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1. అశోకుడు
విదయ్, శిక్షణ
అశోకుడు కీర్.పూ. 304 లో జనిమ్ంచినటుల్ చరితర్ నుడివింది. బాలయ్దశలో ఇతర రాజకుమారుల వలే అశోకుడు కూడా
పరిపాలనా దక్షతను పొందటానికి కావలసిన విదయ్, శిక్షణ పొందటం జరిగింది. ఒక రాజకుమారుడి విదయ్లో యుదధ్
కళలతోపాటు, పరిపాలన, ఆరిధ్క సంబధిత విషయాలు కూడా ఉంటాయి.
విదయ్ పార్రంభంలో తన సోదరులతోపాటు అశోకుడి శిరసుస్ ఉపరిభాగం నునన్గా గొరుగు బడటం జరిగింది.
ఆ తరువాత అక్షరాభాయ్సం, తదుపరి అంక గుణితం. ఇలా సాగుతూ ఉనన్పుప్డు ‘ఉపనయనం’ జరిగింది. ఆ తరువాత అశోకుడు, అతని సోదరులు అనేక
మంది విశిషట్ గురువుల నుంచి మూడు వేదాలు, తతత్వ్శాసత్రం, ఆరిధ్క శాసత్రం, రాజకీయ శాసత్రం, దర్వయ్ శాసత్రం, తదితర సంబంధిత శాసాత్ర్లలో విదయ్, పార్వీణయ్త
పొందటం జరిగింది.
రాజకుమారులు దినం మొదటి భాగం ఏనుగులు, అశావ్లు, రాధాలు, ఆయుధాలను ఉపయో గించటానికి కావలసిన శిక్షణకు వినియోగిసేత్,
రెండవ భాగం ‘ఇతిహాసాలు’ చదవటానికి వినియోగిం చారు. వీటిలోల్ సమకాలిక భారత చరితర్, విశవ్ చరితర్తో పాటు పురాతన భారత చరితర్ కూడా
తెలుసుకోవాలి. ఇతిహాసాలు తెలుసుకునే వయ్కిత్ ఆ కాలపు మానవాళి పర్వరత్న, మానసిక శాసత్రం, ఆరిధ్క శాసత్రం, సాంఘికం, తదితర విషయాలగురించి
తెలుసుకోవటం తపప్నిసరి.
శిక్షణ సమయంలో అశోకుడు రాజయ్ పరిపాలన, తతత్వ్ శాసత్రం, నీతి శాసత్రం విషయాలలో అమిత మైన శర్దధ్ చూపించాడు. వీటిలోల్ శిక్షణ తరువాత
కాలంలో అయన మేధా సంపతిత్ దోహదానికి చాలా ఉప యోగపడాడ్యి.
పార్రంభంలో ఇటువంటి కఠోర శిక్షణ రాజకుమారులకు తపప్నిసరి. దీని వలల్ వీరిలో విధేయత, మానసిక అభివృదిధ్ పరిపకవ్త చెందుతుంది.
రాజులకు తమ కుమారులవలల్ భయం ఎపుప్డూ ఉంటుంది. రాజకుమారులు పీతలు లాంటివారు. ఇవి తమను కనన్వారిని తినివేసాత్యి. పురాతన కాలంలో
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పాలకుల కుటుంబాలలో రాజహతయ్లు జరగటం సహజం. కర్మశిక్షణ లేని పుతుర్లు, కోపిషుట్లు, పర్తికూలురు, దుషట్బుదిధ్ ఉనన్వారు, తమ తండుర్లను
కారాగారంలో ఉంచి చివరకు హతయ్ చేసిన ఉదంతాలు అనేకం ఉనాన్యి.
రాజుకు ఎకుక్వ మంది పుతుర్లుంటే వారిలో వారే కలహించుకుని తండిర్కే హాని తలపెడతారు. ఆయనకు ఒక పుతుర్డే కలిగితే, అతడు దుషట్
పర్వృతుత్డైతే తండిర్ని రాజు కారాగారంలో ఉంచుతాడు. ఆయనకు అనేక మంది పుతుర్లు కలిగితే పర్మాదకారులయిన పుతుర్డిని (పుతుర్లను) రాజయ్ పొలి
మేరలు, రాజధానికి దూరంగా ఉనన్ పార్ంతాలకు పంపించేవారు. అలా దూరంగా ఉంచి కొనాన్ళల్ తరువాత రాజు ఆ పుతుర్లను హతయ్ చేయించేవాడు.
