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14. వీతాశోక-1
గత సంచికలో (మే 2021) తన చివరి రోజులలో అశోకుడు చేసిన అనంత దానాలు, ‘దశ

రాజ ధరమ్ం’, గౌతమ బుదధ్ బోధించిన ధరమ్ తతత్వ్ జాఞ్నానిన్ ఆయన పర్జలకు అందించటం
గురించి తెలుకోవటం జరిగింది. ఈ ‘ధరమ్-అశోకుడి’ శావ్స కీర్.పూ. 232 లో ఒక రోజు
ఆగిపోయిందని కూడా తెలుసుకునాన్ము.
పర్సుత్త సంచికలో, తరవాత సంచికలో ఆయన సహోదరుడు (తముమ్డు) ‘వీతాశోక’ గురించి
తెలుసు కుందాము.
రెండవ మౌరయ్ చకర్వరిత్ బిందుసార-పటట్పురాణి శుభదార్ంగికి జనిమ్ంచిన ‘వీతాశోక’ (Vītaśoka: Freefrom-sorrow; శోకంనుంచి సేవ్చఛ్) అశోకుడి తముమ్డు. బిందుసార మరణం తరువాత మౌరయ్ సింహాసనం కోసం
జరిగిన సంఘరష్ణలో అశోకుడు అనేకమంది సోదరులను (తండిర్ ఇతర భారయ్ల పుతుర్ లను) హతమారిచ్నా తన
సహోదరుడు వీతాశోకకు ఏమాతర్ం హాని కలిగించలేదు.
రాజయ్కాంక్ష లేని వీతాశోక తన జీవితమంతా ఆధాయ్తిమ్క మారగ్ంలోనే పయనించాడు. జీవితం పర్ధమారధ్ంలో
అయన ‘బార్హమ్నిజం’ (బార్హమ్ణిజం; సనాతనధరమ్ం) లోని ‘తీరిథ్క’ (Tirthika) మారాగ్నిన్
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అనుసరించటం జరిగింది. ఈమారగ్ం లో ఉనన్వారు సంసార జీవితానికి అతీతులు. వీరు బాధ, వేదన లోనే ఆనందం
పొందుతారు.
ఒక రోజు అశోకుడు తన సోదరుడితో “నీ ఆధాయ్తిమ్క మనసత్తావ్నికి సనాతనధరమ్ంచేత పర్భా వితమైన, పునాది
రహితమైన ‘తీరిథ్క’ మారగ్ం నీకు తగినదికాదు. నీవు గౌతమ బుదుధ్డు పర్వచించిన, చూపించిన మారగ్మే సరియైనది. దీనినే
అనుసరించు” అని సూచించాడు. అనన్ ఇచిచ్న ఈ సూచన వీతాశోకుడికి అంతగా నచచ్లేదు.
వీతాశోక-బౌదధ్ సనాయ్సి సంభాషణ
ఒక రోజు అశోకుడు అడవికి వెళిల్ జింకలను వేటాడుచునన్ సమయంలో కొంత దూరంలో వీతాశోక ఒక ఋషిని
చూశాడు. ఆయన తనచుటూట్ అయిదు అగిన్జావ్లలో నిలబడి తనకు తాను శిక్ష విధించు కొనటం జరుగుతూ ఉంది. ఈ
రాజకుమారుడు ఆయనను సమీపించి ఆయన పాదాలకు నమసక్రించి
కొనిన్ పర్శన్లు సంధించాడు. అవి:
వీతాశోక: “అయాయ్! ఎంతకాలం నుంచి మీరు ఈ అడవిలో ఉంటునాన్రు?”
ఋషి: “12 సంవతస్రాలు”
“మీరు ఏమి తిని బర్తుకుతునాన్రు?”
“పండుల్, వేరు దుంపలు”
“మీరు ఏ వసాత్ర్లు ధరిసాత్రు?”
“చింపిరి దుసుత్లు, దరభ్ ఆకులు”
“మరి దేనిమీద నిదిర్సాత్రు?”
