యి. ఈ నాలుగు గుహలను మతాల మధయ్
సామరసయ్ం పెపొందించటానికి తాను పంచినటుల్ అశోకుడు ఒక శాసనం లో పేరొక్నాన్డు.
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1. లోమస ఋషి గుహ (Lomas Rishi Cave)
బారాబర గుహలలో అతయ్ంత పర్సిదిధ్ పొందినది ‘లోమస ఋషి’ గుహ కీర్.పూ. 250-249 లో నిరిమ్ంచ బడింది. దీని ముఖదావ్రం అతి
సుందరంగా మలచబడింది. దీనికి ఎడమ పర్కక్న ‘సుధామ’ గుహ ఉంది. లోమస గుహలో రెండు గదులునాన్యి. ఒక గది దీరఘ్
చతురసార్కారంలో 33 అడుగులు వెడలుప్ 60 అడుగుల పొడవు ఉంటే రెండవ గది 16 అడుగుల వాయ్సంతో అరధ్ గోళాకారంలో ఉంటుంది.
ఈ రెండు గదుల మధయ్ ఒక ఇరుకైన దావ్రం దావ్రం ఉంటుంది. ఇందులో మధయ్ కామాను (arch) మీద ఒక వరుసలో ఏనుగులు ఒక
సూథ్పానిన్ మోసుకెళూత్ ఉనన్ చితార్లు కనిపిసాత్యి. దీని పైన ఉనన్ కామాను మీద ‘వజార్సనం’ చితత్రువు ఉంటుంది. ఈ వజార్సనానిన్ అశోకుడు
బుదుధ్డి గౌరవారధ్ం చెకిక్ంచటం జరిగింది. ఈ కారణంగా ఈ గుహను బౌదధ్ సనాయ్సుల నివాసం కొరకు కేటాయించడమైనది. లోమస ఋషి
గుహ లాంటిదే ఆంధర్పర్దేశ లోని ‘గుంటుపలిల్’లో కూడా సుమారు కీర్.పూ. 250 పార్ంతంలో నిరిమ్ం చబడాడ్యి.
ఈ గుంటుపలిల్ గుహలు ఆంధర్పర్దేశ లోని పశిచ్మ గోదావరి జిలాల్కు చెందిన కామావరపుకోటకు దగగ్రలో (ఏలూరు కు 40 కి.మీ.
దూరం) ఉనాన్యి. వీటిని లోమస రుషి నిరిమ్ంచినపుప్డే అశోకుడు ఈ రెండు గుహల సముదాయానిన్ నిరిమ్ంచాడు. ఒకొక్కక్ గుహలో ఒక
‘చైతయ్’ చావిడి (పర్వేశ గది: hall), అందులో కొనిన్ సూత్పాలు ఉనాన్యి. వీటి నిరామ్ణం ఇంచుమించు లోమస ఋషి గుహను పోలి
ఉంటుంది.

2. సుధామ గుహ (Sudhama Cave)
బారాబర కొండ దకిష్ణ భాగాన, లోమస రుషి గుహకు పర్కక్న సుధామ గుహ ఉంది. ఈ గుహను ‘నిగోష’ (Nigosha) గుహ లేక మరిర్ చెటుట్
(Banyan) గుహ అని పిలుసాత్రు. దీనిలో రెండు గదులు ఉనాన్యి. దీరఘ్ చతురసార్కారంలో ఉనన్ ఒక గది 33 అడుగులు పొడవు 20
అడుగుల వెడలుప్ తో ఉంది. రెండవ గది 20 అడుగుల వాయ్సంతో అరధ్ గోళాకారంలో ఉంటుంది. ఈ రెండు గదులకు మధయ్ ఒక దావ్రం
ఉంది. ఈ రెండు గుహలకు మెరుగు పెటిట్నందువలల్ నునన్గా కనపడతాయి. ఈ గుహ సరంబి (లోకపుప్) ధనురాకారంలో ఉంది. గదుల
గోడలను చూసేత్ అతయ్ంత సాకేతిక నైపుణయ్ంతో నిరిమ్ంచినటుల్ కని పిసాత్యి. ఈ గోడలు చదునుగా సమతలంగా, నునన్గా ఉండి అదద్ం లాగా
మెరుసుత్ం టాయి. లోపల మాటలు పర్తిధవ్నిసాత్యి. ఈ పర్తిధవ్ని సనాయ్సులు పాటలు పాడినపుప్డు వినసొంపుగా ఉండేటటుల్ చేసుత్ంది.
అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ గుహ కీర్.పూ. 257 లో (అశోకుడు రాజుగా అయిన తరువాత 12 వ సంవతస్రంలో) నిరిమ్ంచబడింది.
సుధామ గుహ లోపల విశార్ంతి పర్దేశంలో అశోకుడి పేరు ‘పిర్యదరిశ్’ గా బర్హమ్ లిపిలో ఈకిర్ంది విధంగా చెకక్బడింది.
“రాజు పిర్యదరిశ్ చేత అయన ఏలుబడిలో 12వ ఏట ఈ
Banyan గుహను అజీవికలకు ఇవవ్బడినది.”

