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மூ க்வி I 

அசோசனது சாளனைங்கள் உலச சரித்திரத்திலேயே ஒரு 
புதுமை எனலாம். ஆயிரக்கணக்கான சல்வெட்டுச்களும் வேறு 

பலவித புராதன விததெங்களும் ஈமக்கு இப்புவியின் பல பாகங் 
களிலிருந்து இடைத் இிருக்கின்றன ; ஆயினும் தன் பிரஜைகளின் 
க்ஷேமத்தின் பொருட்டு, தர்மோபதேசங்களை எழுதிவைத்த அர 

சனை காம் வேறெங்குவ் சண்டிலேம். இந்த லி௫தங்கள் இக்இய 

சித்திரத்தில் மிசவும் ஏற்றமுடைய தஸ்தாவேஜுகள். முத 

லாவ, இவற்றைவிடப் பழைமையான லிஇதங்கள் அசேசமாக 

இச்தியாவிற் கடையா, இவற்றின் கருத்தை அறியும் பொருட்டுச் 

- செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்செள் இர்கியாவிற் சிலாசானை ஆராய்ச்சிக் 
குத் தொடக்கமாகும், இரண்டாவ, இவற்றிற் காணப்படும் லிபி 
(எழுத்து) ஈம் காட்டில் தற்காலம் உபயோகப் படுத்தப்படும் 

,பல எழுத்துக்களின் ஆதியை விளச்குகற த, மூன்றாவ, 
பெஎத்த மத சரித்திரத்தை விளக்ச இச்சாஸலனங்கள் இன் தியமை 

யாதன. நான்காவது, இக்க லிகதெங்களிலுள்ள பாஷை ௫, மு, 
மூன்றாவது நூற்றாண்டில் வடஇந்தியாவில் பேசப்பட்டு வக்த 

மொழியானது வடமொழியோடும் பிராச்ரு, ஈடைகளோடும் எவ் 

வித ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை உடையனவாயிருக்தன என்பதை - 
விளக்கும், இலக்கியமாகக் கருதுமிடத் தம் அசோக சாணனங்கள் 

மிகச் சரேஷ்டமானவைகளே. இவற்றிற் பெருச்தன்மையுடைய 
ஒர் அரசன் இதயத்தைச் சாண்டுரோம் ; அவனுடைய உள்ள த்இன் 
உயர்வும் கணிவும் எவரையும் வியப்படையச் செய்யுமென்பஇத் 

சந்தேகமில்லை. 

இச்சிறு புஸ்தகத்தை வாக்கும் அன்பர் யாவரும் இக்்இிய 
சறிச்திரத்தைப்பற்றிய ஆராய்ச்கெளிற் பிரியம் கொள்ளத் 
அண்டப்படலாம். எனென்றால், சரித்திரத்தின் மூலாதா ரமா 

யுள்ள தஸ்தாவேஜுகளைத் தாமே படித்து விஷயங்களை ஆய்வ 

. மிகவும். இன்பமான காறியமாயிருக்சவேண்டும். எவ்வளவு விதி 
வாக எழுதப்பட்டி ருக்கும் சரித் இரப் ee aaes படிப்பதும் 

இதற்கு நிசராகா.
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இப்புஸ்தசத்தில் ௮வதாரிகை சற்று விரிவாக அமைச் திருப் 

ப. ஒரு குறையாகாதென்று கருதுகிறேன். அசோசன் சரிதை, 
ஆட்சிமுறை, ௮ச்காலத்துப் பெருமையைக் தெரிவிக்கும் அறிகுறி 

கள்நிமுதலியவற்றை விவரிப்பது இச்சாஸனங்களின் முச்சியத்தை 

உணருவதற்கு அவசியமானதால் அ௮வதாரிகையில் இவ்விஷயங் 

கள் விளச்கப்பட் டிருக்கன்றன. 

சாணனைங்களின் மொழிபெயர்ப்பு, இக்கலீஷ் பெயர்ப்புச்களை 

மட்டும் ௮அனுஸறித்திராமல் மூலத்தோடும் ஒப்பிட்டுச் சீர்திருத் 

தப்பட் டிருக்றது, பலவித இயற்கை வித்தியாசங்கள் fops 
இருந்தபோதும் இக்தியாவில் நட்பமான ஒற்றுமை உள்ளூறப் 
பரவியிருப்பதுபோல, இச் தியமொழிகளுக்கும் கெருக்கிெய உறவு. 

இருக்கின்றது. உசாரணமாக, ஸம்ஸ்கிருதம் பிராகிருதம் மூல 

மாக வந்த சொற்கள் பல பாஷைகளுக்கும் பொதுவாக உள்ளன 5 

இஃதன்றி, வாசகரீதியிலும் அணியிலும் ஒற்றுமை சாணப்படன் 

ற. ஆதியில் இக்காட்டுப் பாஷையொன்றில் எழுதப்பட்ட gas 

இயத்திற்கு மற்றொரு இக்தியமொழியிற் செய்யப்படும் பெயர்ப்பு 
இக்கலீஷ் மொழிபெயர்ப்பைவிட மேன்மையாயிருப்பது இயல் 
பன்றோ ? அகையால் அசோக சாளனக்களின் தமிழ் மொழி 
பெயர்ப்பு இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பைவிட மூலத்தின் போக்கை , 

விளக்க ஏற்றதாயிருச்சவேண்டும், அப்படி யில்லாவிட்டால் 

். ௮ஃது ஆரியன் குற்றமேயன்றி வேறன்று.; கருத்து விளங்குவ 

தற்குச் சிறிதும் சஷ்டமின் றிபும் சிலசமயம் தன்னை அறியாமலும் 

மூலத்திலுள்ள சொற்கள் இத் தமிமுரையில் வச்.இிருப்பது இவ் 

வபிப்பிராயத் துக்குச் சான்றாகும், 

இவ்வித பிரயத்தனங்களிற் இடைத் த உதவிகளைச் கூறுவது 

மரபு; இஃது எனது பிரியமான கடமையாசவுமிருக்கன்ற த. 

சென்னை: சர்வ.சலாசாலையின் இச்திய சரித்திர ஆசிரியராகிய 

 உர்கிடர். எஸ். கிநஷணஸ்வாம் ஐயங்காரவர்கள் ys sss Ger 

- ஏழுத்துப்: பிரதியைப் பரிசோதஇத்துச். சில குற்றங்குறைகளைக் 

இர்த்துள்ளார்கள். Agawisyrb Greg பரிபாலனாலயத்தைச் 

சேர்க்த "ம-௱-ஈ-ஸ்ரீ -ஹரிஹ்சாஸ்திரிகள் எனக்கு முதலில் இம் . 
முயற்சிக்கு ஊக்கத்தைக் கொடுத்தார். மற்றும் பல ஈண்பர்கள் 

இதன் எழுத் அப்பிரதியையோ அல்ல அச்சுப் .பிரதியையோ
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வாடித்துப் பல குறைகளைத் தீர்த்திருக்சன்றனர். இக்கிலீஷில் 

அசோகனைப்பற்றிய வியாசங்களும், புஸ் தகல்களும், விசேஷமாக 

ஸ்ரீ, வின்னெண்ட் ஸ்மித்தின் : அசோகன் ?? என்ற புஸ்தகமும் 
ஸ்ரீ பூலரின் சாஸன மொழிபெயர்ப்பும் எனக்கு மிகுந்த 

., உபயேோரசமாயிருந்தன. இந்தியன் ஆஇன்டிக்கவரி முதலிய 
- ஆராய்ச்சிப் பத்திரிசைசளில் அசோக சாஸனங்களில் வரும் சொற் 

கள், சொற்றொடர்கள், வாக்கயங்கள் முதலியவற்றின் கருத்தைப் 

பற்றிப் பல வாதங்கள் வர். துள்ளன, இவற்றையும் கான் இயன்ற 

வாறு உபயோகப்படுத்தி யிருச்கிறேன். 

70-ம் பச்சத்திலுள்ள இத் தரமும் 150-ம் பச்சத்திலுள்ள கல் 

வெட்டும் எப்பிச்ராபியா இக்இச்கா?? 7111, 3 ம் வால்யுங்களி 

7 லிருந்து எடுச்சப்பட்டவை, 

சாஸனங்களின் மூலத்தையும் தேவகாகர எழுத்திலோ இரந்த 

எழுத்திலோ எழுதி இத்துடன் பிரசுரஞ் செய்யவேண்டுமென்ற 

“என் விருப்பம் விரைவில் சைகூடுமென்று நினைக்கறேன். மொழி 

'பெயர்ப்பை மூலத்தோடு ஒப்பிடச் செளகரறியப்படுமாறு ஒவ்வொரு 

சாஸனமும் மூலத்தில் இத்தனை வாக்கயங்களாகப் பிரிச்கப்பட் 

டிருச்சின்றனவென்று அதன் இழுள்ள குறிப்புச்சளிற் காட்டப் 

பட்டிருக்கின்றன. அசோக லி௫தங்கள் *எப்பிக். ராபியா இக்.இச்கா? 

I, II, UI, V, VII வால்யுங்களிலும் இச்தியன் ஆன்டிச்குவுறி 

372 3020 30077 வால்யுங்களிலும் ஆங்கில எழுத்திற் பி.ரசு.ர 

மாயிருக்சன்றன, கல்கத்தா பூணிவர்ஸஹிட்டியின் பஇப்பு இச்: 

சாளனங்களை சைசச்கு அடச்சமாச ஒரு சிறு புத்தகமாக. 

யிருக்றெது, இவற்றில் ஆங்க. எழுத்தில் .எழுஇப் பி.ரசுரஞ் 

செய்யப்பட்டிருச்கும் மூலத்தை இத்தமிழ் மொழிபெயர்ப்புடனும் 

அ௮ச்ெட உத்தேசச்கன்றேன்.





பொருளடக்க வி 

(அவதாரிகை 

1. இந்தியாவின் பூர்வசரித்தர ஆராய்ச்சி 
சரித்திர அறிவின் வளர்ச்சி, பூர்வ 

இந்திய சரித்திரத்தின் ஆதாரங்கள், 
அ௮சோகனஅு சாஸனங்களின் கருத்தை 

விளக்கிய ஆராய்ச்சிகள் aT 1-8 

11. அசோகன் சரிதை :..- 
மகததேசத்தின்பெருமை, பிக்துசாரன், 

அசோகனைப் பற்றி ஐதிஹ்யங்களிலிரு 
68 கடைக்கும் விவரங்கள், அ௮சசன் 
பட்டாபிஷேகம். கலிங்கயுத்தம். 

பெளத்தமதத்தின் ஸ்பர்சம், தீர்த்த 

யாத்திரைகள். தூறவி அரசு நடத்திய 
Bios, தர்மப்பிரசாரம் செய்தல், 
வெகு தாரத்துள்ள ஐந்து அ௮ரசருடன் 
உறவு, இதிலிருந்து கிடைக்கும் ** மம 
சாலத்துவம்,” ் குணதிசை உலகம் குட 

இசை உலகத்தைச் சந்தித்தது, ஜீவ 

கர்களுக்குக் குகைகள் செய்தல். ஸ்தம்ப 

சானைங்களைப் பிரசு ரஞ்செசய் தல். 

பெளத்த. மகாஸ்பை, அசோகன் 
குணம். Sens arg item வந்த : 
'மோரிய அரசர், ue  8—30
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111. அசோகன் தர்மம் :— 
அசோகன் காலத்தில் பெளத்த மதத் 

தில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள். பெளத்த 

சங்க சபைகள். மூன்றாவது சங்க சபை. 

ஸன்மார்க்க போதனையே பெளத்த 

மதத்தின் ஸாரம் எனல். மூட சம்பிக் : 
கைகளைக் சண்டித்தல், ஜீவ இம்ஸை 

. நிவாரணம்; சுவர்க்கத்தில் ஈம்பிக்கை. 

அசோகனுக்குப்பின் பெளத்த மதத்தில் 

ஏற்பட்ட மாறுதல்கள். Lee 3143 

157. அசோகன் அரசாட்சி :_- 
அசோகன் அரைத்தனம் முன்னிருந்த 

தன் தொடர்ச்சியே. அரசனது புது 

கோக்கங்கள், சமரஸபாவம், க்ஷமா 

பிவிர்த்திக்கான புது ஏற்பாடுகள், 

விவசாயம். சட்டிடங்கள், சாஸனம். 
களிற் கூறப்படும் அதிகாரிகள், ௮னு 

ஸம்யானம். ௮சோக ஏகாஇபத்தியத் 

இன் விரிவு, ட ட த்து 

ு. அக்காலத் அப் பழம்பொருள்கள் :-- 

இவற்றிலும் பழமையானவை இக்தியா 
வில் கடையா, அ௮சோகனுடைய வேலை 

கள். இவற்றின் தற்கால அறிகுறிகள். 
ஸ்தூபங்கள், ஸாஞ்சிஸ்தாூபம், பர் 
ஹ-டத் ஸ்தூபம். கயை ஸ்தூபம், OD Sit 

பங்களில் உண்டான மாறுதல்கள், 

குகைகள், ஸ்தம்பங்கள். இவற்றின் 

சிற்பத்திறமை, இந்தச் சிற்பத்தைப் 
_ பற்றிய மதிப்பு, உட 58-60
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VI. அசோக எழுத்த — 

இருவித புராதன லிபிகள், பிராம்மி 

லிபி இந்திய எழுத்துக்களுக்கு மூலா 

தாரம், இந்திய பாலைகளுக்கு லிபி 

ஏற்பட்ட விதம். கரோஷ்டி லிபி ... 60-75 

VIL. பிரியதர்சி ௮ரசன் கல்வெட்டுக்கள் :-- 

ie 

ili. 

iv. 