“పచచ్ని గడిడ్”
“మీ ఈ పార్యశిచ్తత్ంలో ఏదైనా కషాట్లునాన్యా?”
“ఉనాన్యి. ఈ జింకలు సంభోగించినపుప్డు, నా మనసుస్ కోరికతో రగిలిపోతూ ఉంటుంది”
ఈ సమాధానం విని వీతాశోక సవ్రం పెంచి “ఈ ఋషి, సనాయ్సి తన మనోవికారం (కామం) అణచివేయటంలో
విఫలమైనపుప్డు, ఒక శాకయ్ (బౌదధ్ సనాయ్సి) కి మెతత్ని పానుప్లు, సునిన్తమైన దుపప్ టుల్ అవసరం ఏముంది? వారు తమ
మనోవికారానిన్ ఎలా జయించగలరు?”
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అంతటితో ఆగక ఈ అశోకుడి సోదరుడు ఇలా వాయ్ఖాయ్నించాడు:
"ఏకాంతంగా అడవులలో నివసిసూత్ కేవలం గాలి, నీరు, వేరు దుంపతుల మీద జీవిసూత్, కఠిన నియమాలను
పాటిసుత్నన్ ఋషులు అసమరుధ్లై తమ కోరికలను మాతర్ం అణచుకోలేరు. అటువంట పుప్డు మాంసం, పెరుగు, వెనన్,
రుచికరమైన భోజనం భుజించే ఈ శాకుయ్లు (బౌదధ్ సనాయ్సులు) తమ ఇందిర్యాలను ఎలా నియతిర్ంచుకోగలరు? అది
సాధయ్మయినపుప్డు వింధయ్ పరవ్తం సముదార్నిన్ దాటటం ఎందుకు సాధయ్ంకాదు?”
“అవును ననున్ బౌదధ్ మారాగ్నిన్ అనుసరించమని సూచించిన మహారాజు అశోకుడు ఈ బౌదధ్ సనాయ్సుల చేత
మోసపోవటం జరిగింది” అని బిగగ్రగా పలికాడు వీతశోకుడు.
ఈ మాటలు వినన్ అశోకుడు “వీతాశోక సనాతనధరమ్ సనాయ్సులు మినహా మిగతా ఎవరిని లెకక్చేయడు;
ఉపాయంతో అతనికి గౌతమ బుదధ్ పర్వచించిన నాయ్యమారాగ్నిన్ కూడా విశవ్సించే పరిసిథ్ తికి తీసుకురావాలి” అని తన
మంతుర్లకు చెపప్టం జరిగింది.
“మీరు ఆజాఞ్పించండి మహారాజా” అని మంతుర్లు బదులిచాచ్రు.
వీతాశోకను బౌదధ్ ధరమ్ మారాగ్నికి తీసుకురావటానికి అశోకుడి పనాన్గం
అశోకుడు: “నేను సాన్నాలగదికి వెళిళ్నపుప్డు నా తలపాగా, కిరీటం, రాజ చిహాన్లు, మొదలగునవి తీసివేసినపుప్డు, మీరు
వాటిని వీతాశోక వదద్కు తీసుకువెళిల్ యుకిత్తో అతను ఇవి ధరించేటటుల్చేసి, అతనిని నా సింహాసనం మీద కూరుచ్బెటాట్లి”
అని మంతుర్లను ఆజాఞ్పించాడు.
మంతుర్లు: "అలాగే మహారాజా' అని జవాబిచాచ్రు.
అశోకుడు తన తలపాగా, కిరీటం, రాజ చిహాన్లు, మొదలగునవి తీసివేసి సాన్నాల గదిలోకి వెళిళ్నపుప్డు
మంతుర్లు వీతాశోక వదద్కు వెళిల్ “అయాయ్! మీ సోదరుడు అశోక మహారాజు మరణించి నపుప్డు మీరు మహారాజు
అవుతారు; అందువలల్ ఈ లోపల మీరు ఒకసారి ఈ రాజాభరణాలను ధరించండి. మీశిరసుస్ మీద మీ సోదరుడి
తలపాగా, కిరీటం, రాజ చిహాన్లు, వగైరా ధరిసేత్ మేము మిముమ్ లను సింహాసనం మీద ఆసీనులను చేసి మీరు ఎలా
ఉంటారో చూడాలని ఉంది” అని వినన్వించుకునాన్రు.
