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3. అశోకుడు
అశోకుడి రాజయ్ కాంక్ష, ఆధాయ్తిమ్క ఆతరమ్ధనం
కీర్.పూ. 268 లో అశోకుడు మౌరయ్ సింహాసనం అధిషిట్ంచిన తీరు ఒక పధకం పర్కారంగా గాని, అయన తండిర్
బిందు సార ఊహించిన విధంగా గాని జరగలేదు సరికదా, కేవలం రకత్సికత్మైన పరిసిథ్తులలో జరిగింది.
బిందుసార మరణం తరువాత 4 ఏళుళ్ జరిగిన ఈ దారుణమైన హింసవలల్ ఈ నూతన మౌరయ్ చకర్వరిత్ అనేక
సమసయ్లను ఎదురొక్నవలసి వచిచ్ంది. తన సామార్జయ్ పాలనలో అధికారుల విధేయత అతి ముఖయ్మైనది. దీని
నిరూపణ కోసం అశోకుడు వీరికి విధేయత పరీక్షలు పెటట్డం జరిగింది. వయ్తిరేకులకు, అవిధేయులకు, పగబటిట్నవారికి శిక్షలు అంగచేచ్ధన,
మరణం అమలు జేయటం జరిగింది. ఈ అగతాయ్లు మౌరయ్ రాజయ్మంతటా అశోకుడి పాలన పార్రంభంలో మారోమ్గాయి.
పాలన ఆరంభదశలో అశోకుడు ఒక విశార్మం లేని, వాయ్కులం నిండిన చకర్వరిత్. దీని నుండి బయటపడటానికి అయన ఒక
ఉతత్మమైన అశరీరి, ఆధాయ్తిమ్క జాఞ్ని కొరకు అనేవ్షణ పార్రంభించటం జరిగింది. ఆదిలో జీన (జైన) మతం వైపు ఆకరుష్డయినా, అందులో
నిరేద్శించిన పూరిత్ అహింస ఆయ నకు మూఢతవ్ం అనిపించి దాని ఎడల మొగుగ్ చూపలేదు. ఫలితంగా బౌదధ్మతానికి దగగ్రగా జరిగి ఒక
ఉనన్తుడయిన, తనను పర్భావితం చేయగల బౌదధ్ జాఞ్ని కొరకు అనేవ్షించటం జరిగింది. అటు వంటి వయ్కిత్ లేక వయ్కుత్లు తారసపడితే
ఆయనకు (వారికి) తనకు లభించిన రాజాయ్నిన్ వదులుకోటానికి సిదధ్మయాయ్డు ఈ మూడవ మౌరయ్ చకర్వరిత్! అశోకుడి ఈ నిరణ్యంలో ఆయన
జేయ్షఠ్ పతిన్, బౌదధ్ మతసుత్రాలు ‘దేవి’ పర్భయం చాలా ఉంది.
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ఈ అనేవ్షణలో అయన అనేక మంది జాఞ్నులను, సనాయ్సులను తన రాజగృహానికి పిలిపించి, వారికి అనేక బహుమతులు ఇచిచ్
వారితో మత సంబంధిత విషయాలు చరిచ్ంచటం జరిగింది. అయన పర్శన్లకు వారినుంచి సంతృపిత్కరమైన జవాబులు రాలేదు.
అశోకుడి అనేవ్షణ చివరకు ఒక బౌదధ్ భికుష్ వు ‘నిగోర్ధ’ (Nigrodha) తో ముగిసింది. ఈయన ఒక రోజు పాటలీపుతర్లో ఒక
వీధిలో భికాష్టన చేయటం అశోకుడు చూడటం జరిగింది. ఆ సమయంలో సుందరుడయిన ఈ యువకుడు, పర్శాంతమైన రూపంతో
నిరభ్యంగా మందగమనంతో నడుసూత్ పర్శాంతతే ఆభరణంగా ధరించి ఉనాన్డు.
ఈ బౌదధ్ భికుష్వును రాజ పర్సాదానికి అశోకుడు ఆహావ్నించి అయన నేరుచ్కునన్ మతానిన్, జాఞ్నానిన్, విలువలను తనకు బోధించమని
వేడుకొనటం జరిగింది. దీనికి నిగోర్ధ “మనఃపూరవ్కమైన సవ్భావమే అమరతావ్నికి సోపానం” అనే చెపూత్, “ఉదాసీనత మరణానికి మారగ్ం;
మనసుస్ మరణిం చదు; నిరుతాస్హకులు నిరీజ్వులు” అని సంకిష్పత్ంగా వెలల్డించాడు. ఆతరువాత ఆయన గౌతమ బుదధ్ వచించిన ధరమ్
సూతార్లు, వీటికి సంబంధిన అనేక విషయాలు విశదీకరించటం జరిగింది. వీటిని వినన్ అశోకుడు సంతసించి నిగోర్ధ కు బహుమతిగా 4
లక్షల వెండి నాణాలు, రోజుకు ఎనిమిది భాగాల (portions) బియయ్ం ఇవవ్ జూపితే అయన తిరసక్రించటం జరిగింది. ఈ నిరాడంబర బౌదధ్
భికుష్వు దావ్రా పర్భావితం అయిన వెంటనే ఈ మౌరయ్ రాజు ఒక బౌదధ్ సంఘం దరిశ్ంచాడు. అపప్టినుంచి బౌదధ్మతం పర్చారం చేయటం,
విసత్రించటం, వాయ్పిత్ చేయటం అశోకుడి పాలనలో అతి ముఖయ్ భాగమయింది.

