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Νέες θρησκείες, νέες αυτοκρατορίες

Ο βεδικός πολιτισμός, που σταδιακά εξαπλώθηκε προς τα
ανατολικά κατά μήκος του Γάγγη, εξασθενούσε και έχανε τη
συνοχή του όσο απομακρυνόταν από το λίκνο του, την περιοχή του άνω Γάγγη. Η γέννηση νέων πολιτικών και θρησκευτικών σχημάτων στη λεκάνη του μέσου Γάγγη τον 6ο π.Χ.
αιώνα επιταχύνθηκε υπό την επίδραση του πολιτισμού του
Γάγγη, όμως τα σχήματα αυτά στράφηκαν σε εντελώς νέες
κατευθύνσεις.
Τα ύστερα βεδικά κείμενα, που ονομάζονται Αρανυάκες και
Ουπανισάδες, τα οποία αποσπούν τη θεωρία της θυσίας από
την ίδια την τελετουργία στρέφοντάς τη προς τις απαρχές της
φιλοσοφίας, βρήκαν το πλαίσιό τους όχι στο βασίλειο ΚουρούΠαντσάλα αλλά στα ανατολικά βασίλεια Κόσαλα, Κασί και
Βιντέχα, στην περιοχή του μέσου Γάγγη. Εκεί, οι πλούσιοι
βασιλείς νεοσύστατων κρατών συναγωνίζονταν ποιος θα προσελκύσει περισσότερους βραχμάνους φιλοσόφους από τα πιο
ονομαστά δυτικά κέντρα γνώσης για να κοσμήσουν τις αυλές
τους, τους έβαζαν να κάνουν φιλοσοφικές συζητήσεις και
προσέφεραν σεβαστά βραβεία στους νικητές. Ένα τέταρτο
ανατολικό βασίλειο, η Μαγκάντα, που αργότερα εξελίχθηκε
στο ισχυρότερο από όλα αυτά και απορρόφησε τα υπόλοιπα
στη διαρκώς επεκτεινόμενη αυτοκρατορία του, είχε επηρεαστεί λιγότερο από τους βραχμάνους. Οι βραχμάνοι της Μέσης Χώρας μόνο περιφρόνηση της έδειχναν· ένα θεραπευτικό
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ξ όρκι που σώζεται στην Αθάρβα Βέδα εύχεται πυρετό στους
κατοίκους της Μαγκάντα και στους ανατολικούς γείτονές
τους της Άνγκα (Βεγγάλης), καθώς και άλλες συμφορές.
Παρότι ορισμένοι από αυτούς τους ανατολικούς λαούς υιοθέτησαν με ζήλο τον βεδικό πολιτισμό στις πιο συνηθισμένες
του μορφές, άλλοι στράφηκαν στις νέες αντιβεδικές θρησκείες
—τζαϊνισμός, βουδισμός και ατζίβικα— που αναπτύχθηκαν
στους κόλπους τους. Αυτό δεν οφειλόταν μόνο στη μεγάλη
απόσταση που τους χώριζε από τη Μέση Χώρα, ή στην επίδραση μη άριων πληθυσμών, αλλά και στην κρίση την οποία
διερχόταν ο ίδιος ο βεδικός πολιτισμός, όπως και στην εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικής και κρατικής οργάνωσης στις
ανατολικές περιοχές, για τις οποίες η βεδική θρησκεία δεν
ήταν πλέον επαρκής.
Μόνο ενδείξεις έχουμε για το εύρος και το περιεχόμενο της
κρίσης αυτής, συνδέεται όμως με την παρακμή του βασιλείου
Κουρού-Παντσάλα και τον αφανισμό της αρχαίας του δυναστείας, η οποία την εποχή των Ουπανισάδων ήταν απλώς μια
ανάμνηση. Η συνοχή του φυλετικού κράτους και η πολιτική
δύναμη της άρχουσας τάξης των πολεμιστών δοκιμάστηκαν
από την εμφάνιση νεόκοπων βασιλέων ενός τύπου που απαντά
συνηθέστερα στα ανατολικά βασίλεια. Η νέα μορφή βασιλείας
στόχευε στη δημιουργία στρατών περισσότερο επαγγελματικού χαρακτήρα και συνεπώς περισσότερο εξαρτώμενων από
τον βασιλιά, στην κατάκτηση εδαφών πλούσιων σε φυσικούς
πόρους και υπηκόων-αγροτών που να καταβάλλουν φόρους,
και όχι τόσο στην απόκτηση λαφύρων ή εδαφών για την επέκταση της φυλής· στόχευε επίσης στη διατήρηση της ειρήνης
μεταξύ των διαφορετικών φυλετικών ομάδων που είχαν βρεθεί μαζί στο νέο υπερφυλετικό εδαφικό κράτος.
Η ανομοιογένεια του πληθυσμού τέτοιων κρατών έθετε
τους κυβερνήτες τους αντιμέτωπους με νέα προβλήματα,
και ευνοούσε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της εξουσίας στα
χέρια του βασιλιά. Νεοκατακτημένοι λαοί, που δεν ήταν δε-
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σμευμένοι με σχέσεις προστασίας με συγκεκριμένους πολέμαρχους, αποκτούσαν πλέον άμεση σχέση με τον θρόνο μέσα
από τη φορολόγηση της παραγωγής τους, που απέφερε μεγάλα έσοδα ώστε να μπορούν να συντηρούνται μισθοφορικοί
στρατοί. Στο εσωτερικό τέτοιων ομάδων τη συμπεριφορά
εξακολουθούσε να τη ρυθμίζει το έθιμο, όμως οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών ομάδων, που άλλοτε βασίζονταν αποκλειστικά στο πελατειακό σύστημα, περιέρχονταν πλέον όλο
και περισσότερο στην εποπτεία και τη διαιτησία του βασιλιά.
Αναπτύχθηκε έτσι μια νέα γραμματεία περί διακυβέρνησης
της νέας πολιτειακής μορφής, η οποία συγχρόνως απαίτησε
να αναπτυχθούν παράλληλα κανόνες δικαίου των συμβάσεων
αλλά και του ποινικού δικαίου.