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వీతాశోక అంగికరించగా వెంటనే మంతుర్లు అయన శిరసుస్మీద ఈ రాజాభరణాలను ధరింప జేసి సింహాసనం
మీద కూరుచ్బెటాట్రు.
ఈ సంగతి మంతుర్లు అశోకుడికి తెలుపగా, తన తలపాగా, కిరీటం, రాజచిహాన్లను ధరించి సింహాసనంమీద
ఆసీనుడైన వీతాశోకను చూసి "ఆహా! నేను జీవించివుండగా నా రాజరికానిన్ ఆకర్ మించుకునాన్వా” అని ఆగర్హం నటిసూత్
“ఇలా నావదద్కు రా” అని అరిచాడు.
ఖినున్డయిన వీతాశోక అనన్ వదద్కు వెళళ్బోయే ముందు నీలి వసాత్ర్లు ధరించి దీరఘ్కేశాలునన్ తలారులు అశోకుడి
పాదాలకు నమసక్రించి అయన ముందు సాషాట్ంగపడి “మీ ఆజఞ్ ఏమిటి పర్భూ” అని అరిధ్ంచారు.
అశోకుడు: “ఈ వీతాశోకను నా వదద్కు తీసుకువచిచ్ వధించండి.”
తలారులు వీతాశోక వదద్కు వెళిల్ అతనితో “మేము తలారులం; మిముమ్లను మా ఆధీనంలోకి తీసుకుని
వధించబోతునాన్ము” అని అనాన్రు.
అపుప్డు మంతుర్లు అశోకుడి కాళళ్మీద పడి “పర్భూ! క్షమించండి, వీతాశోక మీ సహోదరుడు, ఆయనను
కనికరించండి’ అని వేడుకునాన్రు.
అశోకుడు “సరే, నేను అతనిని క్షమిసాత్ను; కాని 7 రాజులు మాతర్మే. వీతాశోక నా సహోదరుడే. అతని మీద
నాకు ఉనన్ పేర్మ వలల్ రాజాయ్ధికారం 7 రోజులు మాతర్మే ఇవవ్గలను.”
వెనువెంటనే తపెప్టుల్ తాళాలతో బిగగ్రగా వాదయ్కారులు అరచుకుంటూ వీతాశోక కు నమసక్ రించి “దీరఘ్కాలం
జీవించు మహారాజా” అని అభినందనలు తెలిపారు. సభలో కూరుచ్నన్ వేలాది మంది తమ హసాత్లను పైకి ఎతిత్
గౌరవంతో ఈ ‘నూతన మౌరయ్ మహారాజు కు’ శుభాకాంక్షలు అంద జేశారు. వందలాది సతరీలు సంతోషం వెలిబుచుచ్తూ
ఆయనను చుటుట్ముటాట్రు.
ఇది చూసిన తలారులు రాజగృహ దావ్రం వదద్ నిలబడాడ్రు. తొలిరోజు ముగిసిన తరువాత ఈ తలారులు
వీతాశోక వదద్కు వచిచ్ “ఒక రోజు ముగిసింది వీతాశోక; ఇంకా 6 రోజులు మిగిలి ఉనాన్యి" అని చెపప్టం జరిగింది.
రెండవ రోజు ముగిసినపుప్డు ఈతలారులు “ఇంకా 5 రోజులు మాతర్మే మిగిలి ఉనాన్యి” అని వీతాశోక కు
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వినన్వించారు. అలాగే తరువాత 4 రోజులు కూడా! 7 వ రోజు ముగిసే ముందు వారు వీతాశోకను అశోకుడి వదద్కు
తీసుకువెళల్డం జరిగింది.