పరసప్ర విరుదధ్మైన ఆలోచనలు: అసంపూరణ్ ఆధాయ్తిమ్కతా? లేక రాజయ్ విసత్రణా?
నిగోర్ధ దావ్రా ఉపదేశం పొందినా, అశోకుడి మనసుస్ బౌదధ్మతంవైపు పూరిత్గా లగన్మవలేదు. ఆయన మనసుస్ ఇంకా రాజాయ్నిన్ సిథ్రీకరించి,
విసత్రించే దిశలోనే ఉంది.
రాజాధికారం సీవ్కరించిన తరువాత అనేక పరిపాలనా సమసయ్లు అశోకుడిని చుటుట్ముటాట్యి. పలెల్లోల్ని పర్జలకు జీవనోపాధి
చూపాలి; తన రాజయ్ం లోనే జన సాందర్త ఉనన్ చోటల్ నుంచి లేక పరాయి పర్దేశాలనుంచి పర్జలను మళిల్ంచి తకుక్వ జనం ఉనన్ చోటల్ వారిని
సిథ్రపరచాలి; రాజయ్ం సరిహదుద్ల లో కోటలు నిరిమ్ంచాలి. గనులు, కరామ్గారాలలో కారిమ్కులను, పనులను పోషించాలి; ఓడ రేవుల దావ్రా
విదేశీ వాణిజయ్ం, దేశంలోనే ఇతర రాజాయ్లతో వాణిజయ్ం, మరో ఎనోన్ విషయాలలో కఠిన నిరణ్యాలు తీసుకోవాలి.
వీటి దావ్రా ఆదాయం పెంచుకోవటం, పర్జలను సుభిక్షం ఉంచటం రాజు పర్ధమ కరత్వయ్ం. అవసరమయినపుప్డు దుషర్ప్వరుత్లమీద
దండం ఉపయోగించాలి. అపప్టి సామజిక పరిసిథ్తులకు అనుగుణంగా వరాణ్శర్మాలను పోర్తస్హించాలి, సిథ్రీకరించాలి. అనిన్టి కంటే అతి
ముఖయ్మైనది రాజు శకిత్, బలం ఖజానా, సైనయ్ం మీద ఆధారపడుతుంది. వీటినన్నిన్టిని సమరధ్వంతంగా నిరవ్హించటానికి అశోకుడికి ఆదిలో
కొనాన్ళుళ్ పటిట్ంది.
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విశవ్ చకర్వరిత్, రారాజు
అశోకుడి ఆలోచనలలో అతి ముఖయ్మైనది తాను అతి తవ్రలో సమసత్ పర్పంచానిన్ జయించి పరి పాలించబోయే ‘విజిగీషు’ (vijigishu:
చకర్వరిత్). ఈయనకు ఆదరశ్ం దాదాపు 70 ఏళల్ కిర్తం ఈ ఘన కీరిత్ సాధించిన మాసిడోనియా రాజు ‘అలెగాజ్నర
డ్ ’. ఈ పర్యతన్ంలో ఈ మౌరయ్
రాజు “నేను అనేక రాజాయ్లను జయించాలి. ఈ ఆశర్య సాధనలో విజయం సాధిసేత్ నేను అనేక కోటలు, దురగ్ములు, నీటి కాలువలు, వాణిజయ్