Η νέα αυτή πολιτειακή μορφή υπολόγιζε ψυχρά τα συμφέροντά της και επιδίωκε να τα προωθήσει χωρίς κανέναν
δισταγμό· σταδιακά αλλά αμείλικτα καταβρόχθισε τα βεδικά
φυλετικά κράτη, αξιοποιώντας την οργανωτική της ισχύ, η
οποία υπηρετούσε άριστα τον κατεξοχήν επεκτατικό χαρακτήρα του κράτους. Τα παλαιά ηρωικά ιδεώδη έχασαν το
κύρος τους. Την προηγούμενη περίοδο, η κοινωνία έμοιαζε
προέκταση της συμπαντικής τάξης, φυσική και θεϊκή ταυτόχρονα, και η ηθική ζωή ήταν αυστηρά συναρτημένη με την
τήρηση των πανάρχαιων εθίμων. Τώρα, από την καταρρέουσα κοινωνική δομή αναδύεται το άτομο, το οποίο αισθάνεται
απομονωμένο. Βλέπει τον κόσμο υπό άλλο πρίσμα· κάποιοι
μάλιστα θρηνούν για την απομόνωσή τους, όπως ένας από τους
βασιλείς στις Ουπανισάδες: «Οι μεγάλοι βασιλείς και ήρωες
του παρελθόντος», λέει, «έχουν εγκαταλείψει τη δόξα τους
και πέρασαν στον επόμενο κόσμο. … Οι ωκεανοί ξεραίνονται,
οι κορφές των βουνών καταρρέουν, ο Πολικός Αστέρας τρεμοσβήνει, τα αστέρια χάνουν τις θέσεις τους, οι θεμελιωτές
της γης, οι θεοί, εγκαταλείπουν τις βάσεις τους. … Μέσα σ’
αυτή τη ροή, είμαι όπως ο βάτραχος σε ξερό πηγάδι».16 Άλλοι,
που αντιλαμβάνονται τώρα την κοινωνία σαν απλό ανθρώπινο
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κατασκεύασμα παρά σαν στοιχείο της θεϊκής τάξης, αποποιούνται τις υποχρεώσεις του κυρίου της οικογένειας και αναζητούν τη σωτηρία στην αταραξία και στον διαλογισμό.
Ορισμένοι ωστόσο, οι οποίοι παρ’ όλα αυτά συμμερίζονταν
αυτή τη νέα προοπτική, αντέδρασαν διαφορετικά. Διότι, εάν
η κοινωνία αποτελεί κατ’ ουσίαν ανθρώπινο δημιούργημα, οι
άνθρωποι μπορούν επίσης και να την τροποποιήσουν και να
τη χειραγωγήσουν. Αυτοί ήταν οι νέοι πολιτικοί, σύμβουλοι
του βασιλιά. Έχει ενδιαφέρον ότι τις περισσότερες φορές ήταν
βραχμάνοι. Ενώ ο βεδικός βασιλιάς ήταν ο ισχυρότερος στην
τάξη των κσατρίγια, και βασιζόταν στην υπερφυσική βοήθεια
του βραχμάνου ιερέα του (πουροχίτα), το στερεότυπο του νέου
πολιτικού είναι ένας βραχμάνος που δεν είναι ούτε ιερέας ούτε
πολεμιστής· φημίζεται για την πολιτική του επιτηδειότητα
περισσότερο παρά για την ευσέβειά του, τις θρησκευτικές του
γνώσεις ή την ηθικότητά του.
Θρησκείες της απάρνησης / αρνησίκοσμες θρησκείες

Ο θυσιαστής της βεδικής εποχής πίστευε ότι η τελετουργική
πράξη αποτελούσε ευλογία για τον ίδιο, τόσο σε τούτο τον
κόσμο —προσφέροντας μακροζωία, πλούτη και απόκτηση
γιων— όσο και στον επόμενο. Μετά θάνατον, ήλπιζε να κατοικήσει για πάντα στον Κόσμο των Πατέρων, στον οποίο
πρυτανεύει ο Βασιλιάς Γιάμα, ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε, και ο οποίος τρέφεται με τις ευσεβείς προσφορές των απογόνων. Όμως, μέσα από την αναζήτηση σχετικά με το νόημα
της θυσίας σύντομα η θυσία μετασχηματίστηκε από απλή
πράξη αμοιβαιότητας μεταξύ του ανθρώπου, από τη μια, και
των θεών και των πατέρων, από την άλλη, σε κοσμογονική
αρχή.
Στη διάρκεια αυτής της εξέλιξης των ιδεών διαμορφώθηκε
η πεποίθηση ότι πρέπει κανείς να υπομείνει ξανά τον θάνατο
στην άλλη ζωή, και σταδιακά η πίστη αυτή εξελίχθηκε στο
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δόγμα της Επαναγέννησης (σαμσάρα) ή του ατέρμονου κύκλου
θανάτων και γεννήσεων σε άλλα σώματα, του οποίου είναι
δέσμια η ψυχή. Σύμφωνα με το συναφές δόγμα της Ηθικής
Αιτιότητας, αυτή την ατέρμονη μετενσάρκωση της ψυχής
από ένα σώμα σε άλλο την προκαλούν οι πράξεις (κάρμα), και
η ηθική αξία των πράξεων του καθενός καθορίζει εάν θα ξαναγεννηθεί ως ανώτερο ον, λόγου χάρη βραχμάνος ή θεός, ή
κατώτερο, όπως φυτό ή ζώο. Οι μεγάλοι χρονικοί κύκλοι που
καλύπτουν τη νέα κοσμολογία είχαν πιθανώς διαμορφωθεί με
βάση την αστρονομική γνώση η οποία είχε διαδοθεί από τη
Μεσοποταμία.
Οι διδασκαλίες αυτές αποδίδουν στο σύμπαν μια δομή η
οποία είναι κατανοητή, ηθική, αντικειμενική και αυστηρά
ακριβής, όπου η αρετή πάντοτε επιβραβεύεται και η φαυλότητα τιμωρείται, εάν όχι σε αυτή τη ζωή, τότε σε κάποια επόμενη. Όλα τα ζωντανά πλάσματα υπόκεινται στους αμείλικτους
αυτούς νόμους, ακόμη και οι ίδιοι οι θεοί, που δεν μπορούν
να αποφύγουν ούτε τον θάνατο ούτε και τις συνέπειες των
πράξεών τους. Οι διδασκαλίες της Επαναγέννησης και της
Ηθικής Αιτιότητας υπονόμευσαν λοιπόν την υπεροχή των
θεών και της θυσιαστήριας πράξης (κάρμα) στη θρησκευτική
σκέψη· η πίστη στους θεούς και η θυσία, όσο σημαντικές κι αν
ήταν, μπορούσαν να προσφέρουν παροδική μονάχα σωτηρία.
Διαμορφώθηκε έτσι μια νέα αντίληψη για τη σωτηρία, αυτή
της μόνιμης πνευματικής απελευθέρωσης (μόκσα, νιρβάνα)
από το ατέρμονο γύρισμα του Τροχού της Επαναγέννησης.