Vi. 
vil. 

vill. 

ix: 

இவற்றின் பாகுபாடு, இவற்றின் 

தன்மை. வாசகரீதி, சாசனங்கள் ௮ல் 

லாத லிகதெங்கள். லிூதெங்களின் பிரிவு. 

அசோக லிகிதங்களின் ane இலக் 

கணக் குறிப்பு, ட ௨. 73-80 

சாலனங்கள் 

உப் சாஸனங்கள். -- 83— 87 
பாப்ரு சாஸனம். _ ட ஃ. 88-24 go 
பதினான்கு சாஸனங்கள். 971-110 
கலிங்க சாஸனங்கள். ௩280-12 
ஸ்தம்ப சாஸனங்கள். ட ட 28—145 
ஸார்நாத் சாஸனம். ++-146—148 . 
ஸ்மாரக லிகிதங்கள். கிரது 
இராணி காருவாகியின்: லிகிதம், 152 
தானப்பிரமாண லிகிதங்கள். +0015 3—154
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அசோகனுடைய சாஸஹனங்கள் 

| அவத ரரிகை 

I. இந்தியாவின் பூர்வ சரித்திர ஆராய்ச்சி 

oy "பூர்வ சரித்திரமானது மானிட ஜாதி 

யின் முன்னேற்றத்தை விளக்குவதற்கு மிக அரிய 

-சாதனமாம். இந்திய 'சரித்திரத்திலுள்ள ௮7௪. பரம் 

பரையில் அசோகன் ஓர் ஈடுகாயகமாக விளங்குகின்றான். 

இவனுடைய வினோதமான சாஸலனங்களைப் படி.த்துணர 

இவ்வரசனைப்பற்றிய எல்லா விஷயங்களையும் முன்னுரை 

யாகக் கூறுவது அவசியமெனக் கருதுகிரோம், 

. நூற்றைம்பது வருஷங்களுக்கு முன்வசையும் மேனாடு 
களில் இந்தியாவின் பூர்விக சரித்திரத்தைப்பற்றி மிகக் 
குறைவான அறிவுதான் இருந்தத. அப்போ முகம்ம 

இயர் வருசைக்கு முன்னுள்ள காலத்தின் சரித்திரத்தை ' 
யாரும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. ௪, பி, பதினெட் 

டாம் நூற்றாண்டின் முடிவில், மேல் காட்டார் ஸம்ஸ்கிரு த 

இலக்கியம் என்ற மகாசமுத்திரத்தின் ஆழத்தையும் 

விரிவையும் உணர ஆரம்பித்தனர். ஆயினும், உலகத்தின் 
சரித்திரத்தில் இந்திய சரித்திரமானது மிகவும் முக்ய 

மான பாகமென்பது ஒருவருக்கும் புலப்படவில்லை, ஈம்.
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நாட்டு வித் துவான்களோ, சரித்திரம் என்ற விஷயத்தை 

ஆழ்ந்த படிப்பும் ஆராய்ச்சியும் ௮வசியமான ஒரு சாஸ் 

இிரமாகக் கருதவில்லை. மேனாட்டாரோ, தமது பிரகிருதி 
சாஸ்திரத் தேர்ச்சியிலும் நாகரிகத்தின் மேன்மையிலும் 

தாமேமயங்கித் தங்களுக்குப் புவியில் எவரும் கிகரில்லை 
யென்றும் மற்ற ஜாதியாரின் சரித்திரம் உலகத்தின் முற் 

போக்குக்கு அவச௫ியமில்லையென்றும் நினைத்து இறு 

மாப்படைந்திருந்தனர். ஒர் புது தினம் உண்டாவது 
போல மெள்ள பெள்ள இருள் அகன்று இப்போது ஒரு 

புது உணர்ச்சி பரவிவருகிறது, இந்த நூறு வருஷூங்க 

ஞுக்குக் இடையில் இந்தியாவின் சரித்திரம் உலகத்தின். 

முன்னேற்றத்துக்கு எவ்வளவு அவசியமானஅ என்பதை 

அறிஞர் உணர்ந்து வருகின்றனர். 

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இது தியில் இந்தியா 

வின் சாகரிகத்தைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி 

சரித்திர அறிவின் தொடங்கிற்று. அதன் பிறகும் பல 

்.. வளர்ச்சி வருஷங்களுக்கு ஈம் தேசத்தின் பூர்வ, 
சரித்திரம் உள்ளே பிரவே௫க்க வழி. 

யில்லாத பெருங் காடாயிருந்தது, விரிவான புராணக் 
கதைகளும் தர்ம சாஸ்திரங்களும் தத்துவ வேதாந்தக் 

சரந்தங்களும் ஐதீஹ்யங்களு மல்லாமல், காலகிர்ணய 
முள்ள விவரங்கள் இச் சரித்திரத்தில் காணப்படவில்லை, 
தொடக்கம், முடிவு, எல்லை முதலிய யாதொரு அளவு 

-மில்லாமலும் கால வரையறை யில்லாமலும் தொகுக்கப் 

பட்ட புஸ்தகங்கள் இந்தியாவின் சரித்திரமாய்: விளங் 

Boor. இப்படிப்பட்ட காட்டினாடே நுழைந்து செல்ல, 

ஈமது *: புராதனவஸ்து சாஸ்திரிகள் ?? ஓர் வழியை 

அமைத்திருக்கிழுர்கள்.  
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புராதன வஸ்து சாஸ்திரம் என்றால் என்ன? புண் 
டைக்கால நிலைமையின் அறிகுறியாக இத்தேசம் முழு 
மையிலும் பரந்த கடக்கும் இடிந்த கோயில்கள், 
பாழான ககரங்கள், இன்னும் சதையாத மற்ற சாதனங் 
கள், புதையலாய் ஈமக்கு அகப்படும் பற்பலவித நரண 
யங்கள், செப்புப்பட்டயங்கள், கல்வெட்டுகள், ஸ்தம்பங் 
கள், பிரதிமைகள் முதலிய வஸ்துக்களை 4 புராதன 
ang” + carp சாம் இங்கு கூறுவோம். இவற்றி 
லிருந்து ஈம் ஆராய்ச்சியின் பயனாக ஈமக்குக் கிடைத்திருக் 
கும் அறிவே (சாதன வஸ்து சாஸ்திரம் ர 

பூர்ல இந்திய... பூர்விக இர்தியா சரித்திரத்தின் ஆதா 
சரித்திரத்தின் ரங்களைா கன்று வகையாகப் பிரிக்க 
ஆதாரங்கள் லாம், 2 

. முதலாவ, ஐதிஷ்யம். அதாவது இந்தியாவிலுள்ள 
எல்லாவித இரந்தங்களிலும் fay டங்கிய விவரங்கள். 
சுருதி, ஸ்மிருதி, வேதாங்கங்கள், இதிகாலம், புராணம், 
என்ற பலவகை இரக்தங்களையும் இப்பிரிவில் நாம். 

 அடக்குகிறோம். இந்தக் கிரந்தங்களைப்போலவே இவற் 
றில் அடங்கிய சமாசரரங்களும் அளவற்ற வை, 

இரண்டாவது, அந்நிய நாட்டார் இந்தியா வைப்பநீறித் 
தம் தம் பாஷைகளில் எழதி வைத்துள்ள விவாங்கஃ 
அலக்ஸாந்தருடனும்: அதற்குப் பின்னும் வந்த யவன 
தூதர்களும் யவன தேேசாந்தரிகளும் பாஹியன், 
யபுவன்சுவங், இத்ஸிங் முதலிய சன C seri gh sen, 
தாங்கள் இத் தேசத்தில் கண்டதும் ஈள்ட்டதுமான 
செய்தா எழுதிவைத்திருக்கிறார்கள். அவை யாவும் 
அகப்படவில்லையாயினும் கிடைத்தவரையிலும் இவ் வா 
தா.ரங்கள் கால நிர்ணயத்துக்கு மிச முக்யெமானவை, 

Tt Antiquitiessyorger வஸ்அச்சள், » Archaeology.
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மூன்றாவ.௮, புராதன வஸ்துசாஸ்திரம். இதில் மூன்று : 
முக்கயெமான உட்பிரிவுகள் உண்டு, () பழைய கட்ட! 
டங்களைச் சோதனை செய்வதிலிருந்தும் இற்பங்களில்; 

காலத்துக்குத் தக்கபடி ஏற்படும் வித்தியாசங்களைக் கல: 

னிப்பதிலிருந்தும் உண்டாகும் அறிவு. (Architecture) 
and Sculpture). (ii) பாறையிலும் கோயில்களின் Spi 

சுவரிலும் செப்புப் பட்டயங்களிலும் வரைந்து eros 

படும் லிகதெங்களைப் படிப்பதனால் கிடைக்கும் அ.திவு. 

(Epigraphy). (iii) பழையகாலத்து நரணயங்களைப் | 

சோதனை செய்வதன் பயனாக உண்டாகும் அதில் 

(Numismatics). முதலாவது பிரிவைச் சேர்ந்த ஐதிஹ் 

யம் என்ற ஆதாரத்திலிருந்து நமக்குக் இடைச் தள்ள 

விவரங்கள் அளவற்றவையானாலும் அவற்றை. ஒழுங் 

_ பண்ணிக் காலத்தின்ப(ி. வரிசைப்படுத்தியத, ord 
ang gwehder & sBuyw 268 காட்டிலார் எ 
வைத்துள்ள விவரணக் அன உதவியுமே; 'இதன்றி இ 

காரியம் gene eur யிருந்திருக்கும், புசாதன வஸ் 
சாஸ்திரத்?? ஒன் உதவி பூர்விக இந்தியாவின் சரித்திர, 

me; எவ்வளவு முக்கிய ஆதாரமாகுமென்று உண 
-அசோகனது சானனைங்கள் தக்க சான்றாகும், 

் 

i 

அசோகன் என்ற பெயருடைய ஒர் அரசன் இந்திய 

அசேசே௩னது ne ஆண்டதாக இ*அச்சளுக்கு ன் சாஸனங்கள அறுவங்களுச்குமுன் வரையும் கொஞ் 
கரத்தை விளக் மும் தெரியாமலிருந்தத. ஏறக்குை 
ய ஆராய்ச்சி ஆயிர வருஷங்களாக அவன் பெய 
sa இந்தியரின் ஞாபகத்திலிருக்.து மாய்ச் 

போயிருந்தது, வட இந்தியாவின் பு 
பாகங்களில் நின்றிருந்த ௮சோக ஸ்தம்பங்களை மூ.  
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5 ரலத்திலிருக்த ராக்ஷசரின் வேலையென்று நம் ஜனங்கள் 

கூறிவந்தனர். ஸ்தம்பங்களிலும் பாறைகளிலும் எழு 

பக
கம
்
! 

ட 
ட்
 

SIU Gos லி௫தெங்களுக்கு ஒருவருக்கும் பொருள் 

ிதரியவில்லை. இப்படி இருக்கையில் 1834ஆம் (ல் 

ஈஸ்டு இக்தியாக் 'கம்பனியாரின் நாணயப் பரிசோ 

,தனை அதிகாரியாகய ஜேம்ஸ் ப்ரின்ஸேப் என்பவருக்கு 

அபூர்வமான 'பழைய நாணயங்கள் பல தடைத்தன. 

இந்த. நாணயங்களின் ஒரு பக்கத்தில் SPE AAD ged 

மற்றப் பக்கத்தில் அப்போது இந்தியாவில் வழங்கிவந்த 

இருவகை லிபி ஒன்றிலும் வாக்யெங்கள் எழுதப் பட் 

ஒருந்தன. இப்படிப்பட்ட நாணயங்களை த்விபாஷை 

காணய௱ங்கள் * என்று நாம் சொல்லலாம். இந்த காண 

பங்கள் இர்தியாவின் வடமேற்குப் பாகத்தில் ௫, மு. 