మారాగ్లు, బంజరు భూములమీద నివాసాలు, గనులు, వృక్ష-అడవులు, గజ, అశవ్ సంపద, తదితర లాభసాటి వనరులను సావ్ధీనం
చేసుకుంటే శతుర్వులకు హాని కలిగించి వారిని శాశవ్తంగా నిరీవ్రయ్ం చేయవచుచ్” అని ఆలోచించాడు అశోకుడు.
ఈయనకు ముందు అపప్టి కొంతమంది రాజులు అపప్టి పర్పంచంలో చాలా భాగా నిన్ జయించి తమ రాజాయ్లను విసత్రించి
రారాజులుగా వెలుగొందిన వారు చాలామంది ఉనాన్రు. సుమారు మూడు వందల ఏళల్ కిర్తం (కీర్.పూ. 559-530) మధయ్ పరిష్యా చకర్వరిత్
అయిన Cyrus II (Cyrus the Great) మధయ్ ఆసియా, పశిచ్మ ఆసియాను జయించి యూరోప లోకి జొచుచ్కు వెళిల్ టరీక్ వరకు తన
ఆధీనంలోకి తీసు కురావటం జరిగింది. అంతటితో ఆగక అపప్టి వాయువయ్ భారతావనిని (గాంధార: ఇపప్టి ఆఫగ్నిసాత్న; సింధు, పంజాబు)
కూడా తమ ఏలుబడిలోకి తెచుచ్కోవటం జరిగింది. ఆ విధంగా Cyrus II అపప్టి జగతుత్లో మొదటి పర్పంచ చకర్వరిత్ గా వెలుగొందాడు.
ఇది జరిగిన 200 ఏళుళ్ తరువాత గీర్స రాజధాని ఏథెనస్ (Athens) కు దగగ్రలో ఉనన్ మాసి డోనియా రాజు అలెగాజ్నర
డ్ అనేక గీర్సు
పటట్ణాలను సావ్ధీనం చేసుకుని ఆఫిర్కాలోని రాజాయ్లను జయించి, పరిష్యాలో విజయ పతాకం ఎగరవేసి భారతావనిలో పర్వేశించి తన
సామార్జాయ్నిన్ పంజాబు వరకు విసత్రించటం జరిగింది.
ఈ ఆలోచనాధోరణిలో ఉనన్ అశోకుడు చాణకయ్ (కౌటిలయ్) రచించిన ‘అరథ్శాసత్రం’ లో విశదీకరిం చిన రాజనీతిని పూరిత్గా
అనుసరించటం జరిగింది. ఈ కారణంగా అయన కనున్ మొదట తూరుప్ సముదర్ తీరాన ఉనన్ ‘కళింగ’ రాజయ్ం మీద పడింది. ఈ సామార్జయ్ం
ఇపప్టి ఒడిశా (Odisha/Orissa) రాషట్రంతో పాటు ఆంధర్పర్దేశ లోని ‘శీర్కాకుళం’ జిలాల్ వరకు వాయ్పించి ఉంది. ఈ దండయాతర్
అశోకుడు సింహాసనం ఎకిక్న (కీర్.పూ. 268) తరువాత ఎనిమిదవ సంవతస్రంలో (కీర్.పూ. 261 లో) జరిగింది.