అశోకుడిని పాటలీపుతర్కు 2,000 కి.మీ. దూరంలో ఉనన్ తక్షశిలకు పంపించాడంటే ఈ పుతుర్ని వలల్ తనకు పర్మాదం ఉందని గర్హించినటుల్
గోచరిసుత్ంది. పర్తికూలుడైన ఈ కుమారుడిని తనకు బహుదూరంగా ఉంచాలని బిందుసార నిరణ్యించినటుల్ తెలుసోత్ంది. ఆ సమయంలో (కీర్.పూ. 284283) అశోకుడి వయసుస్ సుమారు 20-21 ఏళుళ్ మాతర్మే.
వాయువయ్ (North-West) దిశలో ఉనన్ తక్షశిల నగరానికి చేరుకోవాలంటే విశాలమైన పీఠభూమి ని నడయాడాలి, అనేక నదులను దాటాలి,
విసాత్రమైన అడవులలో పర్యాణించాలి. ఆ సమయంలో తక్షశిల అసిథ్రంగా, సంకోష్భంలో ఉనన్ పార్ంతం. అటువంటి పర్దేశానికి అశోకుడిని పంపించటం
ఈ పుతుర్డిని మటుట్ పెటాట్లని బిందుసార నిరణ్యించటం శోచనీయం.
అపప్టి పంజాబులో తక్షశిల అతి ముఖయ్మైన నగరం. యదారాధ్నికి ఈ నగరం మూడు పటట్ణా ల సముదాయం. చినన్ చినన్ కొండలమీద
నెలకొనివునన్ అనేక మిటట్లు, దిబబ్లు, తిపప్ల తో కూడిన ఈ పటట్ణాలలో అనేక బుదధ్ సూత్పాలు, బౌదుధ్ల మఠాలు, ఆశర్మాలు అనిన్ దికుక్లలో నెలకొని
ఉనాన్యి. బిందుసార-అశోక కాలంలో అచచ్టి పర్జలలో ఎకుక్వ మంది ‘భీర దిబబ్’ (Bhir Mound) చుటూట్ నివసి సూత్ ఉండేవారు. అచచ్టికే అశోకుడు
తండిర్ ఇచిచ్న సైనయ్ం తో రావటం జరిగింది.
అశోకుడు తక్షశిల పంపబడిన సమయంలో ఆ పర్దేశం మౌరయ్ రాజయ్ం మీద తిరుగుబాటు దశ లో ఉంది. తక్షశిలను చుటుట్ముటిట్ ఈ
తిరుగుబాటును అణచటానికి, బిందుసార అశోకుడితో పాటు గజదళం, అశవ్దళం, అశావ్రూఢులైన సైనికులు, కాలబ్లం పంపించాడు. ఆశచ్రయ్కరంగా
వీటికి అవసర మైన ఆయుధాలను మాతర్ం వెంట పంపలేదు.
అశోకుడు బయలుదేరేముందు అతని అనుయాయులు, సేవకులు “రాజకుమారా! మనకు యుదధ్ ఆయుధాలు లేవు; మరి మనం ఎలా, వేటితో
యుదధ్ం చేయాలి” అని పర్శిన్ంచారు. దీనికి సమాధా నంగా అశోకుడు “నాకు రాజు అయేయ్ యోగయ్త ఉంటే, అనేక యుదధ్ ఆయుధాలు నా ముందు
ఉంటాయి” అని పర్కటించాడు. ఈ మాటలు పలికిన వెంటనే భూమి చీలుచ్కుని దేవతలు అనేక ఆయుధాలను పైకి తీసుకువచాచ్రు. ఇది కొంచెం
అతిశయోకిత్ అనిపించినా ఈ మాటలు అశోకుడి ధైరాయ్ నికి పర్తీకలుగా పరిగణించవచుచ్. చివరికి అశోకుడు చతురివ్ధ యుదధ్ బలగంతో తక్షశిలకు
బయలుదేరాడు.
బిందుసార పుతుర్నికి ఆయుధాలు నిరాకరించిన విషయం చరితర్కారులు అనేక విధాలుగా వాయ్ఖాయ్నించారు. రాజు వదద్ ఆయుధాలు లేవంటే
నమమ్శకయ్ం లేని విషయం. కేవలం తనకు అయిసుట్డ యిన అశోకుడి దండయాతర్ విఫలం అయితే అతనిని మగధనుంచి శాశవ్తంగా తొలగించవచుచ్. ఈ
విధంగా తన పిర్య పుతుర్డు ‘శుసిమ’ సింహాసనం అధిషిట్ంచటానికి పర్తయ్రిథ్ ఉండడు.
