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Sources for Mauryan History 

1. Literary Sources 

 

» కౌటిలుుని అరథశరస్్తరము: ఇది మౌర్వులకు అత్యంత్ ముఖ్యమ ైన సాహిత్య మూలం. ఇది ప్రభుత్ుం మరియు 
రాజకీయాలకు సంబంధించిన గ్రంథం. ఇది మౌర్వయల కాలం నాటి రాజకీయ మరియు ఆరిిక ప్రిస్థిత్ుల యొకక 
సపష్టమ ైన మరియు ప్ద్దతి విశ్లేష్ణను అందిసుత ంది. 

» మెగ్స్్తనీస్ ఇండికర : మ గాసతనీస్ చంద్రగ్ుప్త  మౌర్వయని ఆసాి నంలో స్ెలెకస్ నికేటర్ రాయబారి. అత్ని 'ఇండికా' 
అనిి విదేశీయుల ఖ్ాతాలలో మౌర్యకు సంబంధించినది. కానీ దాని అసలు కాపీ పో యంది మరియు ఇది సాట ా బో , 
డయోడోర్స్, అరియన్, ప్లే టార్క మరియు పథే నీ మరియు జస్థటన్ వంటి లాటిన్ ర్చయత్ల వంటి కాే స్థకల్ గరరకు 
ర్చయత్ల వచనంలో ఉలలే ఖ్నాలుగా మాత్రమే మిగిలిపో యంది. ఇది మౌర్య ప్రిపాలన, 7-కుల వయవసి, 

'భార్త్దేశంలో బానిసత్ుం మరియు వడడీ  వ్ాయపార్ం మొద్లెైన వ్ాటిని సూచిసుత ంది. 

» విశరఖ దత్ 'ముదా రరక్షస్త' : ఇది గ్ుప్తత ల కాలంలో వ్రా యబడినప్పటికీ, చంద్రగ్ుప్త  మౌర్య నందాలను 
ప్డగొటటడానికి చాణకుయడి సహాయానిి ఎలా ప ందాడో  వివరిసుత ంది. అది కాకుండా, ఇది ప్రసుత త్ సామాజిక-ఆరిిక 
ప్రిస్థిత్ుల యొకక అద్ుుత్మ ైన ఖ్ాతాను అందిసుత ంది. 

» పురరణాలు : అవి మత్ప్ర్మ ైన బో ధనలతో వ్ాయపథంచిన ఇతిహాసాల సమాహార్ం అయనప్పటికీ, అవి మనకు 
మౌర్య రాజుల కాలకరమం మరియు జాబితాలను అందిసాత య. 

» బౌదధ  సరహితుం 

1. భార్తీయ బౌద్ధ  గ్రంథం జాత్కాలు (బుద్ుధ ని ప్లర్ు జనమల 549 కథలను వివరించే సుత్తపథటక 
ఖ్ుదాద కిికాయలో ఒక భాగ్ం) మౌర్వయల కాలం నాటి సామాజిక-ఆరిిక ప్రిస్థిత్ుల యొకక సాధార్ణ చితరా నిి 
వ్ెలేడిసుత ంది. 
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2. స్థలోనీస్ బౌద్ధ  చరిత్రలు దీప్ వంశం మరియు మహా వంశం శీరలంకకు బౌద్ధమతానిి వ్ాయపథత  చేయడంలో 
అశ్ోకుడు పో షథంచిన పాత్రను వివరిసాత య. 
3. టిబెటన్ బౌద్ధ  గ్రంథం దివయవద్న అశ్ోకుని గ్ురించి మరియు బౌద్ధమత్ వ్ాయపథత కి అత్ని ప్రయతాిల గ్ురించి 
సమాచారానిి అందిసుత ంది. 

2. Archaeological Sources 

 

» అశోకుని శరస్తనాలు : భార్త్ ఉప్ఖ్ండంలో అనేక ప్రదేశ్ాలలో రాతి శ్ాసనాలు, సతంభ శ్ాసనాలు మరియు గ్ుహ 
శ్ాసనాలు ఉనాియ. 1837లో జానీస్ పథరన్స ప్ చేత్ అరాి నిి విడదీస్థన త్రాుత్ మరియు 20వ శతాబదం 
పరా ర్ంభంలో ఈ శ్ాసనాల ర్చయత్గా అశ్ోకుడిని గ్ురితంచిన త్రాుత్ మాత్రమే వ్ాటి పరా ముఖ్యత్ గ్ురితంచబడింది. 
వ్ాటిలో ఎకుకవ భాగ్ం అశ్ోకుడు ప్రజలకు చేస్థన ప్రకటనల సుభావంలో ఉనాియ మరియు వ్ారిలో ఒక చిని 
సమూహం మాత్రమే బౌద్ధమతానిి త్న సుంత్ అంగరకారానిి మరియు సంఘ (కమూయన్)తో అత్ని సంబంధానిి 
వివరిసుత ంది. పరా కృత్ భాష్ వ్ాటిలో ఉప్యోగించబడినప్పటికీ, లిపథ పరా ంతాలను బటిట  మార్వత్ూ ఉంట ంది 
(వ్ాయువయంలో ఖ్రోషథట , ప్శ్చిమాన గరరకు మరియు అరామిక్ మరియు త్ూర్వప భార్త్దేశంలోని బరా హమమ). 