200 முதல் கி, பி, 1௦௦ வரையும் ஆண்டுவந்த SES 

அல்லது யவன அசசர்களால் அடிச்சப்பட்டலை. க்ரீச் 

் பரஷையிலும் க்ரீச் லிபியிலும் இந்த ராணயங்களைச் செய்த 

இரசர்களின் பெயரும் விருதுகளும் இவற்றின் ஒரு பக் 

சத்தில் எழுதப்பட்டிருந் தன. ஐரோப்பிய வித் தவான் * 

, ஆன இனால் ஜேம்ஸ் ப்ரின்ஸெப்புக்கு க்ரிக்கில் எழுதப் 

| பட்டிருக்கும் விவரங்களை வாத்து அறிந்துகொள்வது 

ளிதாயிருந் ௧.௮. சாணயங்களின் மறுபக்கத்தில் எழுதி 

ருப்பது கரீக்கில் எழுதப்பட்ட விவரங்களே யென்று 

வர் ஊடத்தார். அறியப்படாத .இருவகை லிபிகளின் 

ஒவ்வொரு எழுத்தையும் மறுபக்கத்திலுள்ள SPS லிபி 

யோடு ஒத் அப்பார்த்து அவ்வெழுத்துக்கள் இன்னின்ன 

இழிகளாச் குறிக்கின்றன வென்று எடுத்துக் காட்டும் 

பட்டிகை ஒன்றை ம்ரின்ஸெப் தயார்செய்தார். ஸ்தம்பங் 

* Bi-lingual coins,
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களிலும் பாறைகளிலும் வெட்டப்பட்டிருந்த லிஇதெங்க 

ளில் த்விபாஷை நாணயங்களில் சரணப்படும் இந்திய 

_லிபிகளே உபயோகப் படுத்தப்பட்டிருப்பது பின்பு 
- தெரியவந்தது. பழைய சல்வெட்டுக்களை வாசித்து 

அறிந் துகொள்ளப் பிரின்செப்பின் பட்டிகை மிகுந்த பிர 

யோஜனமாயிற்று, ஆயினும் லிதஇிதங்களின் கருத்து 

விளங்குவது அதிகக் கஷ்டமாயிருந்தது, 

அசோகனசு சாஸனங்களைப்படிக்க முயன்றவரில் 

முதல்வரும் இந்த ப்ரின்ஸேப் தான். ஆங்கலமொழியில் 

பிரசித்திபெற்ற “ராஜபுத்திர சரித்திரம்?” எழுதிய கர்னல் 
டாட் (040௯8 11௦) இவரைப் பின்பற்றி இர்கார் என்ற 
இடத்திலுள்ள லிகிதங்களைப்படிக்க முயன்றார், முதலில் 

இந்த லிகிதங்களின் கருத்து ஒருவருக்கும் தென் படவில்லை, 
பியதஹி என்ற ஓர் அரசனால் எழுதப்பட்ட லிதெங்கள் 

இவை என்று மட்டும் தெரியவந்தது. ஆனால் பல் , 

சமூசயங்கள் உண்டாயின. இல லிதிதங்களில், தேவானாம்: ஐ 
ப்ரியன் (- தேவர்களுக்குப் பிரியமானவன்) என் 4    

    
    

     

    

அ சசனின் விருது பெயராக உபயோகிக்கப்பட் டிருந்தது/அ 

மற்ற லி௫ிதங்களில் பியதஹி என்ற பெயர்மட்டுக் தரன் 4 
காணப்பட்டது, வேறு லிகிதங்களில் பிய தஹி | orem fe 

பெயருக்கு * தேவானாம்பிரியன் ? என்ற பதம் விரருதாச 
உ.பயோகப்பட்டிருந்தத. இவ் விவ ரங்களிலிருக் தத பல் 

கேள்விகள் பிறந்தன: இந்தப் பியதஹி எவர் ? பீரியதஹி 

ஒருவரா பலரா? பியதஹி என்ற பெயர் சிறப்புப்பெயராஜ் 

அல்லது பொதுப்பெயசா? பியதஸியும் தேதவானாம்[பிரியற 

னும் வெவ்வேறு மனிதர்களா, ௮ல்லஅ இரண்டும் ஒறே 
மனிதனின் பெயரா? இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்குச்ந் 

சல வருஷங்களாக விடை கிடைக்கவில்லை.
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பிறகு பு ராதனவஸ்து சாஸ்திரிகளும் மற்றுள்ள 

(வான்களும் பல துறைகளில் ஆராய்ச்சிவேலையை்று 

'தொடங்லனார்கள், ஐரோப்பியருள் ஸ்ரீ. கன்னிங்ஹாமீச் 

(Cunningham) wiGaev, (Burgess) Wot (Biihler) ' 

ஸேனார்ட், (ஸூ) போர்னாப் (8லா௩௦ம்) என்போரும், 
நம்மவருள் ஸ்ரீ, ராமகிருஷ்ண பந்தர்க்கர், பகவன்லால் 

இர்திராஜீ, ராஜேர்இரலால் மித்திரர், என்ற வித்வான்்௪ 

ளும் அசோக சாஸனங்களின் கருத்தை விளக்குவதற்குப் 
பிரயாசசப்பட்டார்கள். பழைய லிபிகள் எல்லாம் வாக் . 
சப்பட்டன ; புராதன வஸ். க்கள் சோதனை செய்யப் 

பட்டுக் காப்பாற்றப்பட்டன; லிகிதங்கள் சரியான ஈகல்க 

ஞடனும் மொழிபெயர்ப்புகளுடனும் வியாக்கியானம் 

களுடனும் பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டன ; ஹிந்து, ஜெயின 

பெளத்த மதங்களைச்சார்ந்த இரந்தங்கள் விவேசன புத்தி 

யுடன் படிக்கப்பட்டமையால் அவற்றிலிருந்து பூர்விக 

சரித்திரத் துக்குப் பல ஆதாரங்கள் ஏற்பட்டன; அசோ 
கன் என்ற பெயருடைய அரசன் ஒரு காலத்தில் இந்தியா 

முழுவதையும் அண்டு: வந்தவனென்றும் அவனுக்குப் 

பியதஸி என்த விரு௮ இருந்ததென்றும் பெளத்தக் இரந் “ 
தங்களிலிருந்து தெரியவந்தது, பெளத்தர்களது தெய்வ 
பாஷையாகய பாலிக்கும் ௮சோக சாலனங்களின் 

பாஷைக்குமுள்ள நெருங்கிய சம்பந்தம் வெளியாயிற்று, 

லிகிதங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் பியதஸி, தேவானாம் 

- பிரியன், தேவானாம்பிரியனான பியதஸி, எல்லாம் ஒரே 
மனிதனைக் குறிக்கன்றன வென்றும், பெயரில் என்ன 

மாறுபா டிருந்தபோதிலும் இந்த லிகதங்கள் வாசசு 

ரீதியில் ஒரே மனிதனின் வாக்கியங்களென்று நிச்சய 

மாய்ச்் சொல்லக்கூடிய ஒற்றுமையையுடையன வென்றும்,
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- ல் செய்ச்சூருக்கு அருகிலுள்ள மாஸ்கி என்ற ஊரில் 

கிடைத்த அசோசக் கல்வெட்டில் அசோகன் என்ற 

அசோகனுடைய சாஸண்னங்கள் 

பெயசே வசைந்திருப்பது தெரியவந்ததும் இந்த லிகிதங் 

களை எழுதியவன் எவன் என்ற சங்கை முற்றிலும் நீங்கி 

விட்ட. 

11. அசோகனின் சரிதை 

இ, மு. கான்காம் நாற்றாண்டில் மகததேசம் வட 

இர்தியாவிலுள்ள தேசங்களில் முதன் 

மகததேசத்தின் மையை அடைக் திருந்த. இக் 

பேநமை. நாட்டை ஆண்டுவந்த நந்தர் என்ற 

அ சசர்கள் இழிவு குலத்தோராகக் ௧௬ 

தப்பட்ட போதிலும் பராக்ரமசாலிகளாகவும் யுத்தசைன் 

னியங்களிலும் தளவாடங்களிலும் வலிமை மிகுந்தவராக 

வுமிருக்தனர். அசசானூறு என்ற பண்டைத் தமிழ். 

நூலிலுள்ள ஒரு பாட்டில் இவ் கக்கல் as பல்புசழ் | 

நிறைக்த. வெல்போர் நந்தர்.” என்று இறப்பித்துக் 

கூறப்பட்டிருத்தலை இங்கு குறிப்பியுவது தகுதியாகும். | 

Qis நாற்றாண்டின் இறுதியில், ௮தாவஅ சுமார் ௧ கி.மு. 

325 GPa, மகதநாட்டில் ஒரு புரட்சி ஏற்பட்ட, | 

சாணக்கியன், விஷ்ணுகுப்தன், கேளடல்யன், கெளடில் 

யன் என்ற பெயர்களையுடைய ஓர் பிராமண மந்திரியின் ' 

சூழ்ச்சகெள் காரணமாக நந்தர் அரசுரிமையை இழக்கவும் 

சந்திரகுப்தன் என்ற மெளரியவம்சத்தினன் அரசனாகவும் 

நேர்க்சுன. சந்திரகுப்தன் எல்லா வட இந்திய சாஜ்யங் 

களையும் கைப்பற்றி யாவற்றையும் ஒரே குடையின்$£ழ்க் 

கொண்வெந்தான். அதற்கு மூன் இத்தசைய விசால
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மான ஏகாதிபத்தியம் இந்தியாவில் ஏற்படவில்லை யென்று 

சாம் சொல்லலாம். சந்திரகுப்தனின் வரலாற்றை விரித் 

அரைப்பது ஈம் விஷயத்துக்குப் புறமாயினும் கெளடல்ய 

னால் எழுதப்பட்ட “அர்த்தசாஸ்திரம்? என்ற நாலைப் 

பற்றி இவ் வவதாரிசையின் மற்றொரு பாகத்தில் கூறுவஅ 

அவயம், இந்த நூல் இக்காலத்தக்கு முன்னும். பின்னு. 

முள்ள அரைத்தனத்தின் அமைப்பையும் ராஜீய கோக்கங் 

களையும் நன்றாக விளக்குகிறது. ட் 

Onder மால்களில் சந்திரகுப்தன் இருபத்தை 

யசண்டு (இ,மு.325-301) ௮சு ஈடத்தியபிறகு உலகவாழ்க் 

“கையில் வெறுப் படைந்து பத்திரபாகு என்ற ஜெ.பின 

முனிவருன் சீடனான தாகவும் ௮ம் முனிவருடன் தக்கணம் 

சென்று பன்னிரியாண்டு தவம்புரிக். சுடியில் பட்டினி 

விரதமூலமாகத் தமது உடலைக் களைக்ததாகவும் கூறப்படு 

இன்றன. மைசூர் சம்ஸ் தானத்தில் சந்திரகிரி என்ற இடத் 

இல் இவ் வைதிஹ்யங்களை க் குறிப்பிடும் கல்வெட்டுகளும் 

சிற்பங்களும் காணப்படுகின்றன. . 

மெளரிய வம்சத்து இரண்டர்வது. அரசனான பிந்து 

சாரன் அசோகனுடைய் ததையாத 

பிந்துசாஈன். லால் இவனைப்பற்றிப் பெள ததக் கிரக் 

தங்களில் சல ருசிகரமான கதைகள் 

காணப்படுகின்றன. . இவற்றில் உண்மையைத் தேடி 

அறிவ சஷ்டமாயிருக்கிறத. இவன் காலசுதில ஆட்சி 

மூறையில் விசேஷ. மாது தல்கள் ஏற்படவில்லையாயினும் 

ராஜ்ய காரியங்கள் ஒழுங்காக ஈடந்ேேதேறினவென்றும், 

த௲கதிணம் மெளரியரின் ஏகாதிபத்தியத்தில் ஐக்கிய 

மடைந்தது இக்காலத்திலென் றும் கூறுவதற்கு ஆதாசங் 

கள் இருக்கின்றன. சந்திரகுபதன் காலத்தில் இந்தியா 

வுக்கும் ஸிரியா முதலிய குணதிசை நாடுகளுக்கும் சு
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உறவு ஏற்பட்டது; இவ்வுறவு பிர் தஸாரன் காலத்திலும் 

நீடித்து வந்தஅ. பிரந்தஸாரன் யவனருடைய விஞ்ஞான 

சாஸ்திரங்களை வியர், இவற்றின் சூக்ஷுமத்தைத் 

தெரிக்அுகொள்ள, ஸிரியா தேசத்து அ_சசனிடம் தேர்ந்த 

வித்துவான்௧ளைத் தனக்கு அனுப்பிக் கொடுக்கவேண்டு 

மென்று கேட்டதாக ஒரு க்ரீச் வரலாறு இருக்கின்றஅ, 

இவன் இருபத்தேழு வருஷங்கள் அரசுபுரிர்து பின் மரண 

மடைக்தான் (காலம், 4, மு. 501-273) 

அசோகனுடைய ஜீவிய சரிதைக்கு அவனது சாஸ் 

னங்களையும் புராதன ஆராய்ச்சியால் 
ப்தி அத்ய தெரியவந்திருக்கும் சல செய்திகளையும் 

களிலிருந்து உடை நாம் முக்கிய ஆதாரமாய் வைத்அக் 

கதம் விவரங்கள். கொள்ளலாம், அசோகனைப்பற்றிய 

ஐ.திஹ்யங்கள் இரண்டு சார்பிலிருந்து 

வந்திருக்கின்றன. (1) திவ்யாவதானம் என்ற ஸம்ஸ்கிருதக் 

இரந்தத்திலுள்ள வட இந்திய ஐதிஹ்யம், (14) சிலோன் 

இவிலுள்ள பெளத்தரின் இதிகாஸ -இரந்தங்களாகிய 

- தீபவம்சம், மஹாலம்சம் என்பனவற்றிலிருக்.து இடைக்கும் 

சிலோன் ஐதிஹ்யம். இந்த இரு சார்பு ஐ.திஹ்யங்களி 

லிருந்து அசோகளைப்பற்றித் தெரியவரும் செய்திகள் 

் எல்லாம் சாம் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடியவனவா யிருக்க 

வில்லை. ஆனால் அவை முற்றிலும் தள்ள த்தக்கவையுமல்ல. 

இர்துக்களுடைய புசாணங்களில் பூர்வசரித்திர விஷய 

மான பல செய்திகள் அடங்கயிருப்பினும் ௮ங்கு அசோக . 

னுடைய அசசாட்ியைப்பற்றி ஒரு விவரமுமில்லை. பண் 

டைய அரசரின் பெயர்களுக்கிடையில் அசோகனுடைய 

் பெயரும் இருப்பது ஒரு மேன்மையாமோ ? பதின்மூன் 

ராம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பெற்ற ராஜதரங்கிணி என்ற
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காச்மீர சரித்திரத்தில் அசோகனுடைய சல வரலாறுகள் 
கூறப்பட்டிருக்கின்றன. காச்மீர நாட்டின் பல கோயில்க 
ளும் அரண்களும் ௮சோசனால் ஆக்கப்பட்டவை யென்று 
குறிப்பிடப்படுகின்றஅ. எவ்விதமும், ஈமக்கு பெளத்து 

ஐதிஹ்யங்களைவிட உறுதியான சரித்திரசாதனங்களில்லை. 