Τελικά, η βεδική πίστη σε μια προηγούμενη χρυσή εποχή,
όταν η θρησκευτική γνώση ήταν πλήρης και οι άνθρωποι ήταν
από τη φύση τους ενάρετοι και ζούσαν πάρα πολλά χρόνια
—μια αρκετά συνηθισμένη οπτική του χρόνου στον αρχαίο
κόσμο—, αποκρυσταλλώθηκε στη διδασκαλία των Τεσσάρων
Κοσμικών Εποχών (γιούγκα) του κυκλικού χρόνου τον οποίο
διέρχεται ο κόσμος. Οι Τέσσερις Κοσμικές Εποχές έχουν
πάρει τις ονομασίες τους από το βεδικό παιχνίδι του ζαριού:
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Κρίτα (το τέσσερα, η ζαριά που κερδίζει), Τρέτα (το τριάρι),
Ντβάπαρα (το δυάρι) και Κάλι (άσος, η ζαριά που χάνει). Σε
κάθε διαδοχική εποχή, το ντάρμα (θρησκεία, ηθική) εκπίπτει
κατά ένα τέταρτο από την αψεγάδιαστη τελειότητα της εποχής Κρίτα, η διάρκεια της ανθρώπινης ζωής μειώνεται και ο
αγώνας για επιβίωση γίνεται ολοένα πιο άγριος. Στο τέλος
της παρούσας εποχής Κάλι, στην οποία έχουμε τη δυστυχία
να ζούμε, ο κόσμος θα καταστραφεί και ο κύκλος θα αρχίσει
ξανά με μια νέα χρυσή εποχή, και ούτω καθεξής, αέναα.
Τα δόγματα της Επαναγέννησης, της Ηθικής Αιτιότητας,
της Απελευθέρωσης και των Τεσσάρων Κοσμικών Εποχών
γίνονται τα αξιώματα κάθε μεταγενέστερης φιλοσοφίας στην
αρχαία Ινδία. Τα βρίσκουμε σε εμβρυϊκή μορφή στις Αρανυάκες και τις Ουπανισάδες, πλάι σε μια πληθώρα αλληλοσυγκρου
όμενων αντιλήψεων. Παρότι από τη δημιουργική ζύμωση
ιδεών που καταγράφεται σε αυτά τα βεδικά έργα δεν μπορεί να
εξαχθεί μία και μοναδική φιλοσοφία, οι μεταγενέστερες εποχές
επέλεξαν ορισμένες από τις ιδέες αυτές, οι οποίες σφράγισαν
στο εξής τη φιλοσοφική σκέψη. Οι ιδέες τους διατυπώνονται
στις «Ύψιστες Δηλώσεις» (μάχα-βάκυα), αξιομνημόνευτες ρήσεις που συνοψίζουν τις βαθύτερες αλήθειες της θεωρίας της
θυσίας, οι οποίες έχουν σαφώς μονιστική τάση· κινούνται δηλαδή προς την ιδέα ότι η βάση της πολλαπλότητας του κόσμου
είναι μία μοναδική απρόσωπη αρχή (κάπως διαφορετική ιδέα
από τον μονοθεϊσμό, την ιδέα δηλαδή ότι υπάρχει μόνο ένας
Θεός, που είναι ένα πρόσωπο). Οι μεγάλες δηλώσεις όπως
«Εγώ είμαι το Μπράχμαν» (Αχάμ Μπραχμάσμι) και «Εκείνο
είσαι» (Τατ Τουάμ Ασί) σημαίνουν την ταυτότητα της ατομικής ψυχής με την απρόσωπη ψυχή του Κόσμου (Μπράχμαν, το
απόλυτο, ουδέτερο, κι επομένως μη προσωπικό· δεν πρέπει να
συγχέεται με τον δημιουργό Μπραχμά, το βεδικό κείμενο που
ονομάζεται Μπράχμανα, ή την κάστα των βραχμάνων [μπράχμιν]), ενώ το «Όχι αυτό, όχι αυτό» (Νέτι-Νέτι) σημαίνει ότι η
ψυχή του Κόσμου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται εσφαλμένα
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ως οποιοδήποτε αντικείμενο των αισθήσεων. Η γνώση των
βεδικών στίχων (μάντρα), που κρατήθηκαν προσεκτικά μακριά
από τα αυτιά των ιερόσυλων, είχε κάποτε αποδειχτεί αρκετή για να φέρει την τέλεια ευδαιμονία στους Αρίους· τώρα, η
μυστική γνώση της ταυτότητας της ατομικής ψυχής και της
ψυχής του Κόσμου είναι μάλλον εκείνη που δίνει την ελπίδα της
σωτηρίας με τη μορφή της διαφυγής από την Επαναγέννηση,
και της συγχώνευσης της μιας με την άλλη.
Η σημασία που αποδιδόταν στη νέα αυτή γνώση έτεινε
να υποβαθμίσει την επιτέλεση της θυσίας, ή μάλλον να επικεντρώσει την προσοχή στην εσώτερη σημασία της, και όχι
στον εξωτερικό τρόπο εκτέλεσής της. Σταδιακά η θεωρία
της θυσίας εγκατέλειψε την τελετουργική της διάσταση και
στράφηκε προς τον διαλογισμό και την ασκητική απόσυρση
από την κοινωνία.
Οι απαρνητές / αρνησίκοσμοι

Οι απαρχές του ασκητισμού στην Ινδία φτάνουν τουλάχιστον
τόσο πίσω όσο η Ριγκ Βέδα, όπου και ακούμε για τον μούνι,
τον σιωπηλό οραματιστή που έχει αφήσει τα μαλλιά του να
μακρύνουν και κυκλοφορεί γυμνός ή με πορτοκαλιά κουρέλια.
Στα ανατολικά βασίλεια του 6ου π.Χ. αιώνα υπήρχαν πολυάριθμοι ασκητές. Απαρνούμενοι τους κοινωνικούς δεσμούς,
μερικοί ασκητές περνούσαν τη ζωή τους άγαμοι ως ερημίτες στα δάση, επιβιώνοντας με ό,τι καρπούς μπορούσαν να
μαζέψουν μόνοι τους· ορισμένοι ζούσαν ως περιπλανώμενοι
επαίτες ή διδάσκαλοι· κάποιοι υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε
σκληρά επιτίμια, όπως να ξαπλώνουν ανάμεσα σε φωτιές το
καλοκαίρι και να φορούν βρεγμένα ρούχα τον χειμώνα· και
άλλοι έμεναν βυθισμένοι στον διαλογισμό τους.
