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12. అశోకుడు
గత సంచికలో (ఏపిర్ల 2021) అశోక చకర్వరిత్కి అయిదుగురు రాణులు ఉనన్టుల్
తెలుసుకునాన్ము. వీరిలో ‘దేవి’ (విదిష-మహాదేవి; శాకయ్కుమారి), ‘కౌరవాకి’ (కారువకి;
చారువాకి), ‘అసంధిమితర్’, ‘పదామ్వతి’ అతి ముఖుయ్లు. మరొక రాణి ‘తిషయ్రకిష్త’ గురించి
ఈ సంచికలో తెలుసుకుందాము. ఆమె పర్వేశంతో అశోకుడి జీవితంలో చాలా మారుప్లు
సంభవించాయి. వీటిని గురించి తెలుసుకుందాము.
తిషయ్రకిష్త (Tishyarakshita)
తిషయ్రకిష్త (Tishyarakshita; తిషయ్రక్ష/Tishyaraksha) అశోకుడి అయిదవ భారయ్, చివరి భారయ్. ఆమె అశోకుడు
మరణా నికి నాలుగు ఏళుళ్ ముందు (అంటే కీర్.పూ. 236 లో) పరిణయమాడింది.
ఈమె రాణి హోదా పొందటానికి ముందు చాలా ఏళుళ్ నాలుగవ రాణి ‘అసందిమితర్’ కు సేవకురాలు, చెలికతెత్గా
అంతఃపురంలో ఉండేది. ఈమె కుడా అసందిమితర్ ‘అసంధివత’ అనే చినన్ రాజాయ్నికి చెందిన సతరీయే. అశోకుడితో ఈ
నాలుగవ రాణి వివాహం తరువాత తిషయ్రక్షతి కూడా ఆమె వెంట పాటలీపుతర్ రావటం జరిగింది.
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కీర్.పూ. 240 లో అసందిమితర్ మరణం తరువాత నాటయ్కతెత్ తన నాటయ్ంతో, అందంతో అశోకుడి ని మెపిప్ంచి
ఆయనకు దగగ్రయింది. తదావ్రా ఆమె వయసుస్ మీరుచునన్ ఈ మౌరయ్ చకర్వరిత్కి పిర్యు రాలుగా మారి, అయనకు
పరిచరయ్లు చేసూత్, అయన ఆరోగయ్ సంబంధిత సేవలు చేసూత్ ఉంది. కొనాన్ళల్ తరువాత అశోకుడు తిషయ్రక్షతిని కీర్.పూ.
236 లో వివాహం చేసుకుని ఈ అయిదవ భారయ్కు రాణి హోదా ఇవవ్టం జరిగింది.