ఘోర కళింగ యుదధ్ం
ఆ కాలంలో అశోకుడు తన సామార్జాయ్నిన్ విసత్రించే కర్మంలో కళింగ రాజయ్ం పర్తికూలంగా మారింది. పాటలీపుతర్ నుంచి తన అధీనంలో
ఉనన్ మధయ్-భారతావనికి (Central Indian Peninsula), దకిష్ణ భార తావనికి తవ్రగా చేరాలంటే కళింగ రాజయ్ం ఒక పెదద్ అడడ్ంకిగా
మారింది. అదీగాక తూరుప్ సముదర్ (బంగాళాఖాతం) తీర వాణిజయ్ం అంతా కళింగ రాజయ్ం అధీనంలో ఉంది.
విశాల కళింగ రాజాయ్నిన్ జయించాలంటే అనేక ఏరాప్టుల్ చేసుకోవాలి. శతుర్సైనయ్ బలం తెలుసు కోవాలి; శతుర్ రాజాయ్నికి చేరే
పర్యాణ మారగ్ం, పర్యాణానికి, యుదాధ్నికి అనువైన ఋతువు/కాలం, ఇతర విషయాల గురించి కుష్ణణ్ంగా తెలుసుకోవాలి. పాటలీపుతర్ కంటే
కళింగ రాజధాని ‘తోశాలి’ (Tosali/Toshali) లో వాతావరణం అతయ్ంత వేడిగా ఉంటుంది. అందువలల్ కళింగులతో యుదాధ్నికి
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శీతాకాలం అనువుగా ఉంటుంది. వాతావరణం చలల్గా ఉనన్పుప్డు చలికి అలవాటు పడడ్ ఏనుగులు, అశావ్లు, ఇతర యుదధ్ జంతువులను
తగిన విధంగా వినియోగించుకోవచుచ్.
అశోకుడి సైనయ్ంలో విలుకాళుల్ (archers), బరిశలతో యుదధ్ంచేసే పదాతి దళం, సేనానాయ కులు, మావటీల అధీనంలో ఉనన్ గజ
దళం, యుదధ్ సామాగిర్ (గదలు, ఒడిసెలు/పంగల కరర్లు), ఖడాగ్లు, విలల్ంబులు, రాళల్ను విసిరే యంతర్ సామాగిర్, మొదలగు వాటిని రవాణా
చెయాయ్లి. వీటికి తోడుగా భోజన సామాగిర్, తిను బండారాలు తీసుకువెళళ్టానికి ఎదుద్ల బళల్ శేర్ణి కూడా పర్యాణించాలి.
పాటలీపుతర్-తోశాలి మధయ్ దూరం 900 కి.మీ. అశోకుడి భారీ యుదధ్ సైనయ్ం మెలల్గా కదులు తూ రోజుకు 20 కి.మీ. (12
మైళుళ్) మాతర్మే పయనించగలదు. ఇటువంటి మందగమనంతో యుదాధ్నికి అనువైన, నిరాధ్రించిన గమాయ్నికి చేరాలంటే కనీసం 5-6
వారాలు పటిట్ంది.
గంగానదికి కుడి తీరాన ఉనన్ పాటలీపుతర్ నుంచి మౌరయ్ సైనయ్ం మొదట బంగ/వంగ (Banga: Bengal; Vanga) దేశం లోని
మిడన్పూర (Midnapur) చేరుకొని, అచచ్ట నుంచి మహానది డెలాట్ పార్ంతా నిన్ దాటి కళింగలో పర్వేశించి గమయ్ం తోశాలి చెరుకోవాలి.
ఈ కళింగ యుదధ్ం ఇపప్టి భుభనేశవ్ర (భువనేశవ్ర) కు దకిష్ణ వైపున 8 కి.మీ. దూరంలో ఉనన్ ఎతైత్న ‘ధౌలి’ (Dhauli)
కొండ/పటట్ణానికి, దీనికి దగగ్రలో ఉనన్ ‘దయా’ నది మధయ్ ఉనన్ విశాల పీఠ భూమి మీద జరి గింది. మౌరయ్ సైనాయ్నికి అశోకుడు నాయకతవ్ం
వహిసేత్, కళింగ సైనాయ్నికి రాజు అనంత పదమ్నాభ నాయకతవ్ం వహించటం జరిగింది.
కీర్.పూ. 261 శీతాకాలంలో ఇరువైపులా భారీ సైనాయ్లు మోహరించాయి. ఈ చారితార్తిమ్క యుదధ్ం లో వేలాది సైనికులు అతి
కరక్శంగా వధించబడాడ్రు, అసువులు బాసారు. యుదధ్ భూమి రకత్శికత్మయి, రకత్ం ఏరులు కటిట్, వరదలై పారి సమీపాన ఉనన్ ‘దయా’
(Daya) నదిలోకి ఉధృతంగా పర్వహించటం జరిగింది. వీరి రకత్ం కొనిన్ నెలల పాటు పర్వహించినందువలల్ దయానది కర్మంగా ఎఱఱ్ రంగు
సంతరిం చుకుంది.