» ఇతర శరస్తనాలు : ర్వద్రద్మన్ యొకక జునాగ్ఢ్ రాతి శ్ాసనం, U.P.లోని గోర్ఖ ప్లర్ జిలాే లో సో హగౌరా రాగి 
ఫలకం శ్ాసనం, బంగాే దేశ లోని బో గారా జిలాే లో మహాసాి న్ శ్ాసనం. - ఇవనీి నేర్వగా మౌర్వయల కాలానికి 
సంబంధించినవి, అయతే అవి అశ్ోకుడి కాలం కానవసర్ం లలద్ని నముమతార్వ. 

» వస్తత్  అవశేషరలు : చంద్రగ్ుప్త  మౌర్వయని చెకక పాయలెస్, నార్తర్ి బాే క్ పాలిషీ్డ వే్ర్ (NBPW), కుమాా ర్ర్ (పాటాి) 
మరియు ఇత్ర్ ప్రదేశ్ాలలో లభంచిన వ్ెండి మరియు రాగి ప్ంచ్-మార్క నాణేలు మౌర్వయల కాలం నాటి 
అవశ్లషాలు. 
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Origin of the Mauryas 

» ప్తరాణాలు వ్ారిని శూద్ుర లుగా అభవరిణంచాయ 

» విశ్ాఖ్ద్త్త  'ముదరా క్షస' వృష్ల్ / కులా్హన (త్కుకవ వంశం) అనే ప్దాలను ఉప్యోగిసుత ంది. 
» జస్థటన్ వంటి కాే స్థకల్ ర్చయత్లు చంద్రగ్ుప్తత డిని వినయప్లర్ుకమ ైన వయకితగా మాత్రమే అభవరిణంచార్వ. 
» ర్వద్రద్మన్ (కీర.శ. 150) యొకక జునాఘర్ శ్చలా శ్ాసనం కొనిి ప్రోక్ష ఆధారాలను కలిగి ఉంది, మౌరర వైె్శయ 
మూలానికి చెందినవ్ాడని సూచిసుత ంది. 
» బౌద్ధ  ర్చన, మరోవ్ెైప్త, మౌర్య రాజవంశ్ానిి బుద్ుధ డు చెందిన శ్ాకయ క్షతిరయ వంశంతో అనుసంధానించడానికి 
ప్రయతిిసుత ంది. వ్ారి ప్రకార్ం, మౌర్వయలు వచిిన పరా ంత్ం నెమళే్తో నిండి ఉంది (మోర్\ కాబటిట  వ్ాటిని 
'మొరియాద్ అని పథలుసాత ర్వ. బౌద్ుధ లు అశ్ోకుని (వ్ారి పో ష్కుడు) యొకక సామాజిక సాి నానిి పెంచడానికి 
ప్రయతిిసుత నాిర్ని దీని నుండి సపష్టమవతత్ుంది. మరియు అత్ని ప్లరరుకులు. 
» ముగింప్తలో, మౌర్వయలు మోరియా తెగ్కు చెందినవ్ార్ని మరియు ఖ్చిిత్ంగా త్కుకవ కులానికి చెందినవ్ార్ని 
మనం చెప్పగ్లం, అయనప్పటికీ ఏ త్కుకవ కులం అనేది సపష్టంగా తెలియలలద్ు. 

Chandragupta Maurya : 322 BC-298 BC 

 