బోధి వృక్షం వినాశన పర్యతన్ం
సహజంగా అమిత సావ్రధ్పరురాలు, అసూయాపరురాలు అయిన తిషయ్రకిష్తకి గౌతమ బుదుధ్డి యెడల అశోకుడికి ఉనన్
భకిత్ ఆగర్హానిన్ తెపిప్ంచింది. దీనితో పాటు, ఆగర్హానిన్ తెపిప్ంచే మరికొనిన్ విషయాలతో పాటు, మానసిక ఆందోళన,
వాయ్కులత, అశాంతికి కారణమైన తిషయ్రకిష్త వలల్ అయన అనారోగయ్ సమ సయ్లతో మనశాంతికి దూరమవటం జరిగింది.
తదావ్రా ఆమె అయన జీవితంలో పర్వేశించటంవలల్ ఈ మహా చకర్వరిత్ అపప్టి నుంచి నాలుగు ఏళల్లోనే మరణానికి
చేరువ అవటం జరిగింది.
ఈ దుషట్బుదిధ్ తిషయ్రకిష్త రాణి అయిన కొదిద్ రోజులలోనే అశోకుడి అతి ఇషట్మైన, పవితర్మైన బోధి వృకాష్నిన్
నాశనం చేసింది. దీనిని బటిట్ ఈ మౌరయ్ చకర్వరిత్ తన రాజయ్ వయ్వహారాలమీద పటుట్ కోలోప్యినటుల్ అరధ్మవుతుంది,
అవగతమవుతుంది.
దురామ్రుగ్రాలయిన తిషయ్రకిష్తకు గయలోని ‘మహా బోధి వృక్షం’ యెడల పగ, శతుర్తవ్ం ఉంది. ఈమెకు ఆ
పవితర్వృక్షం యెడల అసూయకు కారణం అజాఞ్నం. ఒకసారి అశోకుడు ఈ మహా బోధి వృకాష్నికి అతయ్ంత విలువైన
ఆభరణాలు సమరిప్సేత్, తిషయ్రకిష్త ఆ వృక్షం తనకు శతుర్వుగా భావిం చింది. రాజు తన నుండి సుఖాలు పొంది
ఆభరణాలు మాతర్ం ఈ ‘దరిదర్ బోధి కే పంపిసాత్డు’ అని కోపించింది. ఈ కోర్ధంతో ఒక రోజు ఒక మంతర్గతెత్ను పిలిచి
ధనం ఇచిచ్ ఆ బోధిని నాశనం చేయమని ఆజాఞ్పించింది.
ఆ మంతర్గతెత్ గయ వెళిల్ కొనిన్ మంతార్లను ఉచఛ్రించి ఒక దారానిన్ బోధి వృక్షం చుటూట్ కటిట్ంది. కొనాన్ళల్కు ఆ
వృక్షం వాడిపోవటం మొదలయింది. ఈ వారత్ను అశోకుడు వినన్ వెంటనే మూరఛ్ పోవ టం జరిగింది. తేరుకునన్
తరువాత బర్దద్లయిన హృదయంతో అశోకుడు “ఈ వృక్షం నశిసేత్ నేను మర ణిసాత్ను” అని తన ఆంతరింగులకు
చెపాప్డు.
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దీనిని విని తిషయ్రకిష్త “బోధి మరణిసేత్ నేను ఉనాన్ను, మీకు అనేక సౌఖాయ్లు అందించటానికి. విచారపడకండి”
అని ఓదారచ్టానికి పర్యతిన్ంచింది. ఆమె అజాఞ్నం తెలుసుకునన్ అశోకుడు వెంటనే “బోధి సతరీ కాదు. అది ఒక వృక్షం. ఈ
మహావృక్షం కిర్ందే ఆ మహనీయుడు, నా దేముడు గౌతమ బుదధ్ మహాశయుడికి అతీత జాఞ్నోదయం కలిగింది.” అని ఆ
మూరుఖ్రాలికి చెపప్టం జరిగింది. తన చేసిన తపుప్ను తెలుసుకునన్ తిషయ్రకిష్త మంతర్గతెత్ను రపిప్ంచి బోధి వృకాష్నిన్
పునరుజీజ్వం చేయమని ఆదే శించింది. కొదిద్రోజులకు ఆ మహావృక్షం జీవం పోసుకుని పునరుదధ్రించబడింది.