யென நாம் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும், சானைங்களில். 

குறிப்பிடாமலும் பெளத்த ஐதிஹ்யங்களி லிருந்அமட் 

டும் தெரிய வருவதமான செய்திகளுக்குப் பின் புராதன 

வஸ்து ஆராய்ச்சியிலிருக்து அத்தாட்டு அகப்பட்டிருக் 

இறத, இதற்கு. உதாரணம் பின் கூறுவோம் 4, ஆயினும் 

சானைங்களில் சொல்லப்பட்டிருப்பதற்கு விரோதமா 
Ime Bp விவரங்களையும் விஷேதசக் கற்பனைகளென்று 

வெளிப்படையாய்த் தெரிகின்ற செய்திகளையும் நாம் உண் 

மைச் சரித்திரமாய் ஒப்புக்கொள்ள மூடியா௫, இப்படிப் 

பட்ட கட்டுக்கதைகளை இங்கு விரித்துக் கூறுவது அனு 

வசியமென்று நமக்குத், தோன்றுகிறது, 

அசோகனின் இளமைப் பருவத்தைப்பற்றிய Bar 

யாவும் ஐ.ிஹ்யங்களில் மட்டுமே உள்ளன, 

அசோகன் பிந்துலாரனின் மூத்தமசனல்ல. பட்டத் 

அக்கு அதிக பாத்தியதைய/டைய பல சகோதரர் அவ 
அவ்ன் ஆயினும் அவனது புத்திதட்பமும். : 

சாமர்த்தியமும் பற்றி அவனுக்கு முக்கியமான அரசாங்க. 
அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டன. அவன் முதலில்: 
தகஷூலா என்ற மாகாணத்தின் அதிபனாய்ச் சிலகாலம். 
வேலைசெய்தபின் உஜ்ஜெயினியின் அதிபனாச நியமிக்கப் 

பட்டான். பிந்துலாரன் சேகவியோகமானவுடன் ௮சே ஈ 
சன் பாடலிபுரத்தை அடைந்து உபராஜன் என்ற பட். 

* ழ் 20-ம் பச்சம் பார்ச்சு,
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டத். சடன் ராஜ்யத்தின் தலைமையை வக்க ஆரம்.9த் 

தான், நான்கு வருஷங்களுக்குப்பின் அசோகன் பட்டாமி 

ஷேகம் செய்த கொண்டான், ன ச் 
இச் செய்திகளை ராம் ஈம்பலாம்; ஆனால் அசோகன் 

சிங்காதனத்தைக் கைப்பற்றுவதற்குத்தொண்ணூற்றொன் 

பது சகோதரரை அவர் மனவி மக்களுடன் கொலைசெய் 

தானென்றும் ஜனங்களைப் பல விதத்தில் கசக்கிப் பிழிரந்தா 

'னென்றும் கூறுகின்ற கதைகள் உண்மையென்று 

“தோன்றவில்லை, இவ் விஷயங்கள் ௮சோகனுடைய 
.குணத்தைப்பற்றிச் சாஸலனங்களைப் :படிப்பதிலிருந்து 
மக்கு ஏற்படும் அபிப்பிராயத் அக்கு முற்றிலும் முரண் 

படுகிற. மேலும், பெருர் அஷ்டனான ஒருவன் 'இடீ.: 

சென்று வெகு புண்ணியவானாய் விடுவது இயற்கையல்ல, 

பக்தியின் அனுகுணத்தால் மனிதனின் உள்ளம் சீரடையு 

மென்பது உண்மையே. அ௮சோகலும் புத்தருடைய 
*சுலவிசேஷத்தை'ச் செவியுற்றதினால் பல பழைய திய 

வழ்க்கங்களையும் சுபாவங்களையும் தவிர்த்துத் தர்மாத்மா 

வாய் மாறியிருக்கலாம். ட ் 

- ஆனால் அசோகன் முதலில் மிகக் கெட்டவஞனாகவும் 

- கொடுங்கோல் அரசனாகவும் இருக்தான் என்பதம் பின் 

இடீரென்று பெரிய மூனிசசேஷ்டனானான் என்பதும் 

இயற்கை யல்ல. சரித்திர சம்பவங்கள் ஐ.தீஹ்யங்களில் 

கூறப்படும்பொழுது அவை இல்விதம் இரிந்அபோகின் . 

றன. ஒரே ஒரு அரசன், மிக மூர்க்கனாகவும் கெட்டவ 

ஞசைவும் இருந்தவன், தர்மத்தைச் சரெவணம்செய்த மாத்தி 

சத்தில் ஸன்மார்கத்தின் உருவேபோன்ற பரிசுத்த மனி ' 

தனாய் விட்டானென்ற செய்தி தர்மத்தின் மேன்மையை 

யும் குணத்தையும் எடுத்துக் சாட்ட, எவ்வளவு நேர்த்தி
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யான சதை! தர்மத்தைப் போதிக்க. வேண்டுமென்ற. 

உத்தேசத்அடன் தொகுக்கப்பட்ட இதிகாசங்களுக்கு . 

இக் கதைகள் எவ்வளவு உ௫தமாயிருக்கின்றன !: சரித். 

இர சம்பவங்கள் தர்மீய கோக்கத்துடன் எழுதப்படும் 
புராணங்களில் இவ்வித மாறுதல் அடைதல் இயற்கையல். 

லவா? 

இக் காரணங்கள்பற்றி ஈம்முடைய முடிவு என்ன- 

வென்றால், அசோகன் தன் அரசாட்சியை ஆரம்பித்த 

பொழுது கொடுங்கோலனாயிராமல் தனது வீரபராக்ரமத்- 

தில் நம்பிக்கையும் வேட்டையாடுதல் முதலிய வியாயா- 

மங்களில் அபிலாஷையும் அயல் காடுகளை ஜயிக்க. 

வேண்டுமென்ற நோக்கமுமூுடைய சாதாரண அரசனா. 

யிருந்தான். புத்த பகவானுடைய காற்௮ அவன்மேல்: 
அப்போது அடிக்காததால் ஆகார விஷயமாகவும் 

தெய்வ ஆராதனைக்காகவும் அரசனுடைய அரண் மனையில். 

பிராணிவதை ஈடந்து வந்தது *, அசோகனுடைய பதி” 

னான்காவஅ பட்டாபிஷேச வருஷத்தில் எழுதப்பட்ட 
ஐந்தாம் சானைத்திலிருந்து அரசனுடைய சகோதர. 

சகோதரிகள் ௮.ப்போது வாழ்ந்து வந்தனரென்று நாம்: 

அறிகிறோம். அதனால் அசோகன் சனத உறவினர் யாவ. 

ரையும் கொலைசெய்த விவரம் ஈம்பத்தக்கதக்ல.. பிந்து. 
ஸாரன் இறந்ததும் அசோகன் உடனே அடுத்த ௮7௪ 

. வைதற்குத் தடை Gans sg உண்மையாயிருக்கலாம்;: 

சகோதரர்களுக் இடையில் சண்டை சச்சரவுகள் கடந்: 
இருக்கலாம்; இவ்வளவுதான் காம் ஐதிஹ்யத்திலிருக் அ 

இர௫ிக்கக் கூடியது. அரசுரிமை கைபற்றியதைக் குறித் 

அள்ள மற்ற விவரங்கள் Se தோன் றவில்லை... 

*. (PS Pen veri.
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அசோகன் காலு வருஷம் இளவரசனாக அரசாட்சி 

நடத்தியபின் தனக்குப் பட்டாபிஷே 

னா அள்! கம் செய்துகொண்டான். ace 

முடிசூடிய இத்தனை வருஷஙகளான 

பின்” என்று பல சாஸனங்களில் IFT ETH FSBO 

நடந்தபல சம்பவங்களுக்குக் காலம் கூறப்பட்டிருக்கிற Si. 

- அ தனால் அசோகன் கருத்துப்படி.த் தான் பட்டாபிஷேகம் 

செய்துகொண்ட தினமே தன ஆட்சியின் ஆரம்பதினம் 

பாலும். As இன த்தில் வருஷாவருஷம் உற்சவம் 

கொண்டாடப்பட்ட. அப்போது மரணதண்டனை 

விதிக்கப்பெற்ற குற்றவாளிகளில் இலரை விடுதலைசெய் 

வதா வழக்கம் *. 

அசோகனுடைய ஜீவிய சரிதையில் கலிங்க யுத்தம் 

மிக முக்கியமான சம்பவமாகும். ௮வ 

கலிங்க யுத்தம் னுடைய ஒன்பதாவது பட்டாபிஷேக 

¥ வருஷத்தில் அரசன் சலிங்க தேசத் | 

தைக் கைப்பற்றுவதற்காகப் படையெடுத்தான். தனது 

ஏகாதிபத்தியம் இமயமலை முதல் தெற்கே பாலாறு amr 

யும் இடைவிடாமல் தொடர்ந்திருப்பதற்குச் கலிங்கர் :” 

நாடு மட்டும் விலக்காயிருந்தது. இப் பிரதேசம் ஒரு | 

ர 

பட்டிருக்ததினாஓம் ௮௮ அசோகனின் .முன்னோரால்। 

ஏசாஇிபத்தியத்தோடு சேர்க்கப்படவில்லை. இக் குறை, 

யைத் இர்ப்பதற்கு யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட. 

அசோகனுடைய எண்ணமும் கைகூடி ற்று. 
ஆனால் அவன் | 

மற்ற அரசரைப்போல் som Hi வெற்றியில் சந்தோஷ. 

மடையவில்லை. யுத்தத்துக்கு இயற்சையான கொலையும்! 

“இகாடுமையும் கஷ்டங்களும் அவன் மனத்தில் BADE 

ந் ஐந்தாம் ஸ்தம்ப சாஸனம், : ப
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செய்தன. பெரியதோஷம் செய்தோமே யென்று அவ 
னுக்கு ஏக்கம் பிடித்தது, சுயமாகவே அசோகன் இரக்க 
முள்ளவன்; அதோகூட இதே சமயத்தில் அரசன் 

் பெளத்த தர்மத்தைக் கேட்சவும் நேர்ந்தன, அவன் 
தான் படும் பச்சாத்தாபத்தைப் பதின்மூன்றாம் சாஸ 
னத்தில் கண்ணுங் சண்ணீருமாய் எழுதிவைத்திருக் 
கருன். எவ்வளவு பெரிய லாபத்துக்காயினும் இனிமேல் 
ஒரு போதும் யுத்தம் செய்வதில்லை யென்று ௮சோகன் 
பிரதிக்ஞை செய்தான். அப் பிரதிக்ஞை காப்பாற்றப் பட் 
௨௫ ௮அவனஅ கிஷ்சகபடமான சுபாவத்தை விளக்குகிறது, 

எப்படியாயினும் சுலிங்கதேசம் ஜயிக்கப்பட்டு; 
ஈடர்துபோன காரியம் அவனால் மாற்றச்கூடியதா யிருக்க 
வில்லை. புதிதாக ஐயிக்கப்பட்ட ஜனங்களைப் பாது காப்ப 
தற்கும் அவர்களின் அருகாமையிலுள்ள காட்டு ஜாதியா 
சைச் சம்ரக்ஷணை செய்வதற்கும் அதிகாரிகளுக்கு AC rag. 
எச்சரிக்கை செய்யப்பட்ட, கலிங்க தேசத்து அதிசாகி 
களுக்கு இடப்பட்டிருக்கும் கட்டளை இன்னதென்று 
கலிக்க சாஸனகங்கள் என்ற லிகிதங்களி லிருந்து நரம்: 
அறிக்து சொள்ளலாம். . 

அசோகன் . முடிசூடிய ஒன்பதாமாண்டு முதல் அவ . 
னுக்குப் பெளத்த தர்மத்தில் பக்திச்ரத் ' 
தை அதிகரித்தக்கொண்டே வந்தத, 
இம் மாறுதலுக்குக் கலிங்க யுத்தத்தின் 

கொடுமை மட்டு மல்ல காரணமென்று தோன்றுகிறது. 
உபகுப்தன் என்ற துறவி அசசனுக்குப் புத்கரின் ச௬லிசே 
த்தை உபதே௫த்தாரென்று வட Qs Bu ஐதிஹ்யங்கள் 
OsragiGepr, சுகந்த வஸ்துக்கள் செய்யும் குப்தன் 
மகன் உபகுப்த னென்று இவர்பெயர் விரித்துரைக்கப் 

பெளத்த மதத் 
தின் ஸ்பர்சம்
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படுகிறது, இத்துறவி விவேகமும் பரிசுத்தமும் நிறைந் 

இருந்தாரென்றும் புத்தருக்குப்பின் பெளத்த சங்கத் 

தின் தலைமை ஸ்தானத்தை வகித்த ஆசாரியருள் ஐக் 

தாவதாக நின்றாரென்றும், வெகுகாள் அசோகனுக்குக் 

Ghar sare துணைவராசவும் வாழ்க்து வர்தாரென்றும் 

சொல்லபபடுகின் றன. இ, பி, ஏழாம் நூற்றாண்டில் இந்தி 

யாவில் சஞ்சாரஞ்செய்த யுவன்சுவங் என்ற சன யாத் 

இரிகன் இத.துறவீயின் ஞாபகச் சின்னங்களாகக் கட்டப் 

பட்ட வீஹாரங்கள் alls தேசத்திலும் வட மதுரையி 

ஓம் செழித்திருந்தன வென்று கூறுகிறான். சிலோன் 

ஐதிஹ்யத்தில் இவர் பெயர் மோகலீபுத்திர திஸ்ஸன் 

என்று கூறப்படுகின்றது. 