» చంద్రగ్ుప్తత డు చివరి నందా పాలకుడు ధనానంద్ుడిని ప్ద్వి నుంచి తొలగించి మరియు కౌటిలయ (చాణకయ) 
సహాయంతో కీర.ప్ల 322 పాటలే ప్తతెైనై్ ను ఆకరమించాడు. 
» 305 BCలో, చంద్రగ్ుప్త  మౌర్య 500 ఏనుగ్ులకు ప్రతిగా అరియా (హెరాత్), అర్చోస్థయా (కంధర్), గెడోరస్థయా 
(బలూచిసాత న్) మరియు ప్రోప్నిసడే (కాబూల్)తో సహా విసాత ర్మ ైన భూభాగానిి ల ంగిపో యన స్ెలెకస్ 
నికేటర్ ను ఓడించాడు. చంద్రగ్ుప్తత డు మరియు స్ెలెకస్ మధయ జరిగిన ఒప్పంద్ం ప్రకార్ం, హింద్ూకుష్డ వ్ారి 
రాషాట ా ల మధయ సరిహద్ుద గా మారింది. 
» మ గ్సతనీస్ స్ెలెకస్ నికేటర్ దాురా చంద్రగ్ుప్త  మౌర్వయని ఆసాి నానికి ప్ంపథన గరరకు రాయబారి. 
» చంద్రగ్ుప్తత డు జెైన మత్సుి డు అయాయడు మరియు భద్రబాహుతో కలిస్థ శ్రా వణబెలోో లా (కరాణ టక) చంద్రగిరి 
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కొండకు వె్ళ్ళాడు, అకకడ అత్ను నెమమదిగా ఆకలితో మర్ణ ంచాడు (కాయ-కేేషా/సలలఖ్ాన్). 
» చణగ్ుప్త  మౌర్వయని హయాంలో మొద్టిసారిగా ఉత్తర్ భార్త్దేశం మొత్తం ఏకమ ైంది. 
» వ్ాణ జయం వృదిధ  చెందింది, వయవసాయం నియంతిరంచబడింది, త్ూనికలు మరియు కొలత్లు 
ప్రమాణీకరించబడాీ య మరియు డబుు వినియోగ్ంలోక ివచిింది. 
» ప్నుిలు, పారిశుద్ధయం మరియు కర్వవత ఉప్శమనం రాష్ట  ాఆందోళ్నలుగా మారాయ. 

Bindusara : 298 BC-273 BC 

 

» చంద్రగ్ుప్త  మౌర్వయని త్ర్వవ్ాత్ అత్ని కుమార్వడు బింద్ుసార్వడు రాజయాయడు. 
» బింద్ుసార్, అమితరో చేట్సస (సంసకృత్ ప్ద్ం అయన అమితరా ఘట అనే ప్ద్ం నుండి ఉద్ువించినది అంటే 
శత్ుర వతలను సంహరించేవ్ార్వ) అని పథలవబడే బింద్ుసార్, డెకకన్ (మ ైసూర్ వర్కు) త్న ఆయుధాలను 
మోసుకెళే్లనట ే  చెబుతార్వ. 
» బింద్ుసార్ స్థరియాకు చెందిన ఆంటియోకస్ Iని కొంచెం తీపథ వ్ెైన్, ఎండిన అతిత  ప్ండేను మరియు ఒక సో ఫథస్ట ను 
ప్ంప్మని అడిగాడు. ఆంటియోకస్ నేను వ్ెైన్ మరియు అతిత  ప్ండేను ప్ంపాను, కానీ గరరకు త్త్ువ్ేత్తలు 
అమమకానికి లలర్ని మరాయద్గా సమాధానం ఇచాిడు. 
» బింద్ుసార్వడు అజీవికలను ఆద్రించాడు. 
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Ashoka ( 273 BC - 232 BC ) 

 

» బౌద్ధ  గ్రంధాల ప్రకార్ం, బింద్ుసార్వని కుమార్వడెైన అశ్ోకుడు జనిమంచినప్తపడు, అత్ని త్లేి, బిడీను కలిగి 
ఉనింద్ుకు సంతోషథసూత , 'ఇప్తపడు నేను అశ్ోకుడిని' అని, అంటే, ద్ుుఃఖ్ం లలకుండా చెపథపంది. కాబటిట  ఆ బిడీకు 
పేర్వ పెటాట ర్వ. 
» బింద్ుసార్వని మర్ణంపెై రాకుమార్వల మధయ స్థంహాసనం కోసం పో రాటం జరిగినట ే  అంద్ుబాట లో ఉని 
ఆధారాలను (ప్రధానంగా బౌద్ధ  సాహిత్యం) బటిట  తెలుసోత ంది. బౌద్ధ  సంప్రదాయం ప్రకార్ం, అశ్ోకుడు త్న 99 మంది 
సో ద్ర్వలను చంపథన త్రాుత్ స్థంహాసనానిి సాుధీనం చేసుకునాిడు మరియు చినివ్ాడైెన టిసాసను 
విడిచిపెటాట డు. బింద్ుసార్వని మంతిర అయన రాధాగ్ుప్తత డు అత్నికి సో ద్ర్ పో రాటంలో సహాయం చేసాడు. 
» ఈ వ్ార్సత్ు యుద్ధం నాలుగ్ు సంవత్సరాల (కీర.ప్ల. 273-269) మధయ కాలానికి సంబంధించినది మరియు 
స్థంహాసనంపెై త్న సాి నానిి ద్కికంచుకుని త్రాుత్ మాత్రమే, అశ్ోకుడు 269 BCలో అధికారికంగా ప్టాట భషేకం 
చేసుకునాిడు. 
» అశ్ోకుని ఆధుర్యంలో మౌర్య సామాాజయం ప్రాకాష్టకు చేర్వకుంది. మొద్టి సారి, ఉప్ఖ్ండం మొత్తం, తీవర 
ద్క్షిణానిి విడిచిపెటిట , సామాాజయ నియంత్రణలో ఉంది. 
» అశ్ోకుడు త్న ప్టాట భషేకం జరిగిన 9వ సంవత్సరాలలో కీర.ప్ల.261లో కళ్లంగ్ యుద్ధం చేశ్ాడు. ఈ యుద్ధంలో 
జరిగిన ఊచకోత్తో రాజు కదిలిపో యాడు మరియు సాంసకృతిక ఆకరమణ విధానానికి అనుకూలంగా భౌతిక వృతిత  
విధానానిి విడిచిపెటాట డు. మరో మాటలో చెపాపలంటే, భేరరఘోష్ సాి నంలో ధమమఘోష్ వచిింది. 
» అశ్ోకుడు తీవర శ్ాంతికాముకుడు కాద్ు. అత్ను అనిి ప్రిస్థిత్ులలో శ్ాంతి కోసం శ్ాంతి విధానానిి 
అనుసరించలలద్ు. అంద్ువలన, అత్ను త్న విజయం త్రాుత్ కళ్లంగ్ను నిలుప్తకునాిడు మరియు దానిని త్న 
సామాాజయంలో చేర్వికునాిడు. 
» అశ్ోకుడు చోళ్ులు మరియు పాండుయల రాజాయలకు మరియు గరరకు రాజులు (ఆంటియోకస్ II, స్థరియా; 
ఫథలడెలోోస్ టోలెమీ II, ఈజిప్ట; ఆంటిగోనస్, మ స్థడోనియా; మగో్స్, స్థరినా; అలెగాజ ండర్, ఎపథర్స్) పాలించిన ఐద్ు 
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రాషాట ా లకు మిష్నరరలను ప్ంపాడు. అత్ను స్థలోన్ (శీరలంక) మరియు సు వర్ణభూమి (బూమా) మరియు 
ఆగేియాస్థయాలోని కొనిి పరా ంతాలకు కూడా మిష్నరరలను ప్ంపథనట ే  మనకు తెలుసు. 