కునాల (Kunala), అతని యెడల మొహం
అశోకుడికి మూడవ రాణి పదామ్వతి దావ్రా కలిగిన పుతుర్డు ‘కునాల’. పదామ్వతి తన పుతుర్డి నేతార్లు ‘చారల రంగుల
హిమాలయ పకిష్’ (Avifauna) కళుళ్ లాగా, అందంగా, పర్కాశంవంతంగా, చూసేవారిని ఆకరిష్ంచేటటుల్ ఉండటంవలల్
ఆ పకిష్ పేరు ‘కునాల’ అతనికి పెటట్టం జరిగింది. ఈ బాలుడు ఏకాం తానిన్, పర్కృతిని పేర్మించే రాజకుమారుడుగా పెరిగి
పెదద్వాడయాయ్డు. అతను బాలుడుగా ఉనన్పుప్డే తలిల్ మరణించింది. పెరిగి పెదద్వాడయిన ఇతను యుకత్వయసుస్లో
వివాహం ‘కాంచనమాల’ అనే కనయ్ను వివాహం చేసుకుని ఒక పుతుర్డికి తండిర్ అవటం జరిగింది.
ఆ సమయంలో ఈ సుందర రాజకుమారుడిని తిషయ్రకిష్త మోహించి అతని పొందుకోసం తహ తహలాడింది.
అందమైన, అతయ్ంత ఆకరష్ణీయమైన కునాల కళుళ్ తిషయ్రక్షతిని ఆకరిష్ంచాయి. కాని భకిత్పరుడయిన కునాల రాణి హోదా
కలిగిన తిషయ్రక్షతిని తలిల్గా గౌరవించాడు.
ఒక సారి కునాల ధాయ్నసిథ్తిలో ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తిషయ్రకిష్త తన కామేచఛ్ను అణచుకోలేక
అతనిని కౌగలించుకుని తనకోరికను వెలల్డించి “అడవిలో అగిన్ ఎండిన కొయయ్ను భగభగ దహించి నటుల్ నీ యెడల నాకు
ఉనన్ కోరిక ననున్ దహించివేసుత్నన్ది. ననున్ తిరసక్రించకు రాజకుమారా” అని పార్ధేయపడింది. ఆమె అధరమ్మయిన
కోరికను కునాల తిరసక్రిసూత్ “నీవు నాకు తలిల్తో సమానం కాబటిట్, ఇది అతయ్ంత హేయకరమైన విషయం” అని
వెళిల్పోయాడు. ఈ తిరసక్రణ భరించలేని తిషయ్ రకిష్త “నీవు ఎకుక్వకాలం జీవించి ఉండవు” అని కునాలతో పర్తిజఞ్
చేసింది. ఆగర్హంతో ఆమె కునాల ను అంధుడిని చేయాలని నిరణ్యించింది.
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ఆ సమయంలో తక్షశిలలో పర్జలు అశోకుడి పాలనమీద తిరుగుబాటు లేవనెతాత్రు. దీనిని అణ చటానికి
అశోకుడు తన మంతిర్ ‘రాధాగుపత్’ తో సంపర్దించి కునాలను తక్షశిలకు పంపించటానికి నిరణ్ యించటం జరిగింది.
వెంటనే కునాల తన సైనయ్ంతో తక్షశిలకు బయలుదేరి వెళాళ్డు.

‘రెండు మణులు’ అంటే ‘రెండు కళుళ్'’
కునాల తక్షశిలకు బయలుదేరేముందు తిషయ్రకిష్త అతనిని అంధుడిని చేయటానికి ఒక కుటర్ పనిన్ంది. ఈ పనాన్గం
పర్కారం అశోకుడి పేరుతో తనకు ‘రెండు అతివిలువైన మణులను’ కునాల దావ్రా పంపించమని ఒక ఒక లేఖ వార్సింది.
ఈ ఉతత్రానిన్ అశోకుడు చదవకుండా తన భారయ్ను నమిమ్ దాని మీద సంతకం చేశాడు. ఆ సమయంలో అశోకుడు ఈ తన
అయిదవ భారయ్ను పూరిత్గా నమేమ్ సిథ్తిలో ఉనాన్డు. ఆ లేఖ మీద తిషయ్రకిష్త రాజముదర్ వేసి కునాల చేతికిచిచ్, దానిని
తక్షశిల పరిపాల కుడికి (గవరన్ర) ఇవవ్మని ఆదేశించింది.
ఈ లేఖను ముందుగా చదివిన ఒక తక్షశిల ఉదోయ్గి అశోకుడు వార్సిన (తిషయ్రకిష్త వార్సిన) వాకాయ్లలో
దాగియునన్ విషయానిన్ తెలుసుకుని దిగార్భ్ంతి చెంది దానిని కునాలకు చూపించటం జరిగింది. కునాల ఆ లేఖను చదివి
తన తండిర్ వెలల్డించిన (యదారాధ్నికి తిషయ్రకిష్త వెలల్డించిన) కూర్రమైన అభిపార్యానిన్ అరధ్ం చేసుకునాన్డు. ఈ
ఉతత్రంలో వార్సిన సమాచారంలో ‘రెండు మణులు' అనే పదాలకు వేరే అరధ్ం దాగి ఉంది. అది: ‘రెండు మణులు’ అంటే