అపుప్డు అశోకుడు: “వీతాశోక: ఈ 7 రోజులలో నీ ముందు జరిగిన గానం, నృతయ్ం, వాదయ్ కచేచ్రి ఎలా
ఉనాన్యి? వాటిని గురించి నీవు ఏమి అనుకుంటునాన్వు?” అని పర్శిన్ంచాడు.
వీతాశోక జవాబు: “నేను ఏమీ చూడలేదు, ఏమీ వినలేదు. పాటలను నేను ఆలకించలేదు, నాటయ్కతెత్ల నాటాయ్లను
గమనించలేదు. ఈ సౌఖాయ్లను నేను చవిచూడనపుప్డు, అనుభవించనపుప్ డు వీటి గురించి నా అభిపార్యం ఎలా
చెపప్గలను?"
అశోకుడు: “వీతాశోకా, నేను నీకు 7 రోజులు రాజాధికారం, రాజభోగం ఇచాచ్ను; నీ ఎదుటే వంద లాది
వాదాయ్లు మోగించబడాడ్యి; ‘రాజు చిరకాలం వరిధ్లుల్ గాక’ అని నీ ముందే గటిట్గాపలికారు; నీ మీద గౌరవంతో అనేక
మంది నీకు నమసక్రించి నీ ముందే నిలబడాడ్రు; వందలాది సతరీలు నీకు పరిచరయ్లు చేశారు. అటువంటపుప్డు ‘నేను
కనలేదు, నేను వినలేదు’ అని ఎలా చెపప్గలవు?”
వీతాశోక: “లేదు, నేను నాటాయ్లను చూడలేదు; గానాల, వాదాయ్ల ధవ్నిని వినలేదు; అలాగే సువాసనలను
పీలచ్లేదు; తీపి పదారాధ్లను రుచిచూడలేదు; నేను తాకిన కంఠాభరణాలు, ధరించిన ఇతర నగలు ఎలాంటివో
గర్హించలేదు; మృతుయ్ దండన విధించబడిన ననున్ సమోమ్హన పరచటా నికి అనేక మంది సతరీలు వయ్రధ్ పర్యతన్ం
చేశారు.”
"అంతేకాదు. నీలి వసాత్ర్లు ధరించి ఖడాగ్లు చేతబటిట్న తలారులు నా వెనుక నిలిచి ఉనన్పుప్డు ఈ సతరీలు, నాటయ్ం,
గానం, రాజ భవనం, అందులో ఉనన్ విశార్ంతి గదులు, పరుపులు, హంస తూలికా తలాప్లు, వాటి అందం, ఇతర
భోగాలను నేను అనుభవించలేదు; అదుభ్తమైన ఈ భూమి, అందులో దాగిఉనన్ అంతులేని సంపద; అంతా నాకు
శూనయ్ం అనిపించింది, ననున్ నిసస్తుత్వ ఆవహించింది. నామనసుస్లో అంతా వారు (తలారులు) ననున్ ఏమి చేసాత్రో అనే
ఆలోచనే మెదులుతూ ఉంది.”
“మహారాజా! ఈ తలారులు నా మరణసమయం ఆసనన్మైందని గంట మోగించినపుప్డు పార్ణ భయం ననున్
పూరిత్గా ఆవహించింది. వారు ననున్ ములుల్గరర్తో పొడుసుత్నాన్రు అని అనిపించిన ఆ సమయంలో పారవశయ్ంతో పాడిన
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పాటలు, నృతాయ్లు, నా చెవులకు వినపడలేదు, కళళ్కు కనపడ లేదు. మరణ భయానికి లొంగిపోయాను. నాకు నిదర్ లేదు,
చావు గురించి భయపడుతూ రాతుర్ళుళ్ రోగ గర్సుత్డయిన వయ్కిత్లాగా గడిపాను.”
అపుప్డు అశోకుడు ఈ విధంగా పర్శిన్ంచాడు: “అలాగా వీతాశోకా! మరణ భయం నినున్ వెంటాడి రాజయ్రికంలో
ఉనన్ ఆనందం అనుభవించకుండా చేసినపుప్డు, ఆధాయ్తిమ్కత నిండిన జీవి తానికి ఏ మాతర్ం పార్ణ భయం ఉండదా?