அசோகன் பெளத்த தர்மத்தில் ஈடுபட்டு முதலில் 

உபாஸகன் என்ற கிலைமையைக் கைக்கொண்டான். உபா 

் கைன் என்பது இல்லறத்தில் ஒழுகும் பெளத்தருக்குப் 
பெயர். இரண்டரை வருஷங்களுக்குப்பின், அதாவது 

, அரசன் முடிசூடிய பன்னிரண்டாம் வருஷத்தில், அவன் 

காட்டிய ஊக்கம் தனக்சே இருப்திகரமா யிருக்கவில்லை, 

முன்னிலும் அதிக ஊக்கத்துடன் தர்மத்தைத்... தழுவி 

Quit aps வேண்டுமென்று அவன் நிச்சயித்தான். இப்படி. 

ஒரு வருஷமான பின் அரசன் பெளத்த ஸங்கத்தையே 
அவலம்பித்தான். இது நிகழ்ந்தது அரசனுடைய பதின் 

மூன்றாம் பட்டாபிஷேக வருஷத்தில். இவ்வருஷமும் 

இதற்கு முன்னும் பின்னுமுள்ள வருஷங்களும் அசோ 

சனின் ஜீவிய சரிதையில் . மிகவும் முக்கியமானவை. 

௮.வனுடைய எல்லாச் சர்திருத்தங்களும் ஈன் முயற்சி 

களும் இவ்வாண்டுகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.. அரண் 

மனச் சமையல் அறையில் மாமிச வகை தலிர்க்கப் 

பட்டது ஜீவ இம்ஸையும் பிராணிவதையும் சாஜச்
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துரோசமாகக் கருதப்படுமென்று ஜனங்கள். எச்சரிக்கை 

செய்யப்பட்டனர். தனது தர்மத்தின் கொள்கைகளைக் 

் கற்களிலும் ஸ்தம்பங்களிலும் எழுதி அவற்றை எல்லோ 
ருக்கும் தெரியப்படுத்தவேண்டுமென்று அரசன் கிச்சயித் 

தான், வேட்டையாடுதல் முதலிய பழைய பொழுன் 
போக்குகள் தவிர்க்கப்பட்டன... அதற்குப் . பதிலாக 
அவன் புண்ணிய ஸ்தல யாத்திரைகள் செய்யத் தொடங்கி 

ஞன்.. ஆங்காங்குள்ள ஞானசிரேஷ்டர்களைத் shad 
பதும், தர்மத்தைப் போதிப்பதும், தர்ம விவாதங்களை 

ஈடத்துவதுமே ௮சசனுடைய பொழுதுபோக்காயிற்று, 

அரசனுடைய வாழ்காட்களில் இப்படிப்பட்ட புனிதயாத் 

திரைகள் பல ஏற்பட்டன. 

"இவற்றில் பிரசானமானது அசோகனின் இருபத் 

- தோராவ௫ : பட்டாபிஷேக வருஷூத் 

att தில் ன்ப யாத்திரை, பாடலிபுரத்தி 

லிருக்து புத்தரின் சுதேசமாகிய கபில 
வஸ்.அவுக்குச் செல்லும் பாதையில் இப்போது ஏழு ஸ்தம் 

பங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த ஸ்தம்பங்களிற் லெ 
வற்றில் அசோக சாலனைங்கள் எழுதப்பட் டிருக்கன்றன. 

ஒன்றிரண்டில் ஒருவித லிகிதமுமில்லை. இக்த ஸ்தம்பல்கள் 
முன்சொல்லப்பட்ட தீர்த்தயாத்திரையின் ஞாபகச் 
சன்னங்களென்று . காம் ஊ௫ிக்கிறோம். ஐதிஹ்யத்தின் 

படி. அசோகன் இந்த யாத்திரையில் உபகுப்தனையும். 

அழைத்துச் சென்றான்்போலும். அவர்கள் முதலில் 

புத்தரின் பிறப்பிடமாகிய லும்பினி கிராமத்தைத் தரி 

இத்தார்களாம் ; பின்னர், கபிலலஸ்து ஈகரத்தையும், 

புத்தர் பூர்ணஞானம் அடைந்த இடமாகிய புத்தகயா 

வையும், ௮ம்மகான் தமது தர்ம சக்கரத்தைச் சுழற்ற 

ஆசம்பித்த ஸார்நாதத்தையும், அவர் கடைசியாய் பரி: 
2
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நிர்வாணமடைந்த குசரகரத்தையும், அவர் தர்மப் 

பிரசாரம் . செய்துகொண்டு பலகாலம். வ௫த்துவந்த 

ஸ்ராவஸ்தியையும் இவைகளல்லாமல் வேறு இரண்டு க்ஷேத் 

இிரங்களையும் _ அவர்கள். தரிசித்தார்களாம். புத்தரின் 

பிறப்பிடமாகிய லும்பினி. தற்காலம் ரும்மின்தேமி என்று 

அழைக்கப்படுகறஅ. இந்த. க்ஷேத்திரத்தை அசோகன் 

தரிசித்ததின்.அறிகுறியாய்காட்டப்பட்ட ஸ்தம்பம்,வெகு 

காலமாக மறைந்து இடந்தது; ௮௮ சமீபகாலத்தில் திரும் 

பவும் உத்தாரணம் செய்யப்பட் டிருக்கிறது. அசோகன் 

இந்த. ஊரிலிருந்த - ஜனங்களுக்கு நிலத்தீர்வையைக் 

 குறைத்தானென்று .ரும்மின்தேயி. -ஸ்தம்பத்திலுள்ள. 

லிதெம் ஈமக்குத் தெரிவிக்கின்ற௮.- அசோகன் இதே 

சமயத்தில். கோனாகமனன் என்ற பூர்வபுத்தரின். க்ஷேத் 
தரத்தைத் . தரிசனம்செய்து. ௮ங்கிறாந்த ஸ்தூபத்தைப் 
புஅப்பித்து ஒரு ஸ்தம்பத்தையும் சாட்டியசெய்திகள் 
ஐதிஹ்யத்தில் -கூறப்படவில்லையாயினும் Ro rer moar 

பரிசோதனை மூலமாக காம் Osis துகொள்ளுகிறோம். 

இச்செய்திகள் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஸ்தம்பமும் ரூம்மின் 

தேயின் அருஇலிருந்.அ ஈமக்கு. ௮கப்பட்டிருக்கிற அ, இவ் 

விவரங்கள் அசோகன௮. தர்மம் எத்தன்மையது என்று. 

தீர்மானிக்க உபயோகமானவை, ன க 

,கேப்பாளத்தின் தலைஈகரமாகிய காத்மாண்டூ அல்லு 

-லளிதாபட்டணம் ௮சோகனால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதென்று. 

சொல்லப்படுகிற gi. HAG ௮ரசன் பல கோயில்கள் 

கட்டினானென்றும் அரசன் மகள் சாருமதி அவனுடன் 

அங்குச் சென்று தன் தகப்பனாரின் வேலைக்கு உதவியாயி. 

ருந்து பின் அங்கேயே நிலைத்திருந்தாளென்றும் ஐதிஹ் 

யத்தில் கூறப்படுகின்றன. இப்பட்டணம் ரும்மின்தேயி 

யின். அருகலுள்ளதால் இஙந்ககரத்தின் ஸ்தாபனம்.
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ரூம்மின்தேயி லிகதெத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கும் அ௮சனின் 
இருபத்தொன்றாம் ee nate பதில்கள். ஈட் 
ருக்கலாம். ; 

- தனது பன்னிரண்டாவது பட்டர்பிஷேச வருஷத் 

தில் ௮ரசன் பெளத்த ஸங்கத்தைச் 
ப துறவி அரசு சேர்ந்ததால் ௮வன் சந்கியாஹி ஆனான். 
நடத்திய விந்தை கடைசிவரையும் அவன் இந்த ஆசிரமத் 
இலிருந்து மாறவில்லைபோலும், இ, பி. ஏழாவது நூற் 
ருண்டின் இறுதியில் இந்தியாவில் சஞ்சரித்த @ sada, 
அறவியுடையணிக் த அ௮சோகப் பிரதிமையைக் கண்டதாக 
எழுதுகிறான். ஆனால் ஐதிஹ்யங்களிலும் 'சானைங்களி 
௮ம் அசோகனுடைய மனைவிமார்கள் “குறிப்பிடப்படு 

கின்றனர். பிக்ஷ-பவானபின் தன் : ராஜ்ய காரியங்கஷை 
அசட்டைசெய்சானென்றும் வட்ஜதிஹ்யத்தில் கூறப் 
படுகற.அ. தலையைச் சிசைத்துக் . காஷாயவஸ்திரமுடுத்் த 
Hise எப்படி. .சங்காதன த்இல். வீற்றிரும்தானென்றும் 
சாஜ்ய. காரியங்களைக் சவனித்தானென்றும் ஈமக்கும் 
சங்கை உண்டாூறது., அசோகனுடைய. சாஸனங்கள் 

இந்த சம்சயத்தை முற்றிலும் நிவிர்த்திசெய்னெறன : 
எனது கடமையாக ஏற்பட்டுள்ள வேலையில் கான் 

காட்டும் ஜாக்கொதை எனக்கு ஒருபோம் திருப்திகர 

மாகிறதில்லை. . ஸர்வ ஜனங்களின் அபிவிர்த்திக்காக ௪தர 
உழைப்பது என் கடமை,” “எவ்விடத்திலும் ஜனங்களின். 
வழக்குகளை விசாரணைசெய்ய கான் தயாரா யிருக்கிறேன்.,?? 
இப்படிப் பேசும் ௮ ரசன் தன்கடமையை அசட்டை 
செய்தானென்ற௮ு சொல்வதை நம்புவஅ எப்படி.$ அற 

வறமும் உலக நன்மைக்குரிய பிரவிர்த்தியும் ஒன்றுக் 
கொன்அ௮ முரணல்லவென்னு பகவத்ேதையில் வற்பு௮ த் 

தீப்படும் கொள்கையே அசோகன் கொள்கைபோலும்,
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மேலும், சானைங்களில் அரசனுடைய ராணிகளையும்: 

பிள்ளைகளையும்பற்றிக் கூறப்பட்டிருக்கற து. தறவியான 

பின் அரசன் அவர்களுடன் வாழவில்லையென்று நாம் 

௮னுமானஞ்செய்து கொண்டாலும் அவர்களுடைய 

யோகக்ஷமங்களை அவன் கவனித்துவந்தானென்பது: 

தெளிவு 1. அசோகன் கடைசிவரையும் தனது கடமை: 

கா - : நிறைவேற்றுவதில் கண்ணுங் கருத்துமாயிருந்தா 

டொன்று நாம் கூறுவது மிகையன்று. இப்படிப்பட்ட 

ஊக்கமுடைமை, அரசருக்கு இன்றியமையா ததென்று 

கெளடல்யனுடைய அர்த்தசாஸ்திரத்திற் கூறப்பட்டிருமப். 

பதால் ௮சேர்கன் இவ்விஷயத்தில் தம் முன்னோர்வழியை ் 

அனுசரித்.து வர்தானன் நி வேறில்லை. 

ஸங்கத்திற் சேர்ந்தபின் அரசன் ஊக்கமுடைமை 

முன்னிலும் ௮திக விசாலமடைரந்தது._ 

தர்மப் பீரசா அரைத்தனக் காரியங்களில் மட்டும் 
ரம் செய்தல்: 

garg ஊக்கத்தை கிறுத்திக் கொள். 

ளாமல் . உலகமெங்கும் தர்மப்பிரசாரஞ்செய்யவேண்டு: 

மென்ற ௮வா .அ௮சோகனைப் பற்றியது, :தனஅ ராஜ்யத் 

 தினுள்ளும் வெளியிலும் தர்மப் பிரசாரம் நடத்தினான் 

அவனது. : ஏகாதிபத்தியத்தக்குப்பட்ட யவனர், காம். 

போஜர், காபகதேசத்து நாபபந்தியர், போஜர், பிதே 

“ஸனிகர், ஆந்திரர், புலிந்தர், ராஷ்டிரிகர்,..காக்தாரர் முத 

லிய ஜனங்களுக்குப் பல. தர்ம ஆசிரியர் அனுப்பப்: பட்ட 

னர், அர்த ஜனங்கள் அசோகன் போதனையை அன் 

புடன் கேட்டார்களென்று நாம் ஊ௫க்கலாம். 

தர்ம போதனைகள் செய்யப்பட்ட பிரதேசங்களின். 