‘రెండు కళుళ్'’. అంతవరకు మౌరయ్ రాజకుమారులు తమ తండుర్ల ఆజఞ్లను ఉలల్ంఘించే ధైరయ్ం, సంపర్దాయం లేదు
కాబటిట్ మగధ రాజాయ్నికి విధేయతతో ఉనన్ తాను కూడా అదే మారగ్ంలో నడవాలని నిరణ్యించుకోవటం జరి గింది. అంటే

తన నేతార్లకు అంధతవ్ం ఇవవ్టం.
అశోకుడి తీవర్ అసవ్సథ్త; ఏడు రోజుల మహారాజిఞ్
కునాల తక్షశిల వెళిల్న కొదిద్ రోజులకే అశోకుడు ఒక తీవర్ వాయ్ధి భారిన పడటం జరిగింది. దీని వలల్ నోటి నుంచి మలం
(పురీషం) బయటకు రావటం పార్రంభించింది. దీనితో పాటు శరీర రంధార్లనుంచి (రోమ రంధార్ల నుంచి) ఒక అశుదధ్
దర్వం కారటం మొదలెటిట్ంది. వైదుయ్లు ఎంతగా పర్యతిన్ంచినా ఈ అంతు పటట్ని వాయ్ధిని నిరుమ్లించలేకపోయారు. ఇక
అయన మరణం తధయ్మని వారు ధృవీకరించి నపుప్డు అశోకుడు తన పిర్య పుతుర్డు కునాల ను తిరిగి పాటలీపుతర్కు
రపిప్ంచి అతనిని పటాట్భి షికుత్డిని చేయాలని కాంకిష్ంచి తగిని ఆదేశాలను జారీ చేయటం జరిగింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T

2021

McõGS ¥{MLjjÁ

5

తిషయ్రకిష్త ఈ సంగతి తెలుసుకుని ఇది జరిగితే తనకు పార్ణ ముపుప్ ఉందని గర్హించి కునాల తిరిగి వచేచ్ లోపల
అశోకుడి ఆరోగయ్ం బాగుచేయాలని నిరణ్యించుకుంది. ఈ కారయ్కర్మంలో ముందుగా అశోకుడి వైదుయ్లను
బహిషక్రించింది. పాటలీపుతర్లో ఇటువంటి వాయ్ధితో బాధపడుతునన్ వారిని తన వదద్కు తీసుకురమమ్ని వైదుయ్లను
ఆదేశించింది.
వైదుయ్లతో ఆమె ఇలా చెపిప్ంది: “ఏ పురుషుడయినా, సతరీ అయినా మీ వదద్కు వసేత్, వారు ఈ మహారాజుకి వచిచ్న
వాయ్ధితో బాధపడుతుంటే వారిని నా వదద్కు తీసుకురండి. అంతేగాక ఏ వయ్కిత్ అయినా ఈ వాయ్ధితో బాధపడుతునన్టుల్
మీకు తెలిసినా వారిని వెంటనే తీసుకురండి. నేను వారిని చూడాలి”
ఆ సమయంలోనే పాటలీపుతర్ లో అభిర జాతి (Abhira Tribe) వయ్కిత్ ఇదే వాయ్ధితో బాధ పడటం జరిగింది.
అతని భారయ్ ఒక వైదుయ్డి వదద్కు వచిచ్ ఈ విషయం చెపిప్ంది. వైదుయ్డు “అతనిని వెంటనే నా వదద్కు తీసుకురా; అతనిని
పరీకిష్ంచి తగిన మందు ఇచిచ్ చికితస్ చేసాత్ను” అని చెపప్గా ఆమె తన భరత్ను తీసుకువచిచ్ంది. ఆ వయ్కిత్ని తీసుకువచిచ్న
వెంటనే వైదుయ్డు అతనిని తిషయ్రకిష్త వదద్కు తీసుకువెళాల్డు.
ఆమె ఆ వయ్కిత్ని ఒక రహసయ్ గదిలోకి తీసుకువెళిల్ అతనిని చంపించింది. వెంటనే అతని కడు పుని చీలిచ్, లోపల
ఏమి ఉందో అని పరిశీలించగా ఒక పెదద్ పురుగు (worm) కనిపించింది. ఈ పురుగు కదులుచునన్పుప్డు అది
విసరిజ్ంచిన మలం ఆ వయ్కిత్ నోటినుంచి బయటకి సర్వించటం (కారటం) గమ నించింది తిషయ్రకిష్త.
ఈమె వెంటనే మిరియపు గింజలను చూరణ్ం చేసి, ఆ చూరాణ్నిన్ ఆ పురుగుకు దగగ్ర పెటిట్ంది. కాని పురుగు
చావలేదు. తరువాత ఎండు మిరపకాయల పొడి, అలల్ం చూరణ్ం పురుగు దగగ్ర పెటిట్నా అది మరణించలేదు. చివరకు
ఉలిల్పాయను కోసి కొనిన్ చినన్ ముకక్లను పురుగుకు దగగ్రగా పెటట్గా, వాటిని తినన్ వెంటనే ఆ కిర్మి మరణించి,
పేర్గులదావ్రా పర్యాణించి చివరకు విసరిజ్ంచబడింది.

