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అశోకుడి వారసులు
కీర్.పూ. 232 లో అశోకుడు పరలోక పర్యాణం చేసిన తరువాత అయన రాజ వంశీయులు
కొనిన్ దశాబాద్ల పాటు మౌరయ్ రాజాయ్నిన్ పరిపాలించారు. వీరిలో ఏ ఒకక్రూ పర్జలకు
శిలాశాసనాలు ఏరాప్టుచేయలేదు. ఇతర దేశాలనుంచి రాయబారులు, చరితర్కారులు
భారతావనిని,

ముఖయ్ంగా

మౌరయ్

రాజుని

దరిశ్ంచ

లేదు.

అయన

తరువాత

మౌరయ్సామార్జాయ్నిన్ పాలించిన వారి గురించి చరితర్కారులలో ఏకాభిపార్యం లేదు.
మొదటి ముగుగ్రు మౌరయ్ రాజులు (చందర్గుపత్, బిందుసార, అశోక) 85 ఏళుళ్
పరిపాలించగా, అశోకుడి తరువాత వచిచ్న ఆరుగురు రాజులు కేవలం 52 ఏళుళ్ (కీర్.పూ. 232-180) మాతర్మే
పరిపాలించ గలిగారు. వీరిలో అధికులు కేవలం పేరుకు మాతర్మే రాజులుగా చెలామణి అయాయ్రు. వీరిని గురించి
ఇపుప్డు తెలుసుకుందాము.
దశరథ మౌరయ్ (పాలన: కీర్.పూ. 232-224)
అశోకుడి మరణం తరువాత మౌరయ్ సింహాసనంకోసం చాలా ఘరష్ణలు జరిగాయి. యదారాధ్నికి అశోకుడి పిర్య పుతుర్డు
‘కునాల’ (Kunala; తలిల్ పదామ్వతి; అశోకుడి మూడవ రాణి) మౌరయ్ సింహాసనం దకక్వలసి ఉనన్ది. కాని కీర్.పూ. 263
లో జనిమ్ంచిన 31ఏళల్ కునాల మారుటి తలిల్ ‘తిషయ్రకిష్త'’ (అశోకుడి చివరి భారయ్) కుటిలాలోచనవలల్ చూపును
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కోలోప్వటం జరిగింది. {వివరాలకు కౌముదిలో మే 2021 లో పర్చురితమైన నా వాయ్సం చదవండి}. దైవ కృపవలల్ కొంత
చూపు తిరిగివచిచ్నా పూరిత్ చూపులేనందువలల్ రాజాయ్ధికారం కోలోప్వలసి వచిచ్ంది. ఈ కారణంగానూ, తదితర
కారణాలవలల్నూ అశోకుడి మనుమడు ‘దశరధ’ మౌరయ్ సింహాసనం కీర్.పూ. 232 లో అధిషిట్ంచటం జరిగింది.
ఈయన సింహాసనం ఎకిక్న వెంటనే బలమైన సామంత రాజులు, సైనికాధికారులు బలహీనుడైన దశరధను
లెకక్చేయక సవ్తంతర్త పర్కటించి అశోకుడి అధీనంలో ఉనన్ అనేక పార్ంతాలకు సవ్యం పర్పతిత్ గల రాజులయాయ్రు.
దశరథ మేనమామలలో ఒకరైన ‘జలుక’ (Jaluka) కాశీమ్ర పార్ంతానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని దానికి సవ్తంతర్
రాజు అయాయ్డు. ఒక మౌరయ్ రాజకుమారుడు ‘వీరసేన’ గాంధార పార్ంతానికి సవ్తంతర్ రాజుగా పరిపాలన సాగించాడు.
వీరసేన తరువాత అయన బంధువు ‘సుభగసేన’ (Subhagasena) వాయువయ్ (North-Western) దిశలో ఉనన్
పార్ంతం అంతటిని సావ్ధీనం చేసుకుని సవ్తంతర్ రాజుగా పేరొందాడు. మరొక దశరధ బంధువు ‘విదరభ్’ ను విడగొటిట్
పరిపాలించాడు.
అశోకుడికి సామంత రాజు ‘శీర్ముఖ’ సావ్తంతర్ం పర్కటించి తూరుప్-పడమర పార్ంతంలో కొంత భాగానిన్
విడగొటిట్ పడమర వైపు పార్ంతానిన్ పరిపాలించాడు. ఆంధుర్డైన ఈ శీర్ముఖ కీర్.పూ. 235 లో శాతవాహన సామార్జయ్ం
సాథ్పించి అశోకుడికి సామంత రాజుగా పశిచ్మ-దకిష్ణ భారతావనిని పరిపాలించాడు. అశోకుడి మరణం తరువాత
ఈయన కీర్.పూ. 230 లో సవ్తంతర్ం పర్కటించి దశరధను ఎదిరించి ఈ పార్ంతానికి సవ్తంతర్ రాజు అవటం జరిగింది.