కారణం ఏదయినా అనుకునన్ పర్ణాళిక పర్కారం అశోకుడు సైనయ్ సమేతంగా ఖడాగ్లు ఒరలలో ఉంచుకునే తక్షశిల పర్వేశించాడు. కాని అచచ్టి
పర్జలు వీరిని పర్తిఘటించడానికి బదులు తమ గృహా లలోనుంచి రహదారులు, బాటలలోకి వచిచ్ అశోకుడిని సావ్గతించి “మేము రాజకుమారుడి మీద
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తిరుగబడటానికి ఇషట్ం లేదు; యదారాధ్నికి మహారాజు బిందుసార మీద కూడా. అసలు కారణం దుషుట్ లైన మీ అధికారులు మముమ్లను అణచివేసుత్నాన్రు,
తదావ్రా మాకు సేవ్చఛ్ కరువైంది.” చివరకు అశోకుడి తక్షశిల దండ యాతర్ ఆది నుంచి అంతం వరకు హింసరహితమే!
తక్షశిల
ఒకపప్టి గాంధార (ఇపప్టి ఆఫగ్నిసాత్న) రాజాయ్నికి రాజధాని అయిన తక్షశిల నగరానికి వేలాది ఏళల్ చరితర్ ఉంది. రామాయణ కాలంలో తక్షశిలను
శీర్రాముడు సోదరుడు భరతుడు సాథ్పించి దానికి తన భారయ్ ‘మాండవి’ దావ్రా కలిగిన పుతుర్లు ‘తక్ష’, ‘పుషక్ల’ నామాల మీద నగరాలను సాథ్పించి వీరిని
రాజులుగా చేశాడు. కల కర్మేణా ఈ రెండు రాజాయ్లు కలిసిపోయిన తరువాత ‘తక్షశిల’ నామం సంత రించుకుంది.
మహాభారత కాలంలో అరుజ్నుడి మనుమడు పరీకిష్త పటాట్భిషేకం తక్షశిలలోనే జరిగింది. ఆ తరువాత కీర్.పూ. 700 వరకు తక్షశిల చరితర్
మరుగున పడింది. గౌతమ బుదుధ్డు బౌదధ్ మత సాథ్పన తరువాత వాయువయ్ దిశలో ఉనన్ గాంధార రాజయ్ంలో బౌదధ్మత వాయ్పిత్కి తక్షశిల చాలా పార్ముఖయ్త
వహించింది.
పరీకిష్త పుతుర్డు జనమేజయుడు మరణానికి 7 రోజుల దూరంలో ఉనన్పుప్డు వైశంపాయన మహరిష్ మహాభారతానిన్ 24,000 శోల్కాల
రూపంలో వివరించటం తక్షశిలలోనే జరిగింది. పర్పంచంలో మొటట్మొదటి విశవ్విదాయ్లయం తక్షశిలలోనే సాథ్పించటం జరిగింది. అపప్టి విశాల
భారతావనిలోని అనేక విదాయ్లయాలకు ఈ జగతివ్శవ్విదాయ్లయం అనుబంధ నిలయం, మారగ్దరిశ్. పర్సిదిధ్ చెందిన, ఘనకీరిత్ గల అనేక మంది
విదావ్ంసులు, గురువులు, పండితులు ఈ విశవ్ విదాయ్లయం ఆకరిష్ంచింది. వీరిలో అతి ముఖుయ్లు: ఆయురేవ్ద వైదుయ్లు, గౌతమ బుదధ్ వైదుయ్డు, ‘జీవక
కుమార బచచ్’ (Jīvaka Kumar Bhaccha: కీర్.పూ. 6-5 శతాబద్ం); సంసక్ృత వాయ్కరణవేతత్, వాయ్కరణ గర్ంథకరత్ ‘పాణిని’ (Pāṇini), చాణకయ్
(కౌటిలయ్: కీర్.పూ. 350-275), మరియు విషుణ్శరమ్ (సుమారు కీర్.పూ. 200). మహాయాన బౌదధ్మతశాఖ తక్షశిల విదాయ్లయంలో సాథ్పించబడింది.
గీర్కుల దయవలల్ ‘తకిష్ల (Taxila) గా నామాంతరం చెందిన ఈ తక్షశిల నగరం ఈ రోజు పాకిసాత్న లో భాగమయి పోయింది.