దీనిని గమనించిన ఈ అయిదవ రాణి అశోకుడి దగగ్రకు వెళిల్ “నాధా! ఈ ఉలిల్పాయ ముకక్లను
తినండి, మీరు వెంటనే కోలుకుంటారు.” అని వేడుకుంది.

దానికి అయన "రాణి, నేను క్షతిర్యుడను. అందువలల్ నేను ఎలా ఉలిల్పాయను ఎలా తినగలను”
అని తిరసక్రించాడు.
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పర్తుయ్తత్రంగా, తిషయ్రకిష్త “పర్భూ, దీనిని మందుగా పరిగణించి మీ పార్ణం కొరకు, మీరు ఆరోగయ్ంగా
ఉండటానికి ఈ ఉలిల్పాయను భుజించండి” అని పార్రిధ్ంచింది.

అశోకుడు నిరాసకత్ంగా దానిని తినగా, కొంతసేపటికి లోపల ఉనన్ పురుగు (కిర్మి) పేర్గుల దావ్రా

బయటకు విసరిజ్ంచబడింది. ఇలా రెండు రోజులు ఉలిల్పాయలు తినగా అయన పూరిత్గా కోలుకోవటం
జరిగింది.

తన భరత్ను రకిష్ంచుకోడానికి పర సతరీకి చెందిన భరత్ను చంపటం ధరమ్రహితమైనా అశోకుడి లాంటి
మహారాజును రకిష్ంచటం సముచితమైన విషయం కావచుచ్. అయినా ఈ సావ్రధ్పరమైన సవ్భావ మే ఆమెను కునాల తో
పొందుకోసం తహతహలాడించింది. రాజగృహాలలో ఇటువంటి సతరీలు/ రాణు లు చరితర్లో మనకు ఎకుక్వమందే
కనపడతారు. వారి కోరికలకు వారు ఎంతదూరమైనా వెళళ్గలరు,
దేనికైనా తెగిసాత్రు.
ఈమె దురామ్రగ్ం, దురుభ్దిధ్ అశోకుడి సవ్సథ్త పొందిన తరువాత మరింత బయటపడింది. తన పార్ణానిన్
నిలబెటిట్నందుకు తిషయ్రకిష్తకు కృతజఞ్తగా ఆమెను ఒక వరం కోరుకోమని అడగటం జరి గింది. ఆమె వెంటనే తనను
మౌరయ్ రాజాయ్నికి ‘ఏడు రోజులు మహారాజిఞ్’ గా చేయమని కోరింది. ఆ కోరిక అశోకుడు మంజూరు చేసిన వెంటనే
కాలయాపన చేయక తన సహజ దుషట్బుదిధ్, దుసవ్భావంతో కునాలను నాశనం చేయటానికి ఉపకర్మించింది. ఈ
పర్ణాళికలో భాగమే ఈ రాజకుమారుడిని, కాబోయే మౌరయ్ చకర్వరిత్ని (అశోకుడి ఆకాంక్ష పర్కారం) అంధుడిని చేయటం.