Οι βραχμάνοι και οι κσατρίγια φιλόσοφοι των Αρανυάκα και
των Ουπανισάδων δεν έπαψαν να τρέφουν σεβασμό για τη βεδική παράδοση, όμως αυτοί οι σράμανα ή απαρνητές της ζωής
μέσα στην κοινωνία ήταν εντελώς εχθρικοί προς τη Βέδα. Στα
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δόγματα των απαρνητών, η βεδική υποχρέωση της γέννησης
γιου για τη διαιώνιση της προγονικής λατρείας ερχόταν σε
αντίθεση με το νέο ιδεώδες της άγαμης ζωής προκειμένου να
ξεφύγουν από τον κύκλο της μετενσάρκωσης, και τα δύο ιδεώδη δεν θα μπορούσαν παρά να έρθουν σε σύγκρουση. Όπως
διατυπώνεται και σε ένα μεταγενέστερο γνωμικό, ο βραχμάνος και ο σράμανα είναι σαν το φίδι και τη μαγκούστα, εχθροί
από τη φύση τους.
Το πρόβλημα της Επαναγέννησης και η ελπίδα της Απελευθέρωσης ήταν πλέον οι αδιαμφισβήτητοι όροι εντός των
οποίων αναπτύχθηκαν οι νέες διδασκαλίες, και οι διάφοροι
απαρνητές προσέφεραν πολλούς διαφορετικούς τρόπους για
να ξεφύγει κανείς από την Επαναγέννηση και να επιτύχει
την Απελευθέρωση, καθώς οι διδάσκαλοι ανταγωνίζονταν
για την απόκτηση υποστηρικτών. Λίγα γνωρίζουμε για τις
πολυάριθμες φιλοσοφίες που δεν επιβίωσαν τελικά από τον εν
λόγω ανταγωνισμό, τη θέση τους όμως στην ιστορία βρήκαν
τρεις από αυτές: η ατζίβικα, ο τζαϊνισμός και ο βουδισμός. Η
θρησκεία της ατζίβικα επιβίωσε περίπου 2.000 χρόνια· ακούμε
τελευταία φορά γι’ αυτήν στη νότια Ινδία περί το 1400 μ.Χ. Ο
τζαϊνισμός διαδόθηκε σε όλη την Ινδία και έφτασε ώς τη Σρι
Λάνκα, αν και σήμερα περιορίζεται σε ορισμένες κάστες κυρίως στο Γκουτζαράτ στη δυτική ακτή και στην Καρνάτακα
στα νότια. Ο βουδισμός, από την άλλη, παρότι τελικά εξαφανίστηκε από την υποήπειρο με εξαίρεση τις ορεινές παρυφές
της, διαδόθηκε στο Αφγανιστάν, στην Κεντρική Ασία, την
Ανατολική Ασία, τη Σρι Λάνκα και τη Νοτιοανατολική Ασία.
Καθεμιά από τις τρεις αυτές θρησκείες της απάρνησης
προσέφερε διαφορετικές λύσεις στο πρόβλημα της Επαναγέννησης. Για τους πιστούς της ατζίβικα, η πορεία της ψυχής από
τη μια ζωή στην επόμενη καθοδηγείται από μια ακατανόητη
μοίρα (νιγιάτι), που φαίνεται πως ο άνθρωπος αδυνατεί να την
επηρεάσει. Οι τζαϊνιστές πιστεύουν σε μια αμείωτη πολλαπλότητα των ζωντανών ψυχών των οποίων η πρωταρχική
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λάμψη θαμπώνει και βαραίνει από την ύλη. Οποιαδήποτε
πράξη (κάρμα), έστω και καλή, διαιωνίζει αυτή τη δουλεία,
προκαλώντας νέες συσσωρεύσεις ύλης στην ψυχή, αλλά την
ίδια στιγμή οι συνέπειες των προηγούμενων πράξεων φθίνουν
και προηγούμενες συσσωρεύσεις ύλης αποβάλλονται. Το μυστικό, επομένως, είναι να πάψει κανείς να πράττει, εντελώς.
Η αβλάβεια (αχίμσα), η μη πρόκληση βλάβης σε άλλα ζωντανά πλάσματα, είναι ένα δόγμα το οποίο πιθανότατα προήλθε
από τους τζαϊνιστές και στη συνέχεια μεταδόθηκε στον βουδισμό και τον ινδουισμό· προάγει τη χορτοφαγική διατροφή
και την ιερότητα της ζωής των ζώων. Ο τζαϊνιστικός ησυχασμός αποκτά ακραία μορφή μεταξύ των πιο προχωρημένων
πνευματικά μοναχών, οι οποίοι απαρνούνται την πράξη μέχρι
το σημείο της εκούσιας λιμοκτονίας. Ο βουδισμός, από την
άλλη, διδάσκει ότι αυτό που μας κρατά δέσμιους στον Τροχό
της Επαναγέννησης δεν είναι η μοίρα ούτε η πράξη αυτή καθ’
αυτήν, αλλά μάλλον οι εγωιστικές σφοδρές επιθυμίες (τρίσνα,
«δίψα») που υποκινούν τις πράξεις μας. Εάν απαρνηθούμε την
επιθυμία, οι πράξεις μπορούν να συνεχίσουν να επιτελούνται
χωρίς να οδηγούν στην αιώνια επαναγέννησή μας. Ο βουδισμός παρουσιάζεται ως μέση οδός ανάμεσα στα άκρα της
ασκητικής αυτοτιμωρίας που πρεσβεύει ο τζαϊνισμός και της
σαρκικής, τρυφηλής ζωής του συνηθισμένου ανθρώπου μέσα
στην κοινωνία, και ενδεχομένως και των οπαδών της ατζίβικα, που είχαν τη φήμη των φιλήδονων (ίσως αδικαιολόγητα).
Οι ιδρυτές των τριών αυτών θρησκειών έζησαν την ίδια
εποχή, και γεωγραφικός ορίζοντας της πρώιμης διδασκα
λίας τους και των πρώτων συζητήσεών τους ήταν τα βασίλεια
Κόσαλα, Κασί, Βιντέχα, Μαγκάντα και Άνγκα, στην περιοχή
του μέσου Γάγγη κατά τον 6ο αιώνα. Δεν γνωρίζουμε πολλά
για τον Μασκαρίν Γκοσάλα, τον δάσκαλο της ατζίβικα, αλλά
ο Βαρνταμάνα, ο Μαχαβίρα (Μεγάλος Ήρωας) και δάσκαλος
του τζαϊνισμού, καταγόταν από την πριγκιπική τάξη της
Βιντέχα και ο Γκαουτάμα Βούδας (Φωτισμένος) ήταν επίσης
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πριγκιπικής καταγωγής, από τη φυλή Σάκυα, στους πρόποδες του Νεπάλ, που βρισκόταν υπό την ηγεμονία των Κόσαλα.