3. కరణ్ చౌపర గుహ
ఈ కరణ్ చౌపర గుహ బారాబర కొండ సుధామ, లోమస రుషి గుహలు ఉనన్ చోటే ఉతత్రం వైపున నిరిమ్ంచబడింది. ఉతత్రం అభిముఖంగా ఉనన్
ఈ గుహలో ఒకే గది ఉంది. ఇది 34 అడుగులు పొడవు 14 అడుగుల వెడలుప్తో ఉండి ఈ దీరఘ్ చతురసార్కార గది గోడలు అతి నునన్గా
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నగిషీతో ఉంటాయి. ఎతైత్న కపుప్ ఉనన్ ఈ గది గోడలు చాలా మెరుసూత్ ఉంటాయి. ఈ గుహలో ఒక పెదద్ రాతిని తొలిచి వేదికను నిరిమ్ంచటం
జరిగింది. ఈ గుహ పర్వేశ దావ్రం కుడి వైపున అశోకుడు తన పరిపాలనలో 19 వ ఏట (కీర్.పూ. 250) దీనిని నిరిమ్ంచినటుల్ ఒక శాసనం
ఉంది. అశోకుడు “నేను ఈ గుహను వరాష్కాలం లో అజీవికల సనాయ్సుల ఆశర్యం కొరకు దానం చేశాను” అని చెకిక్ంచాడు. ఈయన ఈ
గుహను ‘సుపిర్యెకాష్’ (Supriyekṣā) అని నామకరణం చేయుట జరిగింది.

4. విశవ్కరమ్ గుహ
విశవ్కరమ్ గుహ (విశావ్మితర్ గుహ) ను బారాబర కొండ తూరుప్ దిశన 100 మీటరుల్ దూరంలో నిటర్ం (cliff) గా ఉనన్ చోట
నిరిమ్ంచబడింది. ఇందులో ఒక గది మాతర్మే ఉంది. దీరఘ్ చతురసార్కారంతో ఈ గది 14x9 అడుగుల వైశాలయ్ంతో గుండర్ంగా ఉంది. దీనికి
విశవ్ జోపిర్ (Vishwa Jhopri) కూడా అంటారు.

ఇందులో ఆశోకుడి విరాళాలు, దానాల వివరాలు చెకక్బడి ఉనాన్యి. అయన ఈ

గుహను కీర్.పూ. 256 లో అజీవిక సనాయ్సుల నివాసం కొరకు దానంగా ఇవవ్టం జరిగింది.

మహాబోధి, బుదుధ్డి వజార్సనం
సిదాధ్రధ్ గౌతమ కీర్.పూ. 531 లో బీహార లోని ‘గయ’ లో జాఞ్నోదయం పొందిన తరువాత 300 ఏళల్కు (అంటే కీర్.పూ. 259-258 లో)
అశోకుడు ‘మహాభోధి’ని దరిశ్ంచి బుదుధ్డు మొదటి భోజనం తీసుకునన్ చోట ఒక గుడిని నిరిమ్ంచాడు. ఈ గుడిని పైకపుప్ లేకుండా కేవలం
రాతి సత్ంభాలతో నిరిమ్ంచడం జరిగింది. ఆ గుడి వెనక ‘బోధి వృక్షం’ (మరిర్ వృక్షం) రూపులో ఇసుక రాళల్తో ఒక ‘సింహాసం’ తయారు
చేయించి దానిని బౌదుధ్లకు విరాళం ఇవవ్టం జరింగింది. ఈ సింహాసనం 200 నాపరాళల్ తో చేయ బడింది. ఈ బోధి వృక్షం చుటూట్ 10
అడుగుల ఎతుత్ గోడను నిరిమ్ంపజేసాడు. ఇటు వంటి చైతాయ్లను అశోకుడు లుంబిని, సారనాధ, కుశీనగర (గౌతమ బుదధ్ పరినిరాయ్ణం
పొందిన పటట్ణం) లో కూడా నిరిమ్ంచటం జరిగింది.

బారాబర కొండ సరవ్దిగద్రశ్నం; ఈ కొండను తర్వివ్ నిరిమ్ంచిన సుధామ, లోమస రుషి గుహల ముఖ
దావ్రములను చూడవచుచ్
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లోమస ఋషి గుహ ముఖ దావ్రం

సుధామ గుహ పర్వేశ దావ్రం

సుధామ గుహ ముందరి భాగం

విశవ్కరమ్ (విశవ్ జోపిర్) గుహ పర్వేశ, లోపలి మారగ్
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బర్హమ్ లిపిలో అశోకుడి గౌరవ వాచకం: ‘దేవనామ పియ’ (పిర్య)

బర్హమ్ లిపిలో అశోకుడి మరొక గౌరవ వాచకం: పియదరిశ్ (పిర్యదరిశ్)

……….. సశేషం ……….
అశోకుడి 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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