ఈ ఆంధర్-శాతవాహన సామార్జయ్ంలో మొదట 30 పటట్ణాలు, అనేక గార్మాలు ఉనాన్యి. సైనయ్ంలో ఒక లక్ష కాలబ్లం,
2,000 అశవ్ దళం, 1,000 గజ దళం ఉనాన్యి. పార్రంభంలో అశోకుడు ఉనన్పుప్డే శీర్ముఖ కృషాణ్నదీ తీరాన ఉనన్
‘శీర్కాకుళం’ (విజయవాడ కు 45 కి.మీ. దూరం) శాతవాహన రాజాయ్నికి రాజధానిగా చేసుకోవటం జరిగింది.
దశరధను ఎదిరించి సవ్తంతర్ రాజు అయిన తరువాత శీర్ముఖ గుంటూరు జిలాల్లో ఉనన్ ‘ధానయ్కటక’
(Dhanyakataka; అదే ఇపప్టి అమరావతి పర్కక్న ఉనన్ ‘ధరణికోట’) ను రాజధానికి చేసుకో వటం జరిగింది.
(వివరాల కొరకు జూన, జులై 2019 లో ‘శాతవాహనుల’ గురించి కౌముదిలో పర్చురిత మైన నా వాయ్సములు
పరిశీలించండి). ఆంధర్ పార్ంతమేగాక సౌరాషట్ర, మహారాషట్ర కూడా శాతవాహన రాజయ్ంలో కలిసిపోయింది. ఈ కర్మంలో,
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శీర్ముఖి తరువాత వచిచ్న శాతవాహన రాజులు మహారాషట్రలో ఉనన్ ‘పర్తిషాట్నపుర’ (ఇపప్టి ‘పైథాన’) ను రాజధానికి
చేసుకోవటం జరిగింది.
అలాగే దశరధ పాలనలోనే దకిష్ణాన మైసూరు పార్ంతమంతా కూడా విడిపోయి సవ్తంతర్ రాజయ్ంగా మారింది.
దశరధుడి 8 ఏళల్ పాలనలో మౌరయ్ సామార్జయ్ పర్తిభ, విసీత్రణ్ం కిష్ణించటం పార్రంభం అయినా పితామహుడి
ఒరవడిలోనే కొనిన్ శిలాశాసనాలు జారీచేయటం జరిగింది. అశోకుడి వలె బౌదధ్ ధరమ్ం అనుసరించే దశరధ కూడా తన
పేరుకు ముందు ‘దేవనామపిర్య’ (దేవనామపిర్య దశరధ) అనే బిరుదును జతపరచటం జరిగింది.
దశరధడు ‘నాగారుజ్ని గుహలలో’ ఉనన్ మూడు గుహలను వరాష్కాలంలో ‘అజీవిక’ల ఆశర్యం నిమితత్ం కీర్.పూ.
230 లో అంకితం చేశాడు. పార్చీన ‘నాగారుజ్ని కొండ’ దగగ్ర అశోకుడు నిరిమ్ంచిన ‘బారా బర’ (Barabar Caves)
గుహల సముదాయంలో ఉనన్ గోపిక (Gopika), వడతిక (Vadathika), వహియక (Vahiyaka) గుహలను
‘నాగారుజ్ని గుహలు’ అని అంటారు. ఈ బారాబర గుహలు బీహార లోని ‘గయ’ కు 24 కి.మీ. దూరంలో ఉనాన్యి. ఈ
‘నాగారుజ్ని గుహల’ విషయం గురించి అయన సింహాసనం అధిషిట్ంచిన తరువాత కొదిద్ కాలానికే తన బిరుదు
‘దేవనామపిర్య’ పేరున ఒక శాసనం చేయటం జరి గింది. ఈ మూడు నాగారుజ్ని గుహల లోపలి గోడలు ‘గర్నైట’
(granite) శిలాసముదాయం తో అశోకుడి కాలంలో చూపిన ‘మౌరయ్ నగిషీ’ పనితనంతో నిరిమ్ంచబడాడ్యి.
“సూరయ్ చందుర్లు భాసిలిల్నంత కాలం చెడిపోకుండా నిలిచియుండే ఈ ‘గోపిక’ గుహను ‘దేవ నామపిర్య
దశరధ’ నిరిమ్ంచి దానిని అజీవికలకు పరణ్శాలగా ఉపయోగపడటానికి నేను సింహాసనం అధిషిఠ్ంచినందుకు
బహుకరించాను” అని ఈ గుహ గోడమీద చెకక్బడింది. ఇటువంటి శాసనాలు ‘వడతిక’, ‘వహియక’ గుహల గోడల
మీద కూడా చేయటం జరిగింది.
దశరధుడు తరువాత ‘అజీవిక’ అనే పదం మౌరయ్ శిలాశాసనాలనుంచి తీసివేయటం గాని, చెరపటం గాని, రూపు
చెడగొటట్టం గాని జరిగింది. దీనికి ముఖయ్ కారణం అజీవికలకు బదులు ఇతర మతాల వారు ఈ గుహలను సావ్ధీనం
చేసుకోవటమే. మౌరయ్ రాజుల తరువాత ఉతత్ర భారతావనిలో వచిచ్న ‘శుంగ’ (Shunga), కుషాణ (Kushana), గుపత్