లకక్ గృహంలో తిసయ్రక్షతి అగిన్కి ఆహుతి
తక్షశిలలో తిరుగుబాటును అణచివేచి విజయవంతంగా పాటలీపుతర్ తిరిగి వచేచ్ముందు తక్షశిల అధికారి మహారాజిఞ్
తిషయ్రక్షతి ఆజఞ్ పర్కారం ఈ రాజకుమారుడి కళళ్ను ఒక ఉలితో పెకలించి వేయటం జరిగింది. ఈ సంగతి అంతకు
ముందే తెలిసిన కునాల ఏమి అధైరయ్పడలేదు, అడుడ్చెపప్లేదు. తక్షశిల అధికారి ‘ఆ రెండు మణులను’ అశోకుడికి
పంపించటం జరిగింది.
అంధుడైన కునాల, అయన భారయ్ (కాంచనమాల) పాటలీపుతర్ తిరిగి వెళిల్నపుప్డు తన పిర్యపుతృడిని చూసి,
అతని అంధతావ్నికి కారణం తిషయ్రక్షతి అని తెలుసుకుని ఆగర్హించిన అశోకుడు తాను నమిమ్న బుదధ్ ధరామ్నిన్, బుదుధ్డి
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పర్వచనాలను పర్కక్న బెటిట్, తిషయ్రక్షతిను పరితయ్జించి “ఆమె కళళ్ను పెరికివేసి, శరీరానిన్ పదునైన కతిత్తో నిలువుగా
చీలిచ్వేసి, నాసికను రంపంతో కోసి, నాలికను కతిత్తో కోసి, చీలిచ్న శరీరంలో విషానిన్ నింపి చంపండి” అని ఒక
అధికారిని ఆజాఞ్పించాడు.
ఇది తెలుసుకునన్ కునాల బౌదధ్ ధరామ్నిన్ పాటించే తన సహజ పర్వృతిత్తో ఆమెను క్షమించ మని పార్ధేయపడటం
జరిగింది. తిషయ్రక్షతి తనకు అనాయ్యం చేసినా తాను చూపిన ఈ ఉదాతత్మైన ఔదారయ్ం అతనికి వెంటనే తాను నమిమ్న
దైవం చూపును పర్సాదించటం జరిగింది.
కాని అశోకుడు వెనకిక్ తగగ్క తిషయ్రక్షతిని ఒక ‘లకక్ గృహం’ లో అగిన్కి ఆహుతి చేయమని ఆజాఞ్పించటం
జరిగింది. ఆ విధంగా ఉనన్తికి చేరిన ఒక సంవతస్రంలోనే అశోకుడి ఈ అయిదవ భారయ్ జీవితం కీర్.పూ. 235 లో
ముగిసింది.
అశోకుడి శేష జీవితం
పైన జరిగిన పరిణామాల దృషాట్య్ అశోకుడు ఒక బలహీనపడిన రాజుగా పరివరత్న చెందటం జరి గింది. ఈ సిథ్తిలో
రాజపర్సాదం లో అయన వారసుడు ఎవరు అనే విషయంలో తరజ్న భరజ్న మొదల యింది. ఎవరికి వారు తమకు
అనుకూలమయిన వయ్కిత్ అశోకుడికి వారసుడుగా ఉండాలనే ఆరాటంతో ఉనాన్రు. ఈ పరిసిథ్తిలో జేయ్షఠ్ భారయ్, పటట్మహిషి
అయిన ‘దేవి’ పర్ముఖ పాతర్ వహించటం జరిగింది.
అశోకుడి శేష జీవితం గురించి వచేచ్ సంచికలో తెలుసుకుందాము.
……….. సశేషం ……….
మీ అభిపార్యాలు, సప్ందన తెలియజేసేందుకు నా ఈ మెయిల: dr_vs_rao@yahoo.com
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