Καθώς οι διδάσκαλοι αυτοί έγιναν πολύ γρήγορα δημοφιλείς
στα εκβραχμανισμένα ώς έναν βαθμό ανατολικά βασίλεια η
εξάπλωση της βεδικής θρησκείας περιορίστηκε, και οι διδάσκαλοι, μαζί με τολμηρούς εμπόρους και ισχυρούς βασιλείς, συντέλεσαν στην εξάπλωση μιας νεότερης εκδοχής του

Εικόνα 4
Ο έμπορος Αναθαπιντάκα αγοράζει έναν αγρό από τον Πρίγκιπα Τζέτα για λογαριασμό του τάγματος των βουδιστών μοναχών. Στούπα
Μπαρχούτ, 2ος π.Χ. αιώνας.
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ι νδικού πολιτισμού που ξεπέρασε τα όρια της υποηπείρου. Η
μεγάλη σημασία που απέκτησαν πλέον το εμπόριο και η κοπή
νομισμάτων αποτυπώνεται παραστατικά στην ιστορία του
πλούσιου εμπόρου Αναθαπιντάκα, ο οποίος ήθελε να αγοράσει ένα κομμάτι γη από τον Πρίγκιπα Τζέτα για να το δώσει
στο τάγμα των βουδιστών μοναχών. Ο Πρίγκιπας Τζέτα δεν
επιθυμούσε να πουλήσει, κι έτσι όρισε ένα απίθανο τίμημα:
να καλύψει ο έμπορος την έκταση της γης με νομίσματα. Ο
Αναθαπιντάκα το έκανε. Στην απεικόνιση της ιστορίας που
είναι λαξευμένη στη Στούπα Μπαρχούτ (βλ. Εικόνα 4), βλέπουμε υπηρέτες να ξεφορτώνουν τα τετράγωνα νομίσματα
της εποχής από μια άμαξα που τη σέρνουν ταύροι και να τα
αποθέτουν στο έδαφος σαν ψηφίδες.
Η άνοδος της Μαγκάντα

Στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα το ισχυρότερο κράτος της
Ινδίας ήταν η Κόσαλα, που κατείχε το έδαφος στη συμβολή
των ποταμών Γάγγη και Γιάμουνα. Ο βασιλιάς Πρασενατζίτ
είχε απορροφήσει το βασίλειο των Κασί και κρατούσε υπό την
ηγεμονία του αρκετά φυλετικά κράτη στα βόρεια σύνορά του,
περιλαμβανομένων των Σάκυα, της φυλής του Βούδα. Στα
ανατολικά, στη βόρεια όχθη του Γάγγη, βρίσκεται η Βιντέχα,
την οποία τώρα κατέχει μια συνομοσπονδία φυλών, σημαντικότερες από τις οποίες ήταν οι Βριτζί και οι Λικτσαβί. Οι
φυλές αυτές δεν είχαν μονάρχες· την πολιτική εξουσία μοιραζόταν μια τάξη ευγενών πολεμιστών, της οποίας γόνος ήταν
και ο Μαχαβίρα. Στη νότια όχθη του Γάγγη βρίσκεται η Μαγκάντα, ένα μικρό κράτος με επιρροή μέχρι την Άνγκα, προς
τα ανατολικά. Η Μαγκάντα επισκιαζόταν από τη δύναμη της
Κόσαλα και της Βιντέχα, επρόκειτο όμως να τις απορροφήσει
και να επεκτείνει την εξουσία της ώς την άλλη πλευρά της
Ινδίας.
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Το πώς ακριβώς συνέβη αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Γνωρίζουμε ότι ο βασιλιάς της Μαγκάντα, ο Ατζάτασατρου, ήταν
φιλόδοξος μα και αδίστακτος. Αφού ανέβηκε στον θρόνο θανατώνοντας τον πατέρα του, ενεπλάκη σε μια σειρά μακροχρόνιων πολέμων με την Κόσαλα και τη Βιντέχα, την οποία
τελικά και κατέκτησε. Υπάρχει ίσως ένας πυρήνας ιστορικής
αλήθειας στους θρύλους που λένε ότι ο υπουργός του Ατζάτασατρου εφάρμοσε στρατηγήματα του νέου πολιτειακού
σχήματος για να υπονομεύσει τη συνομοσπονδία των Βριτζί:
προσποιήθηκε ότι είχε έρθει σε ρήξη με τον αφέντη του, οι
Βριτζί τού προσέφεραν καταφύγιο, κι εκείνος κατόρθωσε να
τους στρέψει τον έναν εναντίον του άλλου διασπείροντας ψεύτικες φήμες και καχυποψία μεταξύ τους.
Με την κατάκτηση της Βιντέχα η Μαγκάντα απέκτησε τον
έλεγχο της ροής του Γάγγη, και αργότερα η πρωτεύουσα, ένα
αμυντικό οχυρό στην ενδοχώρα (Ρατζαγκρίχα), μεταφέρθηκε
σε τοποθεσία στις όχθες του Γάγγη, που ονομαζόταν Παταλιπούτρα (σημερινή Πάτνα). Η εγκατάσταση αυτή, την οποία ο
Ατζάτασατρου είχε οχυρώσει νωρίτερα, για προστασία από
τις επιθέσεις των Βριτζί, έγινε τώρα το διοικητικό κέντρο
ενός επεκτεινόμενου βασιλείου καθώς και κέντρο του παραποτάμιου εμπορίου. Η ταχεία ανάπτυξη της Μαγκάντα αφάνισε
όλα τα κράτη του Γάγγη που κυβερνιόνταν από ηγεμόνες οι
οποίοι μνημονεύονται σε αρχαία κείμενα για τις πατροκτονικές τους τάσεις, τα ανήθικα μέσα με τα οποία επιδίωκαν να
επεκτείνουν την επικράτειά τους, τα πλούτη τους, καθώς και
τις σκοτεινές ρίζες της καταγωγής τους.
Τρεις έννοιες που έγιναν πολύ σημαντικές τις μεταγενέστερες εποχές φαίνεται να εμφανίστηκαν σε αυτή την περίοδο
και να αποτελούν απόρροια αυτών ακριβώς των εξελίξεων:
τα Τέσσερα Μέσα, ο Κύκλος των Κρατών, καθώς και ο Στρατός
με τα Τέσσερα Μέλη. Τα πρώτα δύο δόγματα προϋποθέτουν
έναν βασιλιά ο οποίος επιθυμεί να επεκτείνει το βασίλειό του
σε έναν κύκλο ομόφρονων επεκτατικών βασιλέων, θέμα που
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σ υζητείται στο Κεφάλαιο 6 (βλ. σ. 176-177). Η έννοια του
Στρατού με τα Τέσσερα Μέλη περιγράφει τον στρατό να έχει
τέσσερα μέλη, σαν ζώο με τέσσερα πόδια: πεζικό, ιππικό, άρματα και ελέφαντες. Ο στρατός εμφανίζεται τώρα να αποτελεί
ενοποιημένη δύναμη με λειτουργικά μέρη και όχι σύμφυρμα
προσωπικών στρατών που υπηρετούν τους μεγάλους πολεμιστές, όπως στη βεδική περίοδο. Ο Στρατός με τα Τέσσερα
Μέλη (τσατουράνγκα) έδωσε το όνομά του στο παιχνίδι του
σκακιού, που επινοήθηκε στην Ινδία, με την προσθήκη του
βασιλιά και του υπουργού (που αντιστοιχεί στη βασίλισσα του
σύγχρονου σκακιού). Έχουμε επομένως την περίοδο αυτή μια
νέα πολιτειακή μορφή, στην οποία ρόλο κλειδί διαδραματίζει
μια νέα πολιτική λειτουργία, αυτή του υπουργού του βασιλιά.