(Gupta) రాజుల వదద్ అజీవికలకు పార్పకం, పోషకతవ్ం లభించలేదు.
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అశోకుడి సామార్జయ్ విసీత్రణ్ంలో కేవలం నాలుగోవంతు మాతర్మే పరిపాలించిన ఈ నాలుగవ మౌరయ్ రాజు కీర్.పూ.
224 లో, సింహాసనం ఎకిక్న తరువాత 8 ఏళల్కు, మరణించటం జరిగింది.
సంపర్తి (Samprati: పాలన: కీర్.పూ. 224-215)
అశోకుడి అతయ్ంత ఇషట్మైన కుమారుడైన ‘కునాల’ పుతుర్డు సంపర్తి. ఈ 5 వ మౌరయ్ రాజు జనమ్తః జైన మతసుథ్డు.
ఈతని నాయనమమ్ ‘పదామ్వతి’ (కునాల తలిల్; అశోకుడి భారయ్) పినన్ వయసుస్లోనే మరణించినందువలల్ ఉజజ్యినిలో
జనిమ్ంచిన కునాల అచచ్టే పెరిగాడు. సంపర్త తలిల్ ‘కాంచనమాల’ (కునాల భారయ్) కూడా పినన్వయసుస్లోనే
మరణించినందువలల్ ఈ బాలుడు సంపర్తి ఒక దాసి సంరక్ష ణలో ఉజజ్యిని లోనే పెరిగి పెదద్వాడయాయ్డు. అశోకుడి
మరణం ముందు మౌరయ్ సింహాసనం కొరకు కునాల, సంపర్తి ఆయనతో చరచ్లు జరిపారు. “కునాల దృషిట్ లోపం వలల్
అనరుహ్డు; సంపర్తి కంటే వయసుస్లో పెదద్వాడైన మరో మనుమడు దశరధ రాజు అవటానికి అరుహ్డు; ఇతని తరువాత
సింహా సనం సంపర్తి అధిషిట్ంచగలడు” అని అశోకుడు నిరణ్యించాడు. యదారాధ్నికి సంపర్తి అశోకుడు జీవించి ఉనన్పుప్డే
ఉజజ్యినిలో పరిపాలన బాధయ్తలు సమరధ్వంతంగా చాకశకయ్ంతో నిరవ్హించి అచచ్టి పర్జల మనన్నలతో పాటు,
పితామహుడి మనన్నలు కూడా పొందాడు. ఈ ఒపప్ందం పర్కారం దశరధకు ఉతత్రాధికారి సంపర్తి అవటం జరిగింది.
అశోకుడు తరువాత మౌరయ్ సింహాసనం అధిషిట్ంచిన వారిలో సంపర్తి అతి ముఖుయ్డు. ఒక జైనమత మూలగర్ంధం
పర్కారం సంపర్తి తన సామార్జాయ్నిన్ పాటలీపుతర్, ఉజజ్యిని నుంచి పరిపాలిం చాడు. దశరధ కాలంలో పోగొటుట్కునన్
సౌరాషట్ర, మహారాషట్ర, ఆంధర్, మైసూరు పార్ంతాలలోని కొంత భాగానిన్ రెండవ శాతవాహన రాజు Kanha/Krishna
(కనహ్/కృషణ్) ను ఓడించి సంపర్తి సావ్ధీనం చేసుకో వటం జరిగింది. వీటికోసం జరిగిన యుదాధ్లలో ఈయన సైనికులను
జైన సనాయ్సులుగా వేషాలు మారిచ్ శతుర్ సైనికులను అంతమొందించాడు.
బాలుడుగా ఉనన్పుప్డే సంపర్తికి జైన ఆచారయ్ ‘సుహసిత్సురి’ (Suhastisuri) జైన సూతార్లు, వాటి వివరములు
బోధించి తదావ్రా ఈ మౌరయ్ మహారాజుని బౌదధ్ధరమ్ం వదిలి జైన ధరామ్నిన్ సీవ్కరిం చేటటుల్ చేశాడు. ఈ మారిప్డి
తరువాత సంపర్తి జైన పండితులను పంపి జైన ధరామ్నిన్ భారత దేశంలో పాటు ఇతర దేశాలలో కూడా వాయ్పిత్ చేశాడు.
ఈయన కృషి వలల్ జైన సనాయ్సులు అనాగరి కులు, కిరాతకుల నివాసపార్ంతాలకు కూడా వెళిల్ అనేక జైన దేవాలయాలను
పునఃనిరిమ్ంచి వాటిలోల్ లక్షలాది విగర్హాలను సాథ్పించటం జరిగింది.
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అయన నిరిమ్ంచిన జైన దేవాలయాలు ఈ రోజుకూ గుజరాత లోని ‘వీరంగాం’ (Viramgam; విరా గార్మం),
‘పలితాన’ (Palitana), మరియు మధయ్ పర్దేశ లోని అగర (Agar-Malwa జిలాల్) లోను ఉనాన్యి. అశోకుడు బౌదధ్