பெயரும் அந்தந்த இடங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட 

ஆபியா பெயரும் சிலோன் ஐதிஹ்யத்தில்* கூறப்பட் 

- * ஐந்தாம் சாசனம். "* மகாவம்சம், அத். 12.
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ஒருக்கன்றன.. கன்னிங்ஹாம் தரை: 18731 Gd 
ஸாஞ்சியின் அருகேயுள்ள ஏசாளமான புராதன வஸ்.அக் 
களைச். சோதனை செய்தபோது பெளத்த முனிவரின் 
எலும்புகள் நிக்ஷபிக்கப்பட்ட பாத்திரங்கள் அகப்பட் 
டன. இரண்டு பாத்திரங்களின் புறத்தில் *“ஹிமவக்தப் 
பிரதேசத்தின் Berl wey Gus காசியப கோத்திரன் 
சாம்பல்” என்றும், *“ஹிமவந்தப் பிரதேசத்தின் ஆசாரிய 

-னாகிய்-மஜ்ஜிமன் .சாம்பல்'? என்றும் லிகிதங்கள் காணப் 
பட்டன.  மகாவம்சத்திலும்- இப்பெயர்களுடைய ஆசா 
ரியர் அசோகன் காலத்தில் இமயமலை அல்லது ஹிம 
வந்தப் பிரதேசத்தில் தர்மத்தைப் போதித்தன0ரன்று 
கூறப்பட்டிருப்பதும் குறிப்பிடத் தக்கது, பு 

ஸ் ௦வர்ணபூமி, அல்ல ஸலஸோவனபூமி என்று கூறப் 
படும். பர்மா தேசமும் “அசோகன் தூதர் மூலமாக 
பெளத்த தர்மத்தைச் செவியுற்றதென்று இங்கு சொல்லப் 
படுகிற து; அசோகனுடைய சாஜ்யத்துக்கு உட்படாத 
வேறு பல தேசத்தார் அசோகன் மூலமாகவே பெளத்த 
தர்மத்தை .அறிந்தனரென்பது உண்மையே. தென் . 
இந்தியாவில் சுதந்திர -அசசர்களா யிருந்த சோழர் பாண் 
டியர், ஸத்தியபுத்திரர், கேரளபுத்திசர் நாடுகளில் தர்ம 
போதனைகளும் -தர்மீயமான உபகாரச் செய்கைகளும் 
கடக்அுவர்தன, சிலோன் தீவிலுள்ள ஜைங்களும் மூதின் 
மூதல் புத்தரின் ஸந்தேசத்தைக் கேட்டது. அசோகன் 
மூலமாகவே, அசோகனுடைய சகோதரன் மகேந்திர : 
ணும், சகோ தரி ஸங்கமித் திரையும் இங்கு தர்மப் பிரசாரஞ் 
செய்யும்பொருட்டு அனுப்பப்பட்டார்களென்று : இதிகா 
ஸங்கள் கூறுகின்றன. தென் இந் தியர் விலும் இவர் 
பெளத்த தர்மத்தைப் பரவச் செய்தனர்போலும், மகேந் 
இர விஹாரம் என்ற பெயருடைய ம்டம் ஒன்று தென்
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னாட்டில் இருந்ததாக யுவன்சுவங் கூறுகிறான். மசகாவம் 

சத்தின்படி இவ்விருவரும் அசோகனுடைய மக்சளாம். 

ஏறக்குறைய. அசோகன் காலத்தது என்று ௮னுமா 

னிக்கப்படும் . இற்பம் ஒன்றில் சிலோனில் பெளத்த 

மதத்தைப் பிரசாரஞ்செய்த விஷயம் குறிப்பிட்டிருப் 

பதுபோல் , தோன்றுகிறது. ஸாஞ்சி ஸ்தூபத்தின் ஓர் 

வாசலின் உத்தரக்கல்லில் உயரமான: ஓர் மனிதன் யானையி 

லிருந்து இறங்குவதையும் Cur BA Gop Ss Bon இளை ௮ம் 

மரத்தினின்௮ு ஓடிக்கப்பட்டு அம்மனிதனிடம் கொடுக்கப் 

படுவதையும் விளக்க்காட்டும் . சிற்பம் : ஒன்றுண்டு, 

போதிவிருக்ஷத்தின் இளை சிலோனுக்கு தேவர் பிரியனான 

திஸ்ஸன் என்ற அசன் காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட 

செய்தி லோன் இதிகாஸங்களில் மிக விமரிசையாகக் 

கூறப்பட்டிருக்கெறது, முன் கூறப்பட்ட சிற்பம் இந்தச் 

சம்பவத்தின் அறிகுறியா யிருக்சலாமன்றோ ? 

அசோசனால் தர்மப் ரசாரம் செய்யப்பட்ட நாடுகளுள் 

ட மிச முக்கியமானவை அறுநூறு யோ 

வெகு தாரத் ஜஊக்கப்பாலுள்ள ஐந் அ அரசரின் 
துள்ள ஜந்து . : eee 
அரசருடன் உறவு, நாடுகள், ஆ௫யா ஐரோப்பா ஆப்பிரிச் 

ன அர காக் சண்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சச் 

இக்கும் பிரதேசங்களை ஆண்டுவந்த அரசர் இவர், இங்கு 

இரீக்கு ஜாதியாருடைய.காகரிகம் மிகுந்திருந்தது: 'அலச் 

ஸார்தர் என்ற மாஹிடோணியா. தேசத்துப் பராக்ரம 

ப. வீரன் இ, மு, 3565-ல்: தனது இக்விஜயத்தை. ஆரம்பித்து 

நூற்றுக்கணக்காய் ரரஜ்யங்களை ஜயித்து. இர்இயாவுக்கும் 

படையெடுத்துவந்த விவரல்கள்” சாதாரணமாய்த் தெரிந்த 

வையே, அவ்வீரன் பராக்கரமத்தால் ஏற்பட்ட ஏகாதி 

பத்யம் அவனுடைய, முடிவுடன் IGG EB. YOR 

ஸாந்தரின் முக்கிய, போர்வீரர்கள் அப்போது அந்து.
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ஏகாஇபத்தியத்தைப் -பல்கிட்டுக்: கொண்டனர். பதின் 
மூன்றாம் சானைத்தில் கூறியிருக்கும் ஐந்து அரசர்களின் 

ராஜ்யங்கள் : அலக்ஸாந்தரின் ' ஏகாதிபத்தியத்திலிருக்து 
உண்டானவை, சாளைத்தில் ஐந்த: அரசரின் பெயர் 

மட்டும் ' கூறப்பட்டிருக்கிற ௮, el காலமும் 
தேசமும். பின் வருமாறு : ் 

  

  

  

ஐந்து. ௮ரசருகி -- பட 

குச்.சாஸனங்க|  இவ்வரசரின் இவர் ஆண்டு காலம் 
ளில் வந்துள்ள ஐரோப்பியப் பெயர், வர்த தேசம் சி, மூ. 

் பெயர், ட ட ; ~ 

அன்டி, யோகச்ச 'பண்டாம் ஆண்டி. ஹிதியா . 261-246 
>  wréeaew (Sure) 

அலமாய ்டாலமியாஸ் (பை எூப்து 285-247 - 
லாடெல்பாஸ்) 

அன் ேேதகன!அ௮ண்டிகோனஸ். . (மாஸிடோணியா 277-239 
ல (கொனாடஸ்) 

மக. மகாஸ் கைரீனே 28 258 
அலச ஸைதர|அலச்ஸாந்தர் 1 ஏப்பைரஸ் | 272-268 *     
  

ஷிரியா தேசத்அக்கும்.. மோரியரின் Tar Buss 
யத்துக்கும் ளெல்யுக்கஸ் காலத்திலிருந்தே 'ரேசபாவம் 

இருந்துவந்த...  மெகாஸ்தனிஸ் போன்ற யவன: தூதர் 

கள். மோரிய ராஜதானியில் : யவன அரசரின் : காரியங் 
களை நோக்வெர்தனர்.' . அதனால் .௮சோகன் இந்த அயல் 
அசசருக்கும் தனக்கும் மிக அருமையென்று தோன்றிய 

சுவிசேஷத்தைத் தெரிவித்தது. அ௮ச்சரியமில்லை. அசோ 
கன் இங்கு தர்மத்தைப் போதித்ததுடன் : திருப்தியடை 
யாமல்'வைத்தியசாலைகளையும் மிரூசு abit Bilge 
ஸ்தாபித்து அவற்றைப். பரிபாலித்து வர்தா. ஸரீ
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அசோகனுடைய சாஸனங்களில் ஐந்து அரசர் கூறப் 

பட்டிருப்பது பூர்விக இந்திய சரித் 

are 2 ah இரத்தின் காலநிர்ணயத்துக்கு மிகவும் 

ஸமகாலத் துவம். 
முக்கியமான ஆதாரமாயிருக்கிறஅ. 

இந்த ஐந்து அரசர்களும் சேர்ந்து ஜீவித 

திருந்தது சான்கு வருஷங்கள் மட்டுமே. இத் தூரதேசங் 

களுக்கு அசோகன் தூதரை அனுப்பியது தனது பன்னி 

ரண்டாவது பட்டாபிஷேச வருஷத்திலென்று சாலனங் 

கள் ஈமக்குத் தெரிவிக்கின்றன. அதனால் அசோகனு 

டைய பன்னிரண்டாவது வருஷத்தை நாலு வருஷங்க 

ளுக்கு அதிகம் முன்பின் போகாமல் நாம் நிச்சயிக்கலாம். 

சி. மு. 258-வோ0ல் அசோகனும் இக்கு ஐந்த அரசர்களும் 

ஒருமித்து ஜீவர்தராயிருர்தனர். இதை மமகாலத்துவம் 

(இற்கு என்று சொல்லலாம். இந்த ஸமகாலத் 

. அவத்திலிருந்து அசோகனுடைய ராஜ்யபார காலத்தையே 

நாம் தீர்மானிக்கலாம். இதல்லாமல் மற்றொரு ஸம 

காலத்துவமும் பூர்விக இந்திய சரித்திரத்துக்கு மிசவும் 

_ மூக்கியம்; அதாவது இரீக்கு பாஷையிலுள்ள அலக் 

ஸாகர்தர் வீரன் சரிதைகளில் ஸந்திகோட்டாஸ் என்ற 

இந்திய அரசன் பெயர்கூறப்பட்டிருப்பஅு. இந்த 

ஸ்ந்தரகோட்டாலஸ் முத்திராராகூஸம் என்ற சம்ஸ்கிருத 

நாடகத்தின் பாத்தினான சந்திரகுப்தன் என்ற மோரிய 

வம்ச ஸ்தாபசன் தான் என்ற.௮னுமானம் பூர்விகஇந்தியா 

சரித்திரத்தில் முதலாவது ஏற்பட்ட ஸமமைகாலத்துவம். 

இரண்டாவதாக ஏற்பட்ட ஸமகாலத்துவம் ௮சோசன் 

சாஸனங்களொன்றில் ஐந்து தூரதேசத்து அரசர்கள் 

கூறப்பட்டிருப்பதே, . ் 

... அசோகனுக்கு ஐந்து மேனாட்டு ௮ரசருடன் ஏற் 

பட்ட உறவானசு இந்திய சரித்திர ஆராய்ச்சிக்கு ஓர்
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ஸமகாலத்துவத்தை அளித்திருப்பதன்றி வேறு விதத் 
வண ee திலும் முக்கியமாகக்-குறிப்பிட வேண் 

உலகம் தடதிசை டிய ஒர் விஷயமாகும். பெளத்தமத 

உலக த் தைச் மானது பின் காலங்களில் 8ீழ் ஆசியா 

=e தித்தது. வில் பிர பலமானதுபோல மேல் ஆசியா 

வில் பிரபலமாசவில்லை. ஆயினும் இப்பிரதேசங்களிலும் 

அசோகனுக்குப் பின் சில நாற்றாண்டுகள் பெளத்த 

"சமயத்தின் காற்று வீசியது. பெளத்த ஆலயங்களும் 

மடங்களும் ஏற்பட்டன. இந்தியாவுக்குப் புறம்பான நாடு 

களில் கடுமையான கியமக்களும் தவழுமுடைய பல 

துறவிகள் சஞ்சாரஞ் செய்வதும் வசித்துவருவதம் ௪கஐ 
மாயின. இதனால் மேனாடுகளிலும் இவ்விதத் spd 

சங்கங்கள் ஏற்பட்டு, வாழ்வு தன்பமே, என்ற கொள்கை 
யும், புனர்ஜன்மத்தில் ஈம்பிக்கையும், புலால் உண்ணாமை 

யோகாப்பியாசங்கள் முதலிய: வழக்கங்களும் வெகுவாகப் 

பாராட்டப்பட்டன. இம்மாறுதல்களுக்கு மூலகாரணம் 

இப்பாகங்களில் அசோசன் செய்த தர்மப்பிரசாரமே, : 

இறிஸ்தவ மத ஸ்தாபகரரசய இயேசு கிறிஸ் அ பாலஸ்தீன் 

நாட்டில் அ௮வதரித்தபோது அங்கே இகந்தியருடைய - 

அத்தியாத்ம சாஸ்திரங்களும், துறவறங்களும் 'செல்வாக் 

கடைந்திருந்தன. இதிலிருந்து ஒரு சரித்து உண்மை 

விளங்குிறத, அதாவ, பூகோளப் படத்தில் தூசத்தா 

ஓம், பாஷையினாலும், காடு மலை கடல் முதலிய இய்ற்கை 

யின் தன்மைகளாலும் அதிகமாகப் பிரிக்கப்பட்ட நாடு 

களுக்கடையிலும் ஆஇகாலங்களிலிருந்து பண்டமாற்று 

தல் மட்டுமன்று, எண்ணங்களின் கொடுத்துவாங்கலும் 

நடந்தேறினவென்பதே. இப்பேபோது இந்தியாவில் 

ஐசோப்பிய நாகரிகமும் இக்காட்டு நாகரிகமும் சந்தித் 

இருப்பதுபோல  எ௫ப்து, ஹிரியா, பாலஸ்தீன் முதலிய
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தேசங்களில் ' ௪.. மூ. மூன்று; “இரண்டு, ஒன்றாவது 
spaniel குணதிசை உலகம் குடதிசை உலகத் 
தோடு சந்தித்தது, 

அசோகனின் பதின்மூன்றாம் ௮ண்டிலும் இருபதிமம் 
.... ஆண்டிலும் இப்போது கயையின் AG 

ஜலீவகர்களுக் இல் காணப்படும் மூன்று குசைகள் 
Hh FOSS a Q 
"GO mie a வட்டப்பட்டன; இந்தக் குகைகள் 

கடுந்துறவிகளாகிய ஆஜீவகர்களுக்கு ் 

தானம் செய்யப்பட்டவை, இதை சாம் அசோகன் 
ஆளுகையில் விசேஷ: ௪ம்பவமாகக் கொள்ளவேண் 

.டியதில்லை.. அவனால் செய்யப்பட்ட மற்ற பல தான 
. தீர்மங்களின் லக்தியங்கள் அழிக்அபோயின, , இவை 

மட்டும் கிலை கிற்கின்றன, அவ்வளவே. 
இருப்பத்தேழாவது இருப்பத்தெட்டாவ.அ. பட்டா 

த பிஷேக வருஷங்களில் அசோகனுடைய 
ஸ்தம்ப 

் . - oF ஸ் ம்பசாளனைங்கள் வசையப் 
சாஸனர்களைப் : டூ & 

பட்டன. “ அசோகனுடைய அரசாட் Sa Is Calis 
ன ன் தன்மையை அறிக் தாணர இவை. 