కళింగ యుదధ్ం గురించి అశోకుడు వెలల్డించిన మనోవేదన
ఈ చారితార్తిమ్క మహా మారణ యుదధ్ంలో జరిగిన దారుణ రకత్ పాతానిన్ చూసి అశోకుడు తీవర్ంగా చలించిపోయి ఈ వినాశనానికి తానే
కారణభూతుడని విచారించాడు. కొనిన్ ఏళల్ తరువాత ధౌలిలో ఒక శిలా శాసనం (13వ) దావ్రా ఆయన తన మనోవేదనను ఈ విధంగా
వరిణ్ంచటం జరిగింది:

“ఎనిమిది ఏళుళ్ పరిపాలించిన తరువాత దేవుళళ్కు పిర్యయ్మైన (Beloved of the Gods)
‘రాజు పిర్యదరిశ్’ కళింగను జయించాడు. 1,50,000 మంది పర్జలు (జనులు) బహిషక్

రించ బడాడ్రు; 1,00,000 మంది చంపబడాడ్రు, దీనికి ఎనోన్ రెటుల్ మంది నశించారు……
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“కళింగ ను జయించిన తరువాత ‘దేవ పిర్య’ (Beloved of the Gods) పశచ్తాత్పం
పొందారు. ఎందుకంటే ఒక సవ్తంతర్ దేశ (రాజయ్) పర్జల సంహరణ, వధ, మరియు

బహిషక్రణ దావ్రా సాధించిన విజయం 'దేవ పిర్య' కు అమిత దుఃఖం కలిగించింది.

ఇదిఅతి దుఃఖకర మైనది; ఆయన మనసుస్ను బాగా కుర్ంగదీసింది; అచచ్ట నివసించే

బార్హమ్ణులు, శర్మణలు (బౌదధ్, జైన సనాయ్సులు), ఇతర మత శాఖల వారు, బోధకులు,

విధేతతో ఉండే గృహసుథ్లు, సతర్ప్వరత్నులు, మితుర్లకు అంకితమయిన వారు, పరిచయ సుథ్లు, సహోదోయ్గులు, బంధువులు,
సేవకులు, ఇతరులు హింసించ బడాడ్రు, వధించ బడాడ్రు,
తమ పిర్య వయ్కుత్లనుంచి విడదీయబడాడ్రు.....”