ధరమ్ పాయ్పిత్కి, విసత్రణకు ఎనలేని కృషి చేసేత్, అయన మనుమడు సంపర్తి జైన ధరామ్ నికి చేసిన కృషికి ఆయన ‘జైన
అశోక’ (Jain Ashoka) గా పేరు గాంచాడు. సంపర్తి జీవిత చరితర్ జైన గర్ంధాలు (సంపర్తి కథ, పరిశిషట్పరవ్,
పర్భావకచరితర్) నికిష్పత్మైనాయి. శాంతి పిర్యుడైన సంపర్తి మహా రాజు 9 ఏళుళ్ పరిపాలించి కీర్.పూ. 215 లో
పరలోకగతుడవటం జరిగింది. ఆయన సంతాన రహితుడు.
షాలిశుక మౌరయ్ (పాలన: కీర్.పూ. 215 -202)
కీర్.పూ. 215 లో గదెద్నెకిక్న ఈ ఆరవ మౌరయ్ రాజు పూరోవ్తత్రాలు తెలియవు. సంపర్తితో ఇతనికి ఎటు వంటి బంధం
ఉనన్దో తెలియదు. కాని అతను తపప్నిసరిగా మౌరయ్ వంశానికి చెందిన వయ్కిత్ అయి ఉంటాడు. ఈ శాలిశుక మౌరయ్
అధరమ్వరత్నుడు, జగడగొండి, కలహభోజనుడు. ఈయన పాలనలో పర్జ లను అకారణంగా హింసించటం జరిగింది.
కౄరుడుగా పేరుగాంచిన శాలిశుక 13 ఏళుళ్ పరిపాలించి కీర్.పూ. 202 లో మరణించాడు.
దేవవరమ్ (పాలన: కీర్.పూ. 202–195)
ఏడవ మౌరయ్ రాజుగా కీర్.పూ. 202 లో మౌరయ్ సింహాసనం అధిషిఠ్ంచిన దేవవరమ్ శాలిశుక మౌరయ్ వలె కౄరుడుకాదు,
అధరమ్వరత్నుడు కాదు. కాని ఈయన అతి బలహీన. అసమరధ్, ఆసకుత్డైన రాజు తన పాలనలో రాజయ్ంలో చాలా భాగం
పోగొటుట్కునన్ందువలల్ పరిపాలన కేవలం పాటలీపుతర్ (పుషప్పుర) కే పరిమితమైంది. కేవలం 7 ఏళుళ్ రాజుగా ఉనన్ ఈ
దేవవరమ్ కీర్.పూ. 195 లో పరలోకగతుడయాయ్డు.
శతధనుస (శతధనవన; పాలన: కీర్.పూ. 195-187)
శతధనుస మౌరయ్ గురించిన వివరాలు తెలియవు అయన కూడా ఒక బలహీనమయిన రాజుగా పేరొం దాడు. ఎనిమిది
ఏళుళ్ పాలించిన తరువాత కీర్.పూ. 187లో మరణించిన తరువాత మౌరయ్ సింహాసనం ఆయన పుతుర్డు బృహదర్ధ
పరమయింది.
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బృహదర్ధ (పాలన: కీర్.పూ. 187-180)
బృహదర్థ కూడా అతి బలహీనమైన రాజు. అయన Greco-Bactrian (మధయ్ ఆసియాలో ఆఫఘ్నిసాత్న పైన ఉనన్
పర్దేశం) రాజు Demetrius I కుమారెత్ Berenisa (పాలీ: సువరాణ్కిష్) ని వివాహం చేసుకోవటం జరిగింది. ఈ
వైవాహికబంధం వలల్ ఈ మౌరయ్ రాజు ఏ మాతర్ం బలపడలేదు. ఈ బలహీనతను అవ కాశంగా తీసుకుని ఆయన
సైనాయ్ధయ్కుష్డు ‘పుషయ్మితర్ శృంగ’ ఈ మౌరయ్ రాజును హతమారాచ్డు.
మౌరయ్ రాజయ్ంలో భాగమైన ‘విదిష’ (Vidisha: ఇపప్టి మధయ్ పర్దేశ లో ఉనన్ విదిష నగరం) కు పుషయ్మితర్
శృంగ సామంతరాజు. బృహదర్థ మౌరయ్ సింహాసనం అధిషిట్ంచిన తరువాత పుషయ్మితర్ను పాటలీపుతర్కు బదిలీ చేసి
అతనిని సేనాపతిని చేయటం జరిగింది. ఈ మారేప్ బృహదర్థకు పార్ణాం తకమైంది, మౌరయ్ సామార్జయ్ం అంతానికి
కారణమైంది.
కీర్.పూ. 180 లో ఒక రోజు బృహదర్థ సమక్షంలో సైనాయ్ధకుష్డి ఆధవ్రయ్ంలో సైనయ్ం కవాతు కవాతు
నిరవ్హిసుత్నన్పుప్డు పుషయ్మితర్ శృంగ తినన్గా బృహదర్థ మీదకు వెళిల్ ఆయనను సంహరించి మౌరయ్ రాజుల పరంపరను
అంతం జేయటం జరిగింది. వెంటనే పుషయ్మితర్ పాటలీపుతర్ సింహాసనం అధి షిట్ంచి ‘శృంగ’' సామార్జాయ్నిన్ నెలకొలాప్డు.