అశోకుని ధరమం: 
» అశ్ోకుని ధరామనిి మత్ విశ్ాుసంగా ప్రిగ్ణ ంచలలము. ప్రజలు త్మ త్లేిద్ండుర లకు విధేయత్ చూపాలని, 

బరా హమణులు మరియు బౌద్ధ  సనాయసులకు గౌర్వం ఇవ్ాులని మరియు బానిసలు మరియు స్ేవకులపెై ద్య 
చూపాలని అది నిరేదశ్చంచిన సామాజిక కరమానిి ప్రిర్క్షించడం దీని విసత ృత్ లక్షయం. 
» ప్రజలు మంచిగా ప్రవరితస్ేత  సురాో నిి (సురో్ం) ప ంద్ుతార్ని ఆయన అభపరా యప్డాీ ర్వ. బౌద్ధ  బో ధనల లక్షయమ ైన 
మోక్షానిి వ్ార్వ ప ంద్ుతార్ని ఆయన ఎప్తపడూ చెప్పలలద్ు. 

Mauryan Administration 

I. Central Administration 

 

» రరజు : మౌర్య ప్రభుత్ుం కేందీరకృత్ బూయరోకరస్ీ, దీనిలో కేంద్రకం రాజు. కౌటిలయ / చాణకుయడు ప్రకార్ం, రాషాట ా లలో 7 

అంశ్ాలు ఉనాియ (సప్తంగ్ స్థదాధ ంత్ం) - రాజా (రాజు), అమాత్య (కార్యద్ర్వులు), జనప్ద్ (పరా ంత్ం), ద్ురో్ 
(కోట), కోశ్ా (నిధి), స్ేన (స్ెనైయం) మరియు మిత్ర (స్ేిహిత్ుడు). రాష్ట ంాలోని ఏడు అంశ్ాలలో రాజు ఆత్మగా 
ప్రిగ్ణ ంచబడాీ డు. 

» మంత్రా పరిషత్ : రాజుకు మంతిర ప్రిష్త్ సహాయం చేస్థంది, వీరిలో సభుయలు ఉనాిర్వ – 

1. యువరాజా (కిరరటం యువరాజు) 

2. ప్తరోహిత్ (ప్రధాన ప్లజారి) 

3. స్ేనాప్తి (కమాండర్-ఇన్-చీఫ్) 

4. మరికొంద్ర్వ మంత్ుర లు 
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II. Municipal Administration 

» కౌటిల్హ ఒక ప్లరిత అధాయయానిి నగ్రాకి అంటే నగ్ర్ సూప్రింట ండెంట్స నియమాలకు కేటాయంచార్వ. 
శ్ాంతిభద్రత్ల ప్రిర్క్షణ అత్ని ప్రధాన విధి. 
» స్థసటమ్ యొకక మ గ్సతనీస్ ఖ్ాతా : ఐద్ుగ్ుర్వ సభుయలతో కూడిన 6 కమిటలలు మరియు వ్ాటి విధులు: 
1వ - పారిశ్రా మిక కళ్లు 
2వ - విదేశీయుల వినోద్ం 