“ఆ యుదధ్ంలో మరణించిన/చంపబడిన/బహిషక్రింపబడిన వందో వంతు లేక వెయోయ్

వంతు జనులు ఈ రోజు ఆ విధంగా బాధపడితే, అది ‘దేవ పిర్య’ మనసుస్మీద బలంగా పడి
దానిని జీరిణ్ంచుకోలేకపోయారు...... ధరమ్ం విజయ సాధిసేత్ అది అతయ్ంత ఉతత్మమైనదిగా
‘దేవ పిర్య’ పరిగణిసాత్రు.....”

ఈ చారితార్తిమ్క యుదధ్ం సైనికులతో పాటు బార్హమ్ణ పురోహితులు, గురువులు, బౌదధ్ సనాయ్సు లకు జరిగిన నషాట్నిన్ చూసి
విపరీతంగా అశోకుడు చలించి, పశాచ్తాపం చెంది ఇక భవిషయ్తుత్లో ఇతర రాజాయ్లమీద దండెతత్కూడదని నిరణ్యించటం జరిగింది. కళింగను
లోబరుచ్కునన్ తరువాత అశోకుడు మనఃపూరవ్కంగా ధరమ్ం ఆశించాడు, ధరమ్ం ఆచరించాడు, ధరమ్ం బోధించాడు.
యుదధ్ విజయం కంటే ధరమ్ విజయం ఎనోన్ రెటుల్ మేలు అని తెలుసుకుని అపప్టినుంచి భౌతిక దాడులకు సవ్సిత్ చెపప్టం జరిగింది.
ఆవిధంగా అపప్టివరకు 8 ఏళుళ్ ‘చండ-అశోక’ గా పేరొందిన ఈ మౌరయ్ చకర్వరిత్ శేష జీవితాంతం అంతా, అంటే సుమారు 30 ఏళుళ్,
‘ధరమ్-అశోక’ గా పేరొందాడు.
ఈ ధరమ్-అశోక తన సిదాధ్ంతాలను ఆచరించమని గిరిజనులకు, సరిహదుద్ రాజాయ్లకు విజఞ్పిత్ చేయటం జరిగింది. కళింగ రాజాయ్నికి
అనుబంధంగా ఉనన్ సామంత రాజాయ్ల పర్జలు చకర్వరిత్ని (అశో కుడిని) తండిర్గా భావించి ఆయనను విశవ్సించమని కోరటం కూడా
జరిగింది. అశోకుడు నియమిం చిన అధికారులు తన సిదాధ్ంతాలను అనిన్ వరాగ్ల పర్జలలో పర్చారం చేయాలని ఆదేశించాడు.
ధరామ్చరణంలో ఇతర రాజాయ్ల సవ్తంతర్ను గౌరవిసూత్ వాటిమీద దండయాతర్లకు సవ్సిత్ చెపప్టం జరిగింది. అంతేకాక పరాయి
రాజాయ్ల పర్జల, జంతువుల సంకేష్మం కొరకు చాలా కృషి చేయటం జరిగింది. శాంతిని పర్బోధిసూత్ అశోకుడు తన రాయబారులను పశిచ్మఆసియా, మధయ్ ఆసియా లోని గీర్కు, పరిష్యన రాజాయ్లకు పంపించాడు.
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ధౌలి (Dhauli) కొండ మీద అశోకుడు నెలకొలిప్న శాంతి సూథ్పం: ఇది కళింగ యుదధ్ం జరిగిన పర్దేశం.
ఇచచ్టే అశోకుడు చెకిక్ంచిన 13 వ శిలా శాసనం ఉంది.

కళింగ (ఒడిశా) లోని దయా నది తీరాలు, దగగ్రలో ఉనన్ ధౌలి కొండ/నగరం, అచచ్టి విశాల పీఠ భూమి:
ఇచచ్ట కీర్.పూ. 261 శీతాకాలంలో కళింగ యుదధ్ం జరిగింది.

……….. 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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