ముగింపు
వృతిత్రీతాయ్ ఆచారుయ్డు, మహామంతిర్ అయిన ‘చాణకుయ్డి’ పోర్దబ్లంతో, సహకారంతో కీర్.పూ. 321 లో చందర్గుపత్
సాథ్పించిన మౌరయ్ సామార్జయ్ం 141 ఏళుళ్ వరిధ్లిల్ (137 ఏళుళ్ పాలన, మధయ్లో 4 ఏళల్ పాటు బిందుసార మరణం
తరువాత సింహాసనం కొరకు జరిగిన అంత:కలహాలు) చివరకు బృహదర్థ
మరణంతో అంతమయింది.
ఈ 9 మంది మౌరయ్ రాజులలో ఈ రోజుకూ ఘన కీరిత్ పొందిన వారు చందర్గుపత్, అశోకుడు మాతర్మే. నిజానికి
చాణకయ్ సహకారం లేనిదే మౌరయ్ రాజయ్ సాథ్పన చందర్గుపత్కు సాధయ్మయేదికాదు. ఈ
మహాశయుడి అరధ్ శాసత్రం, నీతి శాసత్రం ఈరోజుకూ వీటిని అనుసరించే పాలకులకు, పర్జలకు మారగ్దరశ్ కాలే.
అలాగే 36 ఏళళ్ సుదీరఘ్పాలన చేసిన అశోకుడు కీర్.పూ. 232 లో పరలోక గతుడయినపప్టి నుంచి ఈ రోజుకూ,
2,200 ఏళల్ తరువాత కూడా, ఆయన ఘన చరితర్ భారత పర్జలలో సజీవంగా మెదులుతూనే ఉంది. అనేక తరాల
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పర్జలను ఇంతగా ఆకటుట్కునన్ భారతావని మహారాజు ఎవరు లేరంటే అతిశయోకిత్ కాదు. ఆయన నిరిమ్ంచిన సూథ్పాలు,
విగర్హాలు, శాసనాలు చాలా వరకు ఈనాటికీ సజీవం గానే ఉనాన్యి. పార్ధమిక, ఉనన్త పాఠశాలలో “అశోకుడు