Το 326 π.Χ. η δυναστεία Νάντα κυβερνούσε μια Μαγκάντα που περιλάμβανε πλέον το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας
Ινδίας μέχρι τα ανατολικά της λεκάνης του Ινδού. Το έτος
εκείνο ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος είχε καταλύσει την
εξουσία των περσών αυτοκρατόρων και είχε επιβάλει τη δική
του αρχή, οδήγησε τα στρατεύματά του μέχρι τον Ινδό (αφού
είχε διασχίσει τον Ινδικό Καύκασο τον προηγούμενο χρόνο)
στα Τάξιλα (Τακσάσιλα)· εκεί, σύμφωνα με την καλή βεδική παράδοση, ο βασιλιάς του τόπου εκείνου παρέθεσε δείπνο
στους άνδρες του Αλέξανδρου με τριακόσια βόδια. Τα Τάξιλα
ήταν και επρόκειτο να παραμείνουν κέντρο της βεδικής διδασκαλίας, όπου συνέρρεαν βραχμάνοι και πρίγκιπες της Ανατολής για να μυηθούν στη διδασκαλία, ενώ ταυτόχρονα η πόλη
αποτελούσε και σταυροδρόμι για το διεθνές εμπόριο αλλά και
στόχος εισβολών. Τα κράτη της βορειοδυτικής αυτής περιοχής είχαν περισσότερο χαρακτηριστικά βεδικών φυλετικών
κρατών, και οι ομοιότητές τους ήταν πολύ μικρές με την πιο
κεντρική αυτοκρατορία των Νάντα και των διαδόχων τους,
των Μαουρύα (ελλ. Μωριείς). Διότι, παρόλο που μερικά από
τα κράτη που συνάντησε ο Αλέξανδρος στο Παντζάμπ ήταν
μοναρχικά, άλλα αποτελούσαν φυλετικές δημοκρατίες, και σε
107
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όλα τα κράτη τα βασικά μέσα διεξαγωγής του πολέμου —ελέφαντες, άλογο, όπλα— ήταν μοιρασμένα μεταξύ των μελών
μιας άρχουσας τάξης πολεμιστών, και δεν βρίσκονταν υπό τον
αποκλειστικό έλεγχο του βασιλιά, όπως στη Μαγκάντα.
Οι μάχες του στρατού του Αλέξανδρου με τα τμήματα των
πολεμικών ελεφάντων του ινδού βασιλιά τον οποίο οι δυτικές
πηγές ονομάζουν Πώρο (πιθανότατα σχετίζεται με το παλαιό
βεδικό όνομα Πούρου), αν και νικηφόρες, είχαν βαρύ τίμημα
σε ανθρώπινες ζωές και πτόησαν το ηθικό του στρατεύματος.
Όταν έφτασε στον ποταμό Μπεάς (ελλ. Ύφασις) στο ανατολικό
Παντζάμπ, οι εξαντλημένοι πια από τον πόλεμο στρατιώτες
του αρνήθηκαν να προχωρήσουν περισσότερο, ακούγοντας τις
αναφορές για τους πολυάριθμους πολεμικούς ελέφαντες που
είχαν στην κατοχή τους τα κράτη που βρίσκονταν μπροστά
τους. Η ανταρσία των στρατευμάτων ανάγκασε τον Αλέξανδρο να οπισθοχωρήσει. Κατέβηκε τον Ινδό και διέσχισε την
έρημο της Μακρανίας κατευθυνόμενος προς τη Μεσοποταμία·
πέθανε στη Βαβυλώνα το 324. Οι κατακτήσεις του στην Ινδία
πολύ γρήγορα κατέρρευσαν.
Οι Μαουρύα

Λίγο μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου, περίπου το 321 π.Χ.,
ένας τυχοδιώκτης που ονομαζόταν Τσαντραγκούπτα Μαουρύα [ο Σανδράκοττος ή Σανδρόκοττος των ελληνικών πηγών],
για τις ρίζες του οποίου υπάρχουν πολλοί αντικρουόμενοι
μεταξύ τους θρύλοι, απέσπασε τη Μαγκάντα από τον τελευταίο βασιλιά της δυναστείας Νάντα. Η κυριαρχία των Μαουρύα απλώθηκε στο Παντζάμπ, καλύπτοντας το πολιτικό κενό
που προκάλεσε η απόσυρση του Αλέξανδρου, ο πρόωρος θάνατός του και οι διαμάχες που ξέσπασαν μεταξύ των στρατηγών
του για το μοίρασμα της αυτοκρατορίας του.
Η Μαγκάντα σύντομα έφτασε να συνορεύει με το βασίλειο
του Σέλευκου, ο οποίος κατέλαβε με επιτυχία τις ανατολικές
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κτήσεις του Αλέξανδρου. Οι σχέσεις των Μαουρύα με το κράτος του Σέλευκου ήταν σταθερά φιλικές. Ο Σέλευκος παραχώρησε μια μεγάλη εδαφική έκταση στον Τσαντραγκούπτα, που
περιλάμβανε σχεδόν όλο το σύγχρονο Αφγανιστάν, σε αντάλλαγμα για πεντακόσιους ελέφαντες, λίγο αφότου κατέλαβε τη
Βαβυλώνα το 312 π.Χ. Οι Μαουρύα φαίνεται ότι συνέχισαν
να προμηθεύουν τους Σελευκίδες με πολεμικούς ελέφαντες
για αρκετές γενιές, διότι γνωρίζουμε για άλλη μια τέτοια
προσφορά στον Αντίοχο Γ΄ περίπου έναν αιώνα αργότερα, και
οι ελέφαντες ήταν τόσο περιζήτητοι από τα ελληνιστικά βασίλεια της περιόδου αυτής ώστε οι Πτολεμαίοι της Αιγύπτου,
που είχαν αποκοπεί από τις ινδικές πηγές προμήθειας των
Σελευκιδών, των οποίων η αυτοκρατορία βρισκόταν ανάμεσα
στην Αίγυπτο και την Ινδία, αιχμαλώτιζαν και εξημέρωναν
ελέφαντες από τη Βόρεια Αφρική. Πρεσβευτές τόσο των Σελευκιδών όσο και των Πτολεμαίων είχαν σταλεί στην Παταλιπούτρα [ελλ. Παλί[μ]βοθρα] υπό τον Τσαντραγκούπτα και
τον διάδοχό του Μπιντουσάρα [ελλ. Αμιτροχάτης], και έχουν
σωθεί αξιόλογα αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα
του Μεγασθένη, πρεσβευτή των Σελευκιδών, για την Ινδία
του Τσαντραγκούπτα. Ο Μεγασθένης έδειξε πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον για τις μεθόδους αιχμαλώτισης και εκπαίδευσης
των ελεφάντων, και η διπλωματική του αποστολή πρέπει να
έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μεταφορά ελεφάντων αλλά και
τεχνικών εκπαίδευσής τους στον ελληνιστικό κόσμο.