3వ - జనన మర్ణాల నమోద్ు 
4వ - వ్ాణ జయం మరియు వ్ాణ జయం 

5వ - త్యార్వ చేస్థన వసుత వతల బహిర్ంగ్ వికరయం 

6వది- వికరయంచిన వసుత వతలపెై ప్నుిల స్ేకర్ణ (కొనుగోలు ధర్లో 1/10వ వంత్ు) 

III. Army 

 

» మౌర్య ప్రిపాలన యొకక అత్యంత్ అద్ుుత్మ ైన లక్షణం భారర స్ెైనాయనిి నిర్ుహించడం. వ్ార్వ నావికాద్ళ్ళనిి 
కూడా నిర్ుహించేవ్ార్వ.మ గాసతనీస్ ప్రకార్ం స్ెైనయం యొకక ప్రిపాలనను 30 మంది అధికార్వలతో 6 కమిటలలుగా 
విభజించార్వ, ఒకోక కమిటలలో 5 మంది సభుయలు ఉంటార్వ. వ్ార్వ : 
1. ప్దాతి ద్ళ్ం 

2. అశ్చుక ద్ళ్ం 

3. ఏనుగ్ులు 
4. ర్థాలు 
5. నౌకాద్ళ్ం 

6. ర్వ్ాణా 
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» మౌర్వయల కాలంలో రెండు ర్కాల గ్ూఢప్తర్వష్ులు (డిట కిటవ లు) ఉండేవ్ార్వ- సంసాి న్ (స్ేటష్న్) మరియు 
సంచారి (సంచార్ం) 

Society & Economy of Mauryan 

Economy 

 

» దాదాప్త అనిి ఆరిిక కార్యకలాపాలను రాష్ట ంా నియంతిరంచింది. 
» రెైత్ుల నుండి వసూలు చేస్ే ప్నుి ఉత్పతితలో 1/4 నుండి 1/6 వర్కు ఉంట ంది. 
» రాష్ట ంా నీటిపార్వద్ల సౌకరాయలను (స్ేత్ుబంధ) కూడా అందించింది మరియు నీటి-ప్నుి వసూలు చేస్థంది. 
» అమమకానికి ప్టటణానికి తీసుకొచిిన వసుత వతలపెై కూడా టోల్ లు వసూలు చేస్థ గేట  వద్ద  వసూలు చేశ్ార్వ. 
» మ ైనింగ్, అటవీ, ఉప్తప, మద్యం వికరయాలు, ఆయుధాల త్యారర మొద్లెైన వ్ాటిలో రాష్ట ంా గ్ుతాత ధిప్తాయనిి 
ప ందింది. 
» సో హగౌర్ (గోర్ఖ ప్లర్ జిలాే , యు.పథ.) రాగి ఫలకం శ్ాసనం మరియు మహాసాి న (బో గారా జిలాే , బంగాే దేశ) 
శ్ాసనం కర్వవత సమయంలో అవలంబించాలిసన ఉప్శమన చర్యలకు సంబంధించినవి. 
» ముఖ్యమ ైన ఓడరేవతలు: భార్వకచ్ / భరోచ్ మరియు సుపారా (ప్శ్చిమ తీర్ం), బెంగాల్ లోని తామాలిపథత  
(త్ూర్వప తీర్ం). 
» మౌర్వయల కాలంలో, ప్ంచ్-మార్క నాణేలు (ఎకుకవగా వ్ెండి) లావ్ాదేవీల సాధార్ణ యూనిట ే . 
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Society 

 

» కౌటిలయ/చాణకుయడు/విష్ుణ గ్ుప్తత డు ప్లర్ుప్త సమృతి ర్చయత్ల వలె వర్ణ వయవసిపెై కఠినంగా లలర్వ. 
» కౌటిలుయని 'అరి్శ్ాసత ంై' శూద్ుర లను ఆర్యన్ సమాజంగా చూస్థంది, ఇది మలలచ లలదా ఆర్యయేత్ర్ సమాజం నుండి 
వ్ేర్వ చేయబడింది. 
» వ్ెైశుయల మధయ అంత్రానిి త్గిోంచడం (వీరిలో ఎకుకవ మంది ఇప్తపడు వ్ాణ జయంపెై ద్ృషథట  సారిసుత నాిర్వ, 
అయతే ఇత్ర్వలు సాగ్ును కొనసాగించార్వ) మరియు శూద్ుర లు (వీరిలో చాలా మంది ప్రసుత త్ం 
వయవసాయదార్వలు మరియు ఇత్ర్వలు చేతివృత్ుత లవ్ార్వ). 
» భార్తీయ సమాజం 7 త్ర్గ్త్ులుగా విభజించబడింద్ని మగ్సతనీస్ పేరొకంది: 
1. త్త్ువ్ేత్తలు 
2. రెైత్ులు 
3. స్ెైనికులు 
4. ప్శువతల కాప్ర్వలు 
5. కళ్ళకార్వలు 
6. నాయయాధికార్వలు 
7. కౌనిసలర్వే  

పెైన పేరొకని 'త్ర్గ్త్ులు' సామాజికంగా కంటే ఆరిికంగా ఉనిట ే  కనిపథసాత య. 