సనాయ్సులు, సాధువులు, మహరుష్లకు జననం, మృతుయ్వు సాధారణమని తెలియదా? మృతుయ్వు తరువాత జననం
తపప్దని నీకు తెలియదా? మానవ శరీరానికి అంతం నరకంలో అగిన్ జావ్లలే! కౄర జంతువులకు అంతం ఒకదానిని
మరొకటి భకిష్ంచటమే. పేర్తాలకు అంతం ఆకలి బాధ, దపిప్క; మానవుల అంతానికి కఠినమైన శర్మతో కూడిన జీవితమే
పర్ముఖ మైనది. దేవతలకు తాము ఉనన్ సిథ్తినుంచి కిర్ందికి పడిపోతామేమోనని, సంతోషానిన్ కోలోప్తామేమో నని
భయం; దుఃఖం ఒకక్టే ఈ మూడు లోకాలకు సంకెళుల్ వేయగలిగేది………… అసిథ్రత, చాంచలయ్ం మూడు లోకాలను
మింగివేసాత్యి. ఆ సమయంలో కూడా ఆ లోకాలలో ఉనన్ వారికి కూడా మనోవికారం కలుగుతుంది. మరి నీకు
మనోవికారం ఎందుకు కలుగలేదు?” అని పర్శిన్ంచాడు.
“మరణ భయం నినున్ పీడించి నీకు ఉలాల్సం, సంతోషం దూరంచేసేత్, మరి భగవదభ్కులు, బౌదధ్ సనాయ్సులు ఈ
భయానిన్ లెకక్చేయకుండా ఎలా సంతోషంగా జీవిసుత్ నాన్రు? అది కూడా అనేక తరాల నుంచి. దేవుడు వారికి ఎనిన్
సుఖవసాత్ర్లు, పరుపులు, బంగారు పాతర్లు పర్సాదించినా, వారి హృద యాలు మాతర్ం విమోచన కొరకే
ఎదురుచూసాత్యి. విమోచనే అనిన్టికంటే అతి ముఖయ్మని భావించే ఈ బౌదధ్ సనాయ్సులు తామర ఆకు మీద, పదమ్ం మీద
నీటి బొటుట్లా ఈ భూమిమీద భయం, భార్ంతి లేకుండా జీవిసాత్రు. అందువలల్ నీవు బౌదధ్ సనాయ్సిగా ఎందుకు మారలేవు?”
తన సోదరుడి మాటలను, ఉపదేశానిన్ వీతాశోక విని సానుకూలంగా తలా ఊపి తన సమమ్ తిని తెలియజేశాడు.
ఆలా అశోకుడు తన పనాన్గంతో వీతాశోకను బౌదధ్ ధరమ్ యెడల అనుకూలంగా ఉండేటటుల్ మారచ్టం జరిగింది.
అశోక మహారాజుకు వీతాశోక నమసక్రించి “పర్భూ, నేను ‘తధాగతుడి’ (గౌతమ బుదుధ్డి) శరణు కోరుచునాన్ను.
నేను శరణు కోరుతునన్ వయ్కిత్ నేతార్లు అపుప్డే విచుచ్కునన్ పదామ్లువలె ఉంటాయి; ఆయనను దేవుళుళ్, ఋషులు, ఉతత్మ
మానవులు ఎలల్పుప్డూ గౌరవిసాత్రు. అటువంటి మహావయ్కిత్కి శరణాగతుడవుతూ అయన పర్వచించిన, ఉపదేశించిన
మారగ్ంలో పయనించడానికి నేను సంసిదుధ్ డను.”
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అశోకుడు తన సహోదరుడు మెడ వైపు చూసూత్ “లేదు, నినున్ నేను తయ్జించలేదు వీతాశోకా. నీ హృదయంలో
బుదధ్ మహాశయుడి యెడల పేర్మను నాటాలనే కాంక్షతోనే ఇటువంటి పనాన్గం పనాన్ను."
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