Στα Ινδικά, το βιβλίο του Μεγασθένη, απεικονίζεται μια
κοινωνία όπου η μεγάλη πλειονότητα των ανδρών είναι άοπλοι χωρικοί που καλλιεργούν ειρηνικά τη γη, ανενόχλητοι
από τις πολεμικές συγκρούσεις που μαίνονται στην περιοχή
τους. Άλογα, ελέφαντες και όπλα ανήκουν αποκλειστικά στον
βασιλιά, και επιστρέφονται στη δική του φύλαξη όταν δεν
χρησιμοποιούνται. Οι στρατιώτες, μεγάλη επαγγελματική
τάξη, πολυπληθέστερη απ’ όλες τις άλλες εκτός των χωρικών,
είχαν προσωπικούς υπηρέτες και έμεναν εντελώς άπραγοι σε
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καιρούς ειρήνης. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι αντίστοιχο με την
άρχουσα τάξη των πολεμιστών-ιδιοκτητών γης της βεδικής
εποχής· αντί γι’ αυτήν, έχουμε έναν μισθοφορικό στρατό αποστασιοποιημένο από την κτήση γης, και μια τάξη αγροτών
αποκομμένη από τη στρατιωτική θητεία. Ο Μεγασθένης μάς
περιγράφει μια αρκετά εκτεταμένη γραφειοκρατία. Σημειώνει την ύπαρξη ενός συστήματος κληρονομικών επαγγελματικών καστών και περιγράφει επτά από αυτές. Δίνει γενικά μια
πολύ θετική εικόνα της Ινδίας. Επαινεί την ολιγάρκεια των
Ινδών και διαβεβαιώνει ότι δεν διατηρούν σκλάβους, αν και
σίγουρα σ’ αυτό έσφαλλε. Η κλοπή είναι κάτι σπάνιο, και οι
τιμωρίες είναι ήπιες. Μεταφέρει επίσης ιστορίες για φανταστικές φυλές της Ινδίας, από ένα βιβλίο του Κτησία για την
Ινδία, του 5ου αιώνα, όπως εκείνους που είχαν τόσο μακριά
αυτιά που τα τύλιγαν γύρω τους για κουβέρτες όταν πήγαιναν για ύπνο, ή τους ανθρώπους χωρίς στόμα, που τρέφονταν
εισπνέοντας τους ατμούς από το μαγειρεμένο φαγητό, αλλά
αρρώστησαν βαριά από τη δυσοσμία ενός στρατοπέδου. Οι
ιστορίες αυτές έγιναν στερεοτυπικές στην εικόνα που είχαν
Έλληνες και Ευρωπαίοι του Μεσαίωνα για την Ινδία, μέχρι
την εποχή των εξερευνητικών ταξιδιών, που έφεραν ξανά
τους Ευρωπαίους σε άμεση επαφή με την περιοχή.
Υπό τον τρίτο βασιλιά των Μαουρύα, τον Ασόκα (βασίλεψε
περ. 268-231 π.Χ.), η Αυτοκρατορία των Μαουρύα έφτασε στη
μεγαλύτερή της έκταση, περιλαμβάνοντας στα σύνορά της
ολόκληρη την ινδική υποήπειρο εκτός από το νοτιότερο άκρο
της και τα δυτικά εδάφη που είχε παραχωρήσει ο Σέλευκος· ο
ίδιος ο Ασόκα προσέθεσε την Οντίσα στην κληρονομιά του, με
μια εκστρατεία το όγδοο έτος της βασιλείας του (βλ. Χάρτη
5). Ο Ασόκα κατέλιπε ένα εξαιρετικό αρχείο των διαταγμάτων που απηύθυνε στον λαό του, καταγεγραμμένων σε επιφάνειες βράχων και λίθινες στήλες, από τα οποία μπορούμε να
κατανοήσουμε λεπτομέρειες για τη βασιλεία του (βλ. Εικόνα
5). Η αυτοκρατορία ήταν διαιρεμένη σε τέσσερις τουλάχιστον
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διατάγματα χαραγμένα σε βράχους
διατάγματα χαραγμένα σε λίθινες στήλες

Χαρτης 5 Η Αυτοκρατορία των Μαουρύα (Μωριέων)
την εποχή του Ασόκα.

επαρχίες, τις οποίες διοικούσαν αντιβασιλείς επιλεγμένοι ως
επί το πλείστον από τη βασιλική οικογένεια, πλέον της περιοχής γύρω από την πρωτεύουσα, την Παταλιπούτρα, την οποία
διοικούσε πιθανότατα ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Βασιλικές οδοί
συνέδεαν μερικές τουλάχιστον πρωτεύουσες των επαρχιών με
το κέντρο. Ο τεράστιος στρατός της αυτοκρατορίας δεν είχε
όμοιό του, αν και κάποιοι φυλετικοί θύλακοι στους λόφους και
στη ζούγκλα παρέμεναν εκτός του ελέγχου του κράτους των
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Εικονα 5 Στήλη του Ασόκα, Λαουρίγια Νάντανγκαρ, 3ος π.Χ. αιώνας.
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Μαουρύα. Μια ευρεία γραφειοκρατία διαχειριζόταν τα έσοδα
από τη γη και διευθετούσε διαφορές. Επρόκειτο για την κατεξοχήν ενσάρκωση του νέου τύπου πολιτειακής οργάνωσης.