» భార్త్దేశంలో బానిసత్ుం లలద్ని మ గ్సతనీస్ పేరొకనిప్పటికీ; ఇంకా, భార్తీయ మూలాల ప్రకార్ం, మౌర్వయల 
పాలనలో బానిసత్ుం ఒక గ్ురితంప్త ప ందిన సంసి. పాశ్ాిత్య దేశ్ాలలో మ గ్సతనీస్ బానిసత్ుం గ్ురించి ప్లరిత 
చటటప్ర్మ ైన కోణంలో ఆలోచిసుత నిట ే  కనిపథసుత ంది. 
» మౌర్య సమాజంలో స్ీత లైు ఉనిత్ సాి నం మరియు స్ేుచఛను ఆకరమించార్వ. కౌటిలయ ప్రకార్ం, స్ీత లైు విడాకులు 
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తీసుకోవడానికి లలదా ప్తనరిువ్ాహం చేసుకోవడానికి అనుమతించబడాీ ర్వ. స్ీత లైు రాజు యొకక వయకితగ్త్ 
అంగ్ర్క్షకులుగా, గ్ూఢచార్వలుగా మరియు ఇత్ర్ విభని ఉదో యగాలలో నియమించబడాీ ర్వ. 

Mauryan Art 

 

ఆనంద్ కుమార్సాుమి మౌర్య కళ్ను రెండు గ్ూర ప్తలుగా వరరోకరించార్వ: 
1. రరయల్ / కోరా్ట ఆరా్ట: చంద్రగ్ుప్త  మౌర్య రాజభవనం (కుమాా ర్ర్, పాటాి) మరియు పాటలే ప్తత్ర నగ్ర్ం, అశ్ోకన్ 
సతంభాలు, గ్ుహలు, సూి పాలు మొద్లెైనవి. 

2. జ్ానపద/ప్రపులర్ట ఆరా్ట 

1. యక్ష-యక్షిణ  మొద్లెైన బొ మమల శ్చలపం ఉదా. ప్రాా మ్ (మధుర్) యక్ష, బేసానగ్ర్/విదిషా (M.P.)కి చెందిన 
యక్షిణ , దిద్ర్ గ్ంజ్ (పాటాి)కి చెందిన చనుర్-బేర్ర్ యక్షిణ  
2. ట ర్రకోట వసుత వతలు 
3. అశ్ోక్ చకరవరిత రాతి చిత్రప్టం/అశ్ోక్ చకరవరిత యొకక విరిగిన ఉప్శమన శ్చలపం (కనగ్నహలేి, కరాణ టక). 
» మౌర్వయలు అశ్ోకుడి కాలంలో రాతి కటటడానిి పెద్ద  ఎత్ుత న ప్రవ్ేశపెటాట ర్వ 

» పాటాి శ్చవ్ారే్లోని కుమాార్ వద్ద  80 సతంభాల హాలు ఉనికిని సూచించే రాతి సతంభాలు మరియు చెకక నేల 
మరియు పెైకప్తప యొకక శకలాలు కనుగొనబడాీ య. ఫాహిన్ ఈ విధంగా వ్ాయఖ్ాయనించాడు: 'ఈ పాయలెస్ లు చాలా 
అంద్ంగా మరియు అద్ుుత్ంగా ఉనాియ, అవి మనుష్ుల కంటే దేవతని సృషథటగా కనిపథసాత య. 
» సతంభాలు మౌర్వయల శ్చలపకళ్ళ కళ్ళఖ్ండాలను సూచిసాత య. ప్రతి సతంభం ఒకే ఇసుకరాయతో త్యార్వ 
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చేయబడింది, వ్ాటి రాజధానులు మాత్రమే స్థంహం లలదా ఎద్ుద ల ర్ూప్ంలో ఉని అంద్మ ైన శ్చలాపలు, పెైభాగ్ంలో 
సతంభంతో జత్చేయబడి ఉంటాయ. 
» సార్నాథ్ మరియు సాంచిలో నాలుగ్ు స్థంహాల రాజధాని. 26 జనవరి, 1950న సమత్ యొకక స్థంహరాశ్చ 
రాజధాని భార్త్దేశ జాతీయ చిహింగా సీ్ుకరించబడింది. 
» రాంప్లరాు మరియు లౌరియా నంద్న్ గ్ర్ లో ఒకే స్థంహ రాజధాని. 
» రాంప్లర్ు వద్ద  ఒకే ఎద్ుద  రాజధాని. 
» ధౌలి వద్ద  చెకకబడిన ఏనుగ్ు మరియు కలిస వద్ద  చెకకబడిన ఏనుగ్ు. 
» మౌర్య కళ్ళకార్వలు సనాయసులు నివస్థంచడానికి రాళే్ నుండి గ్ుహలను కతితరించే అభాయసానిి పరా ర్ంభంచార్వ. 
తొలి ఉదాహర్ణ గ్య (అశ్ోకన్)లోని బరాబర్ గ్ుహలు (సుదామ, వర్లీ్ హట్స, కర్ణ చౌప్ద్, రిషథ లోమేష్డ). ఇత్ర్ 
ఉదాహర్ణలు గ్య (ద్శర్థ్)లోని నాగార్వజ న గ్ుహలు. 
» బుద్ుధ ని అవశ్లషాలను ప్రతిషథటంచడానికి సామాాజయం అంత్టా సూి పాలు నిరిమంచబడాీ య. వీటిలో, అత్యంత్ 
ప్రస్థద్ధమ ైనవి సాంచి మరియు భర్వా త్ వద్ద  ఉనాియ. 