దేవితో అశోకుడి పేర్మ
అశోకుడి తొలి పేర్మ వృతాత్ంతం అవంతి రాజయ్ంతో ముడిపడి ఉంది. తక్షశిల పర్తిఘటన అశోకుడు శాంతియుతంగా ముగించిన తరువాత బిందుసార
సంతతించి ఈ 22 ఏళల్ రాజకుమారుడిని తన సామార్జయ్ంలో భాగ మైన అవంతి రాజాయ్నికి రాజపర్తినిధి (Viceroy) గా కీర్.పూ. 282 లో పంపించటం
జరిగింది.
మరొక అభిపార్యం ఏమిటంటే తక్షశిలలో అశోకుడి విజయం తన పిర్య పుతుర్డు శుసిమ రాజు కావటంలో అడుడ్ తగలవచచ్ని బిందుసార ఈ
శుభదార్ంగి పుతృడిని పాటలీపుతర్కు దూరంగా ఉజజ్ యిని కి పంపించి ఉండవచుచ్. ఈ రాజపర్తినిధి బాధయ్త 10-11 ఏళల్ పాటు నిరవ్హించాడు.
అంతకు ముందు మధయ్ భారతం లోని మాలావ్ (Malwa) పర్దేశంలో అవంతి రాజయ్ం చందర్ గుపత్ తన ఆధీనంలోకి తీసుకురావటం జరిగింది.
మగధ రాజధాని పాటలీపుతర్ నుంచి మాలవ్ రాజ ధాని ఉజజ్యిని వెళాల్లంటే సుమారు 1,000 కి.మీ. పర్యాణించాలి. ఆరోజులలో గతుకులు, గుంటలు,
నదులతో నిండిన మారగ్ంలో పర్యాణించాలంటే కొనిన్ నెలలే పడుతుంది. వరాష్కాలంలో పర్యాణం బళుళ్, వృషభాలు, పశువులు, రధాలతో కూడిన సైనయ్ం
పర్యాణించాలంటే సాధయ్ం కాదు. అదీగాక వింధయ్ పరవ్తశేర్ణి చాలా చోటల్ 1,100 మీ. (3,600 అడుగులు) ఎతుత్లో ఉంటుంది.
ఉజజ్యిని చేరేముందు అశోకుడి చివరి మజిలి ఆ నగరానికి తూరుప్ వైపున ఉనన్ విదిష పటట్ణం. ఈ పర్దేశం అశోకుడి పేర్మతోనే గాక అయన
తదుపరి జీవితం, చరితర్తో కూడా ముడిపడి ఉంది.
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అశోకుడు విదిష పటట్ణంలో విడిది చేసినపుప్డు అచచ్టి ముఖయ్ నాయకుడు, వాయ్పారసుత్డు ‘దేవ’ అనే వయ్కిత్ ఆతిధయ్ం పొందాడు. రాజ పర్తినిధి
ముఖయ్ కరత్వయ్ం పనున్లు వాసులు చేయటం కాబటిట్ అశోకుడికి దేవ తో సానిన్హితయ్ం పెరిగింది. ఆ సమయంలో అయన పుతిర్క అతయ్ంత సుందరి అయిన
‘వెదిశదేవి’ ని తొలిచూపులోనే పేర్మించటం జరిగింది. ఈ మౌరయ్ రాజపుతుర్డిని కలిసే వరకు వైశయ్ వరాణ్నికి చెందిన దేవి జీవిత వివరాలు తెలియవు. ఈమె
వైశయ్ వరణ్సుథ్రాలయినందువలల్ ఈమెకు ‘వైశయ్పుతీర్-దేవి’ అనే నామం కూడా ఉంది.
తొలిచూపులు తరువాత వీరిరువురికి వివాహం అయిందో లేదో తెలియదు. వివాహం ఆ కాలపు రాచరిక వయ్వసథ్లో నాయ్యబదధ్మైనది
కాకపోవచుచ్. అయినా అశోకుడి దృషిట్లో దేవి నాయ్యబదధ్మైన భారేయ్! వివాహం తరువాత ఉజజ్యినిలో ఆమెకు కీర్.పూ. 280 లో ఒక సుందరుడయిన
బాలుడు, ‘మహేందర్’ (పాలీ నామం: మహేంద), జనిమ్ంచాడు. రెండు ఏళల్ తరువాత ఒక పుతిర్క కలిగింది. ఆమె పేరు ‘సంఘమితర్’. మహేందర్,
సంఘమితర్ జననం అశోకుడి జీవితంలో ఒక ముఖయ్మైన ఘటట్ం, అయన భవిషతుత్ జీవితానిన్ మలుపు తిపిప్న విషయం.