Οι βασιλείς των Μαουρύα έδειχναν προτίμηση στις μη
βραχμανικές θρησκείες της απάρνησης, όπως και οι προγενέστεροι βασιλείς της Μαγκάντα. Ο Τσαντραγκούπτα μνημονεύεται ιδιαίτερα μεταξύ των τζαϊνιστών ως κύριός τους, δύο
από τους Μαουρύα είναι γνωστοί ως ευεργέτες των πιστών
της ατζίβικα, και ο Ασόκα ήταν ο ίδιος βουδιστής. Τα άδικα
βάσανα που προκάλεσε ο πόλεμος με την Καλίνγκα σε αθώους
αμάχους πυροδότησαν μια πνευματική κρίση στον Ασόκα,
που τον οδήγησε να αποκηρύξει τον στυγνό τρόπο διακυβέρνησης με τον οποίο είχε σημειώσει τόσες λαμπρές επιτυχίες
και είχε επεκτείνει το κράτος του. Ο Ασόκα αποφάσισε να
αφιερώσει την πολιτική του στην πατρική καθοδήγηση των
υπηκόων του για την προαγωγή της ευημερίας τους, τόσο σ’
αυτή τη ζωή όσο και στην επόμενη.
Η νέα αυτή πολιτική, που ο Ασόκα την ονομάζει ντάρμα
του, καταγράφεται στα διατάγματα που βρίσκονται χαραγμένα σε βράχους σε όλη την επικράτεια. Τα περισσότερα είναι
καταγεγραμμένα στις βορειοϊνδικές γλώσσες της περιόδου
(πρακριτικές), κάποια όμως, στην περιοχή του Ινδού και πέρα,
είναι στην ελληνική και την αραμαϊκή, μια από τις γλώσσες
της διοίκησης στην παλαιά Περσική Αυτοκρατορία. Από τα
διατάγματα του Ασόκα μαθαίνουμε ότι εγκατέλειπε στο εξής
τους κατακτητικούς πολέμους και προέτρεπε τους απογόνους
του να πράξουν το ίδιο μέχρι το τέλος του κύκλου του κόσμου.
Αντ’ αυτών επιδίωξε τον προσηλυτισμό των γειτονικών κρατών στο ντάρμα, και ισχυρίστηκε ότι είχε επιτύχει αυτή τη
νίκη του ντάρμα μεταξύ των βασιλέων των ελληνιστικών κρατών στους οποίους είχε στείλει πρεσβευτές.
Από την πρακτική του πλευρά, το ντάρμα του Ασόκα περιλαμβάνει τη φύτευση δένδρων που προσφέρουν σκιά και το
άνοιγμα πηγαδιών κατά μήκος των μεγάλων δρόμων, για να
113
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δροσίζονται άνθρωποι και ζώα, και τη φύτευση φαρμακευτικών φυτών για τη θεραπεία ανθρώπων και ζώων, κάτι που,
όπως μας λέει, το έπραξε όχι μόνο στη δική του επικράτεια
αλλά και στα γειτονικά κράτη της νότιας Ινδίας, της Κεϋλάνης, καθώς και στα ελληνιστικά βασίλεια. Ανέδειξε την ιερότητα της ζωής των ζώων, απαγορεύοντας τη θυσία τους σε
κάποια μέρη και προστατεύοντας ορισμένα είδη από τη σφαγή· ο ίδιος απαγόρευσε την καθημερινή σφαγή ζώων για τη
βασιλική κουζίνα, που αριθμούσαν εκατοντάδες χιλιάδες, με
εξαίρεση δύο παγόνια κι ένα ελάφι, και υποσχέθηκε να καταργήσει τελικά και αυτά από το βασιλικό διαιτολόγιο! Όποια
κι αν ήταν τα όρια της δέσμευσής του, ο Ασόκα οπωσδήποτε
προώθησε τη διάδοση της χορτοφαγίας μεταξύ του απλού
λαού. Ως προς τις κοινωνικές σχέσεις, το ντάρμα του Ασόκα
συνίσταται στον σεβασμό προς τους βραχμάνους, τους σράμανα, τους γονείς, τους φίλους και τους κατώτερους, και θέτει
επίσης τέλος στις πικρίες ανάμεσα στις σέκτες. Διακηρύσσει
την προτίμησή του στην πειθώ έναντι του εξαναγκασμού,
αλλά κρατά σε επιφυλακή και την ισχύ του κράτους, προειδοποιώντας τις ανυπάκουες φυλές του δάσους να μετανοήσουν,
εάν δεν θέλουν να εξοντωθούν.
Ήδη από την εποχή του Γκοσάλα, του Μαχαβίρα και του
Βούδα, οι θρησκείες της απάρνησης, εγκαταλείποντας την
κοινωνία στην τύχη της, συντέλεσαν στην αύξηση της δύναμης του βασιλιά· η αντίληψη ότι η κοινωνία υπόκειται στην
ανθρώπινη θέληση και στους ανθρώπινους χειρισμούς προσέφερε τη βάση για να αναπτυχθούν νέοι τρόποι πολιτειακής
οργάνωσης, πιο ισχυροί από της βεδικής περιόδου. Ο Ασόκα,
καθώς ήταν αρχηγός ενός ισχυρού κράτους και ταυτόχρονα
βουδιστής, κατεύθυνε για άλλη μια φορά το κράτος προς έναν
υπερβατικό στόχο και επιχείρησε να συνδέσει τις αρχές των
θρησκειών της απάρνησης με την πολιτική του. Η αρχή της
μη πρόκλησης βλάβης σε ζωντανά πλάσματα (αχίμσα), που
γεννήθηκε από την ανάγκη του απαρνητή να ξεφύγει από
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τις συνέπειες της Ηθικής Αιτιότητας (κάρμα), έγινε τώρα η
ενεργός αρχή της συμπόνιας, και για μοναδική φορά στην
ανθρώπινη ιστορία έγινε η κατευθυντήρια ιδέα της πολιτικής
ζωής. Επρόκειτο για ιδιαίτερα σημαντική ιστορική στιγμή,
όπου ένας σπουδαίος βασιλιάς προσπάθησε να θέσει τη μη
βία στον πυρήνα του κράτους, όσο περισσότερο μπορούσε.
Εάν μπορεί να συνδυαστεί η μη βία με την ισχύ του κράτους
είναι ένα ερώτημα, διότι το κράτος μονοπωλεί την ισχύ, και
τη χειρίζεται έτσι ώστε να διατηρεί την εσωτερική ειρήνη και
να προστατεύει τον λαό από εξωτερικές δυνάμεις. Ο Ασόκα
προσπάθησε να εφαρμόσει τη μη βία τόσο στο εσωτερικό του
κράτους του όσο και στις σχέσεις του με άλλους βασιλείς,
αλλά εντός κάποιων ορίων, όπως είδαμε. Η βασιλεία του αποτέλεσε ένα ζωντανό πείραμα διερεύνησης της ίδιας της φύσης
της κρατικής βίας και των ορίων μέχρι τα οποία μπορεί η βία
αυτή να μετριαστεί από το αντίθετό της, την αχίμσα.
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