Foreign Successors of Mauryas 

The Indo-Greeks : 2nd Century BC 

 

» ఇండో-గరరకులు (బాకీటరియన్ గరరకులు) మౌర్వయల అనంత్ర్ కాలంలో వ్ాయువయ భార్త్దేశంలోని మొద్టి విదేశీ 
పాలకులు. 
» అత్యంత్ ప్రస్థద్ధ  ఇండో-గరరక్ పాలకుడు మ ననీసరి 165 BC-145 BC), దీనిని మిలిండా అని కూడా పథలుసాత ర్వ. 
అత్ను నాగ్స్ేనుడు లలదా నాగార్వజ న చేత్ బౌద్ధమత్ంలోకి మార్ిబడాీ డు. 
» భార్త్దేశ చరిత్రలో ఇండో-గరరక్ పాలన ముఖ్యమ ైనది ఎంద్ుకంటే వ్ార్వ పెద్ద  సంఖ్యలో నాణేలు విడుద్ల చేశ్ార్వ. 
» భార్త్దేశంలో రాజులకు ఖ్చిిత్ంగా ఆపాదించబడే నాణేలను విడుద్ల చేస్థన మొద్టి పాలకులు ఇండో -
గరరకులు. 
» బంగార్వ నాణేలను విడుద్ల చేస్థన మొద్టి వ్ార్వ. 
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» వ్ాయువయ భార్త్దేశంలో గాంధర్ పాఠశ్ాలకు దారితీస్ే కళ్లో వ్ార్వ హెలెనిక్ అంటే గరరకు లక్షణాలను ప్రిచయం 
చేశ్ార్వ. 

The Sakas : 1st Century BC-4th Century AD 

 

» భార్త్దేశంలోని ఇండో-గరరకుల సాి నంలో స్ెైకథియనుే  అని కూడా పథలువబడే సకాస్ వచాిర్వ. 
» భార్త్దేశంలోని వివిధ పరా ంతాలలో త్మ అధికార్ సాి నాలను కలిగి ఉని సకల ఐద్ు శ్ాఖ్లలో అత్యంత్ 
ముఖ్యమ ైనది 4వ శతాబదం AD వర్కు ప్శ్చిమ భార్త్దేశంలో పాలించిన శ్ాఖ్. 
» భార్త్దేశంలో అత్యంత్ ప్రస్థద్ధ  శక పాలకుడు ర్వద్రద్మన్ (కీర.శ. 130-కీర.శ. 150). అత్ను త్న స్ెైనిక 
విజయాలకే కాకుండా (ముఖ్యంగా శ్ాత్వ్ాహనులకు వయతిరేకంగా) త్న ప్రజా ప్నులకు కూడా ప్రస్థదిధ  చెందాడు 
(అత్ను మౌర్వయల కాలం నాటి ప్రస్థద్ధ  సుద్ర్ున్ సర్సుసను మర్మమత్ుత  చేసాడు) మరియు సంసకృతానిి 
పోర త్సహించాడు (అత్ను ప్విత్రమ ైన సంసకృత్ంలో మొటటమొద్టి సుదీర్ఘ శ్ాసనానిి విడుద్ల చేశ్ాడు. ) 

» భార్త్దేశంలోని ఇత్ర్ ముఖ్యమ ైన శక పాలకులు నహపాన, ఉష్వదేవ, ఘమతిక, చష్టన మొద్లెైనవి. 
» సుమార్వ 58 BCలో ఉజజయని రాజు - వికరమాదిత్ుయడు - శకులకు వయతిరేకంగా సమరి్వంత్ంగా పో రాడినట ే  
భావిసుత నాిర్వ. వికరమ సంవత్ులు అనే యుగ్ం 58 BC నుండి లెకికంచబడింది. 