రహదారులకు రెండువైపులా చెటుల్ నాటించెను” అనే విషయం పర్తి విదాయ్రిథ్ తెలుసుకోవటం జరిగింది. ఈ చెటుల్ శబధ్
కాలుషయ్ం తగిగ్సుత్ందని ఆ నాడే అశోకుడు గర్హించినటుల్ తెలుసుత్ంది. తరువాత వచిచ్న ఏ రాజు నుంచి ఇటువంటి
విషయాలు విదాయ్రుథ్లు తెలుసుకోలేదంటే అతిశయోకిత్ కాదు.
బౌదధ్ ధరమ్ నిరామ్త ‘గౌతమ బుదధ్’ తరువాత అతయ్ంత పర్సిదిధ్ పొందిన మహామనీషి అశోకుడే! ఈయన కృషి వలనే
బౌదధ్ ధరమ్ం సనాతన ధరమ్ంలో ఒక పర్ముఖ భాగమైంది. తరువాతి కాలంలో అనేక బౌదధ్ ధరామ్చారుయ్ల పర్భావంతో బౌదధ్
ధరమ్ం సనాతన ధరమ్ం నుంచి వేరువడి పర్పంచంలో ఒక పర్ముఖ మతంగా పర్సిదిధ్ పొందింది. ఈ పరిణామానికి వితత్నం
నాటింది అశోకుడే!
అయన సతక్ృతాయ్లు అనేకమంది భారతీయులకు జీవన పర్మాణాలుగా, దేశ చిహాన్లుగా (ఉదాహరణకు: అశోక
చకర్ం) పర్సిదిధ్కెకాక్యి. ఆయనలాంటి మహామనీషి ఈ 2,200 ఏళల్లో జనిమ్ంచ లేదంటే అది నిసస్ందేహంగా అతి
శయోకిత్ కాదు. అవునా?
-------------------

గత రెండు సంవతస్రాలనుంచి అశోక మౌరయ్ శీరిష్క తో 24 వాయ్సాలు వార్యటం జరిగింది.
వీటికి ముగింపు పలుకుతూ డిశంబర 2021 నుంచి వేరే అతి ముఖయ్మయిన విషయం మీద నా వాయ్సాలు కౌముది
పతిర్కలో పర్చురితమవుతాయి.
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