కనిపుర సూత్పం
దేవి అశోకుడిని కలిసినపుప్డు దేవి బౌదధ్ మతసుత్రాలు. తన పిలల్లు బాలయ్ వయసుస్ దాటిన తరువాత ఈమె వీరిని సాంచి పటట్ణానికి తీసుకువెళిల్ వీరిచే బౌదధ్
సనాయ్స దీక్ష ‘పబబ్జజ్’ (పాలీ భాష: Pabbajjā; సంసక్ృతం: పర్వరాజయ్: Pravarajya) సీవ్కరింపజేసింది. దీని అరధ్ం ‘పర్పంచానిన్ విడనాడటం’. సనా
తన ధరమ్ంలో బార్హమ్ణ, క్షతిత్యర్, వైశయ్ వరాణ్లలో ఈ వయసుస్వారికి ‘ఉపనయనం’ జరుగుతుంది. అలాంటిదే ఈ పబబ్జజ్.
బౌదధ్ మతం సీవ్కరించే వారు ఈ పర్ధమ దశ దాటిన తరువాత 20 ఏళల్ వయసుస్ ఉనన్పుప్డు పూరిత్ సనాయ్సతవ్ం సీవ్కరించి భికుష్వులు అవుతారు.
మహేందర్, సంఘమితర్లు తలిల్ కారణంగా ఈ విధంగా బౌదధ్ భిక్షవులు అవటం జరిగింది.
ఆ కాలంలో విదిష కు 10 కి.మీ. దూరంలో ఉనన్ 'సాంచి' (Sanchi) అనేక బౌదధ్ సూత్పాలకు నిలయంగా పర్సిదిధ్ చెందింది. ఉజజ్యినిలో
వాయువయ్ దిశలో 330 అడుగుల విసీత్రణ్ం, 105 అడుగుల ఎతైత్న ఒక సూత్పం నిరిమ్ంచబడింది. దీనిని ‘కనిపుర సూత్పం’ (Kanipura stupa) అంటారు.
తరువాత కాలంలో అశోకుడు మౌరయ్ రాజు అయినపుప్డు కూడా దేవి తన ఇదద్రు పిలల్లతో ఉజజ్ యినిలోనే ఉండిపోయింది. ఆమె
సవ్రగ్సుత్రాలయిన తరువాత తన జేయ్షఠ్ భారయ్ జాఞ్పకారధ్ం అశోకుడు ఈ కనిపుర సూత్పం బాహయ్ గోడను ఇటుకలతో పునఃనిరిమ్ంచి దానికి కొతత్ రూపు
తీసుకురావటం జరిగింది. కొంత కాలం తరువాత దేవి-అశోక సంతతి మహేందర్, సంఘమితర్ జాఞ్పకారధ్ం దేవి సూత్పం పర్కక్న రెండు చినన్ సూథ్పాలు
నిరిమ్ంచటం కూడా జరిగింది.
అది కాలకర్మేణా నలల్ మటిట్తో కపప్బడి ఒక దిబబ్గా మారిపోయింది. ఈ దిబబ్ ‘వైశయ్ తెకిర్’ (Vaishya Tekri: వరత్కుడి దిబబ్) గా పేరొందింది.
సుమారు 2,300 ఏళల్ కనిపుర సూత్పంతో కూడిన ఈ వైశయ్ తెకిర్ దిబబ్ను చూడటానికి అనేక మంది సందరశ్కులు ఉజజ్యిని సందరిశ్సాత్రు. భారత పర్భుతవ్ం
ఈ సూథ్పానిన్1951 లో ‘రకిష్త కటట్డం’ (Protected Monument) గా పర్కటించింది.
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సాంచి లోని ‘వైశయ్ తెకిర్’ (Vaishya Tekri) దిబబ్: దీని కిర్ంద మటిట్తో కపప్బడిన అశోకుడి జేయ్షఠ్ భారయ్ ‘దేవి’ జాఞ్పకారధ్ం నెలకొలప్బడిన కనిపుర సూత్పం.
ఈ సూత్పంతో పాటు ఇచచ్ట మహేందర్, సంఘమితర్ సూత్పాలు కూడా ఉనాన్యి.

వచేచ్ సంచికలో అశోకుడు మౌరయ్ సామార్జాయ్ధిపతి కావటం, దీనికి సంబంధించిన విషయాలు
గురించి తెలుసుకుందాము.
-----మీ అభిపార్యాలు, సప్ందన తెలియజేసేందుకు నా ఈ మెయిల: dr_vs_rao@yahoo.com
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