The Parthians : 1st Century BC-lst Century AD 

» నిజానికి పారిియనుే  (ప్హేావ్ాలు) ఇరాన్ లో నివస్థంచార్వ, వ్ార్వ వ్ాయువయ భార్త్దేశంలోని శకాలను భరరత 
చేశ్ార్వ, కానీ శ్ాకాస్ కంటే చాలా చిని పరా ంతానిి నియంతిరంచార్వ. 
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» అత్యంత్ ప్రస్థద్ధ  పారిియన్ రాజు గోండాఫెమ స్థన్, అత్ని పాలన స్ెయంట్స థామస్ కైైెసతవ మత్ం ప్రచార్ం కోసం 
భార్త్దేశ్ానికి వచిినట ే  చెబుతార్వ. 

The Kushans : 1st Century AD-3rd Century AD 

 

» మధయ ఆస్థయాలోని ఐద్ు యూచి వంశ్ాలలో కుషానులు ఒకర్వ. 
» వ్ార్వ వ్ాయువయ భార్త్దేశంలోని పారిియనే సాి నంలో ఉనాిర్వ మరియు త్ర్వవ్ాత్ దిగ్ువ స్థంధు ప్రరవ్ాహక 
పరా ంత్ం మరియు ఎగ్ువ మరియు మధయ గ్ంగా ప్రరవ్ాహక పరా ంతాలకు విసతరించార్వ. 
» మొద్టి కుషాన్ రాజవంశ్ానిి కడడోస్ెస్ I లలదా కుజుల్ కదీోస్ెస్ సాి పథంచార్వ. రెండవ రాజు కడిోస్ెస్ II లలదా 
వ్ేమా కడిోస్ెస్ బంగార్వ నాణేలను విడుద్ల చేశ్ాడు. 
» రెండవ కుషాను వంశ్ానిి కనిష్ుకడు సాి పథంచాడు. దాని రాజులు ఎగ్ువ భార్త్దేశంపెై కుషాను అధికారానిి 
విసతరించార్వ. వ్ారి రాజధానులు పెషావర్ (ప్తర్వష్ప్తర్) మధుర్లో ఉనాియ. 
» అత్యంత్ ప్రస్థద్ధ  కుషాను పాలకుడు కనిష్ుకడు (78 AD -101 AD), రెండవ అశ్ోకుడు' అని కూడా పథలుసాత ర్వ. 
అత్ను 78 ADలో ఒక శకానిి పరా ర్ంభంచాడు, దీనిని ఇప్తపడు శక యుగ్ం అని పథలుసాత ర్వ మరియు దీనిని 
భార్త్ ప్రభుత్ుం ఉప్యోగిసుత ంది. 
» కనిష్ుకడు మహాయాన బౌద్ధమతానికి గొప్ప పో ష్కుడు. అత్ని పాలనలో 4వ బౌద్ధ  మండలి కాశీమర్ లోని 
కుండలావనలో జరిగింది, ఇకకడ బౌద్ధమత్ం యొకక మహాయాన ర్ూప్ం యొకక స్థదాధ ంతాలు ఖ్రార్వ 
చేయబడాీ య. 
» చివరి గొప్ప కుషాన్ పాలకుడు వ్ాసుదేవ I. 
» కుషానులు త్మ సామాాజయం గ్ుండా ఇరాన్ మరియు ప్శ్చిమ ఆస్థయా వర్కు చైెనా నుండి పరా ర్ంభమయేయ 
ప్రస్థద్ధ  ప్ట ట  మారాో నిి నియంతిరంచార్వ. ఈ మారో్ం కుషానులకు గొప్ప ఆదాయ వనర్వ. 
» భార్త్దేశంలో బంగార్వ నాణేలను విసత ృత్ సాి యలో విడుద్ల చేస్థన తొలి పాలకులు కుషాణులు. 



ప్రాచీన భారతదేశ చరితా మౌరయుల సరమరా జ్ుం 
Static GK- సరా టిక్ అంశరలు (గ్రూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు) 
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» కనిష్ుకని రాజ ద్రాుర్వలో చాలా మంది ప్ండిత్ులకు ఆద్ర్ణ లభంచింది. పార్ువ, వసుమిత్ర, అశుఘోష్, 

నాగార్వజ న, చర్కాండ్ మాత్ర్ వంటివ్ార్వ వ్ారిలో కొంద్ర్వ. 
» 46-47 ADలో, హిప్పలస్ అనే గరరకు నావికుడు ప్శ్చిమాస్థయా నుండి భార్త్దేశ్ానికి ర్వత్ుప్వనాల సముద్ర 
మారాో నిి కనుగొనాిడు. 
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