" மிகவும்' முக்கயமானவை. இவற்றில் ஏழாவஅ ஸ்தம்ப 
'சாளனைம்விசேஷமர்சக்குறிப்பிடத்தக்க.அ. இதில் அசோ. 
கனால் செய்யப்பட்ட எல்லாச் சீர்திருத்தங்களுடையவும் 

மதிப்புசை இருக்கிறத. . இவ்வகை லிகிதங்கள் எழுதப் 
பட்டுள்ள * தூண்கள் ? . ௮சோகனால் முன்னமேயே 

சாட்டப்பட்டிருக்கலாம். : அவனுடைய. :முன்னோர்க 
ரூம் இப்படிப்பட்ட ஸ்தம்பங்களை. காட்டியிருக்கலாம். 
அரசன் முடிசூடிய இருபத்தோராம் வருஷத்தில் நடந்த 

இீர்த்தயாத்திரையின். ஞாபகச்சின்ன.மாக. நாட்டப்பட்ட 

ஸ்தம்பங்களைப்பற்றி முன்னே கூறினோம். சில ஸ்தம்பங் 

கள்..முதலில் ர்த்தி ஸ்தம்பங்களாக .சாட்டப்பட்டிருக்
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கலாம். அசோகன், தான் ஜனங்களுக்குத் தெரிவிக்கச் 
கருதிய: விஷயங்களை :. இவற்றிலெல்லாம் எழுதவேண்டு 

மென்று தீர்மானித்தான். 

அசோகன் காலத்தில் கடைசியாக ஈ௨உந்த சம்பவம் 

ம மூன்றாவது : பெளத்த மகர், ; சபையா' 

் பெளத்த யிருக்கவேண்டும். .. இடுலான் ட ஐதிஹ். 
மகா ஸியை 

Fas யத்தில் இந்த மகா சபை அரசனது 

பத்தொன்பதாமாண்டில் ஈடந்ததாகக் -கூறப்பட்டிருச் 

றது. இது சரியென்று தோன்றவில்லை. இருபத்தே 

ஹாவது அல்லது அஇருப்த்தெட்டாவஅு : பட்டாபிஷேக 

வருஷத்துக்கு மூன் இந்த மகா ஸபை நடந்திருந்தால் 

அ.த்தனைமுக்கெயெமான சம்பவம் ஏழாம் ஸ்தம்பசானைத் 

Ba கூறப்படாமலிரா௮. ஆன தால் ஸபை ஈடக்தஅ Bap: 

240-0 ஆயிருக்கலாம். இன எவ்வாண்டில் ஈடைபெற்ற 

தாயினும், மூன்றாவஅ௫. மகா ஸபை பெளத்த சமயத்தின் 
வளர்ச்சியில் மிகவும் முக்கெமான அறை என்பதில் ஐய 

மில்லை. இதை விளக்குவ தற்குப் பெளத்த ஸங்கத்தின் மூன் 

சரித்திரம் சற்று உணர்வது அவயம். இச்சங்கங்களின் 

வரலாற்றை அடுத்த அதிகாரத்தில் எடுத்துரைப்போம். 

சாஸ்னங்களில் பிரதிபலித்துக் காணும் தோற்றமே 

அசோகனுடைய உண்மையான உருவ 

மென்று முன்னே கூறினோம். ' இங்கு 
. அரசனுடைய கொள்கைகளும் மனமும் 

ட் அசோகன் 
gant 

பளிங்கிற்போல் விளங்குசன்றன ; 1 அவன் உள்ளத்தில் 
துறவியின். பக்தி சிரத்தையும் ௮சசனின்'ஞ ஞானமும் ஊக்கு 
மம் ஒருங்கே கலக்கன்றன. மனிதனாகச் கணித்தாலும் 
அ/ரசனாகக் கணித்தாலும் அசோகன்” (மேன்மை குன்றுவ 

தில்லை. .. ௮ ரசனாகச் சணிக்குமிடத்.து,- அசோகனுலைடைய் 

போர் செய்யாவிசதமும் மதங்கள்பால் சமமான: பார்வை
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யும் விசேஷமாகக் குறிப்பிடத்தக்கனவாம். ஸ்ரீ. வின் 

.ஸென்ட் ஸ்மித் என்ற பிரசித்திபெற்ற இந்திய சரித்திர 

ஆரியர் ௮க்பரையும் ௮சோசகனையும் 'சர்தூக்கி எழுது 

கிருர்.* மதங்கள் விஷயத்தில். இவ்விருமன்னரின் ௪ம 

திருஷ்டியும் எச்சமயத்தாருக்கும் ஒன்று போல் சுரந்த 

அன்பு மாதரவும் மெச்சத்தக்கனவே. இவ்விஷ்யத்தில் 

- இவ்விரு சுடர்களின் ஒளியும் கிகசெனினும், புறச்சமயங் 

். களைப் பழிப்பவரிடையில் தோன்றி வளர்ந்த அக்பருடைய 

சமதிருஷ்டி அசோகனதைகிட விசாலமும் பெருமையு 

முடையதென ராம் ஒப்புக்கொள்ளலாம்.. ஆயினும், முன் 

கூறிய ஆரியர் குறிப்பிடுவ.துபோல, அக்பர் புத்திக்கு 

யுத்தங்களைத்தவிர்த்து  தர்மத்தைமட்டும் பரவச்செய்வ 

தென்ப௫ பேதைமையாகத் தோன்றுமேயன் றி வேறில்லை. 

அசோசனோ, அயல். காடுகளைக் கைப்பற்றுவதின் . 

கொடுமையைத் தன ஆளுகையின் தொடக்கத்திலேயே 

- உணர்ந்தான், அக்பர் ௮சோகனுடைய பதின்மூன்றாவஅ 

சாஸனத்தைப் படித்திருந்தால் அவனைப் பயங்கொள்ளி. 

ய்ரகவே கருதயிருப்பர். - அரசர் பூமியில் பேராசையைத் . 

. தலிர்க்கவேண்டுிமன்பஅு அக்பர் புத்திக்கே எட்டவில்லை, 

இக் சசப்பான ௮ரிய உண்மை தற்காலத்தில் பல: ராஜாங்க - 

நிபுணர்களால் “ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறத. இவ்வுண் 

மையை உணர்ந்ததே அசோக ராஜனுடைய அழியாப் 

புகழாம், டட டித்த « ன ட் 

-அசசனாயிருக்அம் -- மனிதனுக்குரிய - லக்தியங்களை: : 

- மறக்காது, சுக போகங்களில். மயங்காது வாழ்ந்துவந்த: . 

மன்னர் Nee Ans. சரி த்தரமூலமாகயெ ஆதாரம் 

களில் மிகுந்த வித்தியாசமுள்ளபோதிலும்; சுபடமற்ற 

உள்ளத்திற்கும்: எல்லோர் காட்டிக்கும் எளியனாயிருக்க 

. «Tbe Oxford History ‘of India by Ve A. இரப்ப, 175,
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வேண்டுமென்ற ஆர்வத்திற்கும் தனது ere 
ஓயாக்கவனத்திற்கும் அறகெறியைத் தழுவும் சத்தைக். 

கும் அசோகனை சோமராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியான 
மார்க்கஸ் ஒளரேலியஸ் என்ற மகானுடன் ஒப்பிடலாம்... 
ஊன் தவிர்த்தல், கொல்லாமை, ஆடம்பமற்ற வாழ்க்கை, 
முதலிய கோன்புகளைக் அச்மொன்யரலளும் அறதவியாக: 
௮.ரசு ஈடத்தியவரும் சிலருண்டு, ஆனால் அவர் மற்றப்படி 
அசோகனுக்கு ஒப்பாகாராதலின் அவரை இங்குக் குறிப் 
பிடவேண்டிய அவசியமில்லை. ௮வன் பெளத்த மால். 
களில் அருகன், என்ற ஆன்மீய நிலைமையை Aoi sr 
னென்று ' சொல்லப்படுகிற ௮, அசோகன் ஒரு war - 
புருஷ்னென்னு நாமும் கூறலாம், ௮ப்படியிருந் தம். 
அவன். கர்வமடைந்ததாகத் தோன்றவில்லை. அவனுடைய: 
கர்வமின்மைக்கு பாப்ருசானைம் சான்றாகும், தான் 
சாஜாதிராஜனாயிருந்தும். அவ்வூரிலுள்ள பிரத ஈக்களுக்கு, 

- எழுதியிருக்கும் கடி.தத்தில் ௮ரசன் தனது ஈமஸ்காரத்தை: 
அவர்களுக்குச் சமர்ப்பித்து எழுதத்தொடங்குகிறான், ; 
ஆன்ம பரி லனை. எவருக்கும் அவசியமென்று வற்புறுத்: 
அம் மூன்றாம் ஸ்தம்பசாளனைமும் இங்கு பிரத்தியேக 
மாகக் குறிப்பிடத்தக்க.௪. இவ்வித. உயர்ந்த சுபாவள் 
கள் அமைந்தவனாயிருர்தும் அக்காலத்துப் பாமர ஜனம் 
களுக்கு . அசோகனுடைய மேன்மையைவிம. அவன ஆ: 
மடமை, தான் நன்முகப். புலப்பட்டது; : நன்மையில்: 
கம்பிக்கையற்ற உலகமானது, ௮. ரசன் அறகநெறியைப்- 
பரவச்செய்வதில் கொண்ட உற்சாகத்தையும் எல்லோரும். 
ஈன்கறிந்த நற்போதனைகளை வற்புஅத்தூவதில் ony 
ஊக்கத்தையும் அவனுடைய பேதைமைக்குத் திருஷ்...' 

டாக்தமாகக் கொண்ட்து... அவன் தனக்குப் பெருமை. 

| யெனக் கருதிய தேவானாம்பிரியன் என்ற விருதான பிற்.
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ர் கால்களில் சம்ஸ்கிரு த மொழியில் மூடனென்னும் பொரு 
ஸில் வழங்குவதும் வியக்கத்தக்கதே; 

் அசோகனுடைய விசாலமான கோக்கங்களும் ச்ண் 

ணங்களும் கைகூடவில்லை. ஆயினும், இது... ௮ரசனின் 

குற்றமென்று கூறுவது தவறு, முயற்சி மட்டுமே மனி 

SMEG © உரிய, எண்ணங்களின் வெற்றி ௮ல்லஆ 

தோல்வி. இயற்கையிலுள்ள வேபல நிமித்தங்களைப் 

டபாறுத்திருக்கிறது. இவை எஏகோபித்தால் மனிதனின் 

ோக்கங்கள் கைகூடுகின்றன. அதனால் அசோகனுடைய 

எண்ணங்கள் கைகூடவில்லையென்பது அவன் புகழைக் 

குறைக்கவில்லை. . தர்மத்தைப் போற்றுவதில் ஏற்பட்ட 
ச்ரத்தையிலும், மதவிஷயமான சண்டைகள் ஓய்ந்து 

மடிந்தபோகவேண்டுமென்ற. கோக்கத்திலும்,. ஜனங்கள் 

ஒற்றுமையுடனும் சுபிக்த்துடனும் சந்தோஷத்துடனும் 

வாழ்ர்அவரவேண்டுமென்ற கோரிக்கையிலும், ஜனங்க 

.ஞூடைய க்ஷேமம் அரசனுடைய ௩டத்தையைப் பொறுத் 
தருக்கிறதென்ற உண்மையின் உணர்ச்சியிலும் ௮சோக - 

   

னுடைய சரிதை nee Ae பெரிய மலையிலக்கா 

யிருக்கிறது. ் 
நாட்டின் க்ஷேமத்தைப் பலவாறு வளரச் செய்து 

அசோகனுகீதப் சொண்டு . அசோகன் முப்பத்தேழு 

, பின்வந்த வருஷங்கள் ஆண்டபின் கரலகதியை 

மோரிய oye அடைந்தான். அரசனுடைய இறுதிக் 
($M a > 
காலம் கி. மு. 232 என்று கணக்கடப்படுகிற து, ௮சோக 

னுக்குப் பல குமாரர்: இருந்தனர். மகததேசத்தில் 

அசோகன் பேரனான தசரதன், அசோசனுக்குப் பின் 
அரசனானான். Qasr ger கூூதாதை செய்துள்ள 

.குசைகளின் அருகில் ஆஜீவகர்களுச்கு மூன்று குகை 
களைச் செய்திருக்கிறான். . இதுதான்  இவனைப்பற்றி ஈமக்.



_ குதி.தெரிந்த௫,. . ஸம்பிரதி என்ற பெயருடைய ர டு 
னின் மற்றொரு பேரன் ஜயினமதத்தைப் பரிபாலி ் 
அகத மதத்தாருக்கிடையில் பெரும்புகழ் பெற்றானென்பூ ந 

. ஐயினக்: கிரந்தங்கள் கூறுகின்றன, :- அசேரகனுடைய: 
8 ததியார் ௮வன தர்மசிர்தையையோ திறமையையோ: 

பின்பற்றவில்லை... தன் ஸக்ததியாருக்கென்றுி சானல் 
களில் எழுதப்பட்டிருக்கும் எச்சரிக்கைகள். ச்வனிக்ஃப் 
படவில்லையென்னறு நாம் ஊூக்கலாம். .புசாணங்களிலுள்ள.. 
வம்சாவளியின் படி. 'அசோகனுக்குப்பின். வந்த மெளரிய 
௮. ரசர், அறுவர். அவர் மகத ராஜ்யத்தை இ. மு... 252. 
PS®..185-@P வரையும் ஆண்டு வர்தனர், அப்போது: 
ஏகாதிபத்தியத்தின் பல:. பாகங்கள் வேறுபட்டு சுதந் இர 
ராஜ்யங்களாய் மாறின. “இதுவன்றி, இவ்வசசரைப் பற்றி. 
ஈமக்குத் தெரிந்ததும் கொஞ்சமே, : அவற்றை இங்கே, 
எடுத்துச்சொல்லவேண்டிய . அவசியமுமில்லை, கடைசி. : 
ore பிருஹத்ரதன் என்ற”.மோரியனிடமிருக்து புஷ்ய். 

- மித்திரன் என்ற சுங்க வம்சத்து அரசன் ராஜ்ய லக்ஷ்மி | 
யைக் கைப்பற்றிக், கொண்டான்... அதற்குப் பின்னும். 

'மெளசியர் பாடலிபுரத்தில் சற்றரசராய் வாழ்ந்தனர். . ் 

111. அசோகன் தர்மம் 
அசேர்சகனால்' கூறப்படும் தர்மம் எப்படிப்பட்ட, 

புத்தரின் மதத்தைப் பிரசாரம் செய்வதில் அவன் எவ்வ. 
ளவு தூரம் பயனடைந்தான். . என்ற விஷயற்களை காம். 
தனியாக ஆசாய்வ.த. அவசியம், பெளத்த மதத்தின். 
வளர்ச்சியில் மட்டுமல்ல, இக்தியாவின் ஸமய சரித்திரத் 
தில் ௮அசோகனுடைய ஸ்தானம் மிக முக்கயெமான௮, , -. 

௮சோகன் மதங்களுக்கெல்லாம். ஸர்வ. சம்மதமான.



அசோகனுடைய சாஸனங்கள் 

ரீ சாலங்கமார்க்கக்தையே தர்மம் என்ற சொல்லினால் குறிச் 

னில் வடி இரான். ஆயினும் அவன் புத்தருடைய 
Gere ar 

காலத்தில் மதத்தில்விசேல பற்றுள்ள வனாயிருக் தா 

பெளத்த மதத். னென்பதில் ஐயமில்லை. அவன் எட்டுப் 

சொற்ப படிகளுடைய ஸம்போதி என்ற ஞான் 

மார்க்கத்தை ' வழிபட்டதாக ஓரிடத் 

தில். கூறப்பட்டிருக்கிறது (எட்டாம் சானைம்), மற் 

ரோரிடத்தில் : ௮ரசன் பெளத்தமதத்தின் மும்மணி' 
யாகிய புத்தன், தர்மம், ஸங்கம் என்பதைத் தான் சரண 

மடைவதாகச் சொல்லப்படுகிறது (பாப்ரு சாம்). 
aes சாஸனத்தில் ௮ரசன் சில பெளத்தக் கிரந்தங்கள் 
சேஷ ஒளியுடையனவென்று தான் மதிப்பதாகக் கூறு 

இரான். ஒன்பதாவஅ பட்டாபிஷேக வருஷத்தில் அரசன் 

புத்தரின் கொள்கை மிகச் சிரேஷ்டமென்று உணர்ந்து 
பதின்மூன்றாம். ஆண்டில் ஸங்கத்தில் சேர்க்தகொண்ட 
விவரங்களை முன் சொன்னோம். 

் அரசன் பெளத்த ஸங்கத்தின் ஓர் அம்சமான அம்: 

௮அபற்றி அவனுக்குப் பெளத்த ஸங்கத்தின் தலைமை 
ஸ்தானம் ஏற்பட்டதென்று சாம் ஊ௫ூச்சலாம், பெளத்த 

ம்கா ஸபைகளில் எல்லாருடைய வாக்கும் சமமான 

மதிப்புள்ளதென்றாலும், அசோகன். தனது ஏகாதிபத்தி' 
யத்தின் செல்வத்தையும் செல்வாக்கையும் பெளத்த ஸ் 

கத்துக்கு உரிமையாக்கியதால் அவனுக்கு ஸங்கத்தில் 

விசேஷ கெளரவம் ஏற்பட்டிருக்கவேண்டும். அரசனின் 

சகோதர சகோதரிகளும் புத்திரரும் புத்திரிகளும் ஸங்கத் 
தைச் சேர்ந்தனரென்று ஐதிஹ்யத்தில் : சொல்லப்படு. 

றது. அதனால் பெளத்த மதத்துக்கு அதக. ம௫மை 
யுண்டாயிற்னு, இப்போது பூமியில் பெளத்த மதம் கோ 

டிக்கணக்கான ஜனங்களின் மதமாயிருப்பது அசோக



அசோகன் தர்மம் 

னுடைய உழைப்பின்றி ஈடந்திராது, புத்தரின் கண்ணி 

அக்குப் பின் அவருடைய ஸங்கம் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக 
வட இந்தியாவில் பரவி வர்த்த. . ௮சோகனது உழைப் 

பின் பயனாக ௮.து இக்தியா முழுமைக்கும் முக்கிய மதமா 

யிற்று, இந்தியாவுக்குப் புறமேயும் ஆயிரக் கணக்காக 

ஜனங்கள் புத்தரின் மதத்தைச் சசணமடைந்தனர், “எங்கும் 

தர்மத்தின் ஜஐயபேரிகை முழங்கிற்று, : பல நாற்றாண்டுக 

ளாக.ஒருபோஅம் சம்பவியாத விசேஷம் பியதஹி ௮சசன் 
தர்மத்தைப் பின்பற்றியதால் சம்பவித்தது தர்மத்தின் 

வெற்றி எங்கும் தெரியவந்த ' (ஐந்தாம் சாஸனம்) இவ் 
வசனங்கள்.. தனது காலத்துக்குப் பின் பெளத்த மதம் 
அடையப்போகும் கீர்த்தியையும் புகழையும் தனது அகக் 

கண்ணால் ௮ ரசன் உணர்ந்து கூறியவைபோலிருக்கின் றன. 

அரசனுக்கு ஸங்கத்தின் தலைமை ஸ்தானம் ஏற்பட்ட 

-தால் பல விசேஷக் கடமைகள் ஏற்பட்டன. ஸங்கத்தின் 

காவலனாக அவன் இல் கட்சிகளும் கொள்கைவேு. 
பாடுகளும் வராமல் காக்கவேண்டியதாயிற்று, ஆசாரம்: 

களைக் காப்பாற்றவும், புத்தரின் வாக்கியங்கள். எவை 

“யென்று. தீர்மானஞ்செய்யவும், மதக்கொள்சைகளை 

ஆராயவும் ௮சசன் ஒரு மகாஸபை கூட்டிய விஷயம் 

முன்னமே சொன்னோம். அதல்லாமல், பிக்ஷஈக்களை 

எச்சரிக்கை செய்தல், ஸ்தூபங்களைக் கட்டுவித்தல், விஹா 

ரங்களைப் பாதுகாத்தல், காட்டுஜாதியாருக்குத் தர்மத் 

தைப் போஇத்தல், நாட்டிலுள்ள பெளத்த ஸங்கங் 

களைப் பரிபாலித்தல், ger இளைகளில் சண்டை 
சச்சரவுகளைத் தவிர்த்தல் இவையெல்லாம் ௮ரசன் கவ 

னிக்கவேண்டிய விஷயங்களாயின. 

அசோகன் காலதீதுக்கு முன்னுள்ள பெளத்தசங்க 

. சைபகளின் வரலாற்றை இங்கே சுருக்கிக் கூறுவ தகும், 
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ரீ 

௮4 அசோகனுடைய சா ஹனங்கள் 

செளதம புத்தர் ' வாழ்ந்திருந்த காளளவும்- அ௮வர்தாமே 

-ஸங்கத்தின்: அதிபதியாகவும் குருவாக 

வும் எல்லா பெளத்தத் துறவிகளுக்கும் 

மலையிலக்காகவும் இருக்தார், அவர் 

ஸங்கத்தைச் சேர்ந்தோருடைய ஈடையுடைபாவனை களை 

நேர்வழியில் நிறுத்தப் பல விதிகளை ஏற்படுத்தின 

ராயினும் : தூறவிகளின் சுதந்திரத்தை அனாவசியமாய்க் 

கட்டுப்படுத் தவில்லை.  பிக்ஷூுக்கள் சதா ஆசாசியர்களை 

வழிபட்டு அவர்களுக்குக் £ம்ப்படிந்து நடப்பதுதான் 

நன்றென்று கெளதமர். நினைக்கவில்லை, எவரும் தாமே 

தமக்கு வழிகாட்டியாயிருக்கவேண்டுமென்று அவர் ! 

தமது சரமோபதேசத்தில் எல்லோரையும் வற்புுத்.ஐ௫' 

ரர். ஸங்கத்தைச் சேர்ர்தோர் யாவரையும் ஒரு சமூ 

கத்தாராகக் .கட்டுப்படுத்தவேண்டுமென்று அவர் 

முயற்சி செய்யவில்லை ; ஆயினும் ஒற்றுமை உணர்ச்சியை 

உண்டுபண்ணக்கூடிய ஏற்பாடுகள் ஸங்கத்தில் இல்லாம: 

* லிருக்கவில்லை.-. தங்களுக்கிடையில் பரஸ்பர வெரூமான 

மும் நம்பிக்கையும் வளருவதற்காக ** பாடிமோக்ஹம்”” 

என்ற சடங்கு ஒவ்வொரு: பெளர்ணமியன்றும் ஈடந்து - 

வந்தது, பெளர்ணமியன்று.இரவு ஒரிடத்தில் தங்கியிருக் 

கும் பிக்ஷ£ுக்கள் எல்லோருங்கூடி. தங்கள் தங்கள் 

ஈடத்தையில் சம்பவித்த குற்றங் குறைவுகளை மற்றோருக் 
குக். கூறி மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொள்வது வழக்கம், 

இதன்றி வேறு விதத்தில், ஒரு அறவி மற்றத் துறவிக்குக்! 
£ழ்ப்படியவேண்டிய ௮வசியமிருக்கவில்லை, 

கெளதமபுத்தர் வாழ்ந்திருந்த சாளளவும், அவ। 

ருடைய அடுத்த சீஷர்கள் காலத்திலும் புத்தரின் பெரு. 

மையும் பரிசுத்தமும் பெளத்த ஸங்கத்தைப் பிளவுகளி 

AGES கரப்பாற்றின. காலக்கிரமத்தில் இந்த ஒற்றுமை 

பேளத்த சங்க 

சயைகள்.
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உணர்ச்சியின் வலி குன்றியது, நூறு அருஷணகனுன்னுன் 
, பெளத்த ஸங்கமானஅ .பன்மையிலேயே, * ஸங்கங்கள், 
என்று. கூறவேண்டிய ரீதியில் பல டவலால் carl hace. 
பல பிரமுகர்கள் இந்த ஸ்திதியைக் . கண்டு வியச௪ன 
மடைந்தனர். கொள்கை வேறுபாடுகளை நீக்கவும் ஜீவி 
தத்தில் ஒற்றுமையையும் ஒழுங்கையும் ஏற்படுத்தவும் பல 
முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன. இவற்றுள் மகா ஸபை 
களைக் கூட்டியது மிகவும் முக்கியமான௫. 

முதலாவது மகாஸபை புத்தர் இறந்தவுடன் 
ராஜக்கிருஹம் என்ற ஈகரில் நடைபெற்றது, புத்தர் சர 

மாரியாய்ப் பொழிந்த தர்மோபதேசங்களையும். நட்ப 
வாதங்களையும் இனிய சம்பாஷணைகளையும் உலகம் ஒரு 
போதும் இழக் தவிடாவண்ணம் காப்பாற்றவேண்டு 

மன்று ஸ்பை தீர்மானஞ் செய்தது. இவற்றைக் இரட் 
டுவதற்காக புத்தருடன் நெருங்கிப் பழகிய சீஷர்கள் 

- தெரிக்தெடுக்கப்பட்டனர். பெளத்த தர்மத்தின் தத்த 
வங்களை ப்பற்றி அப்பொழுதே. அபிப்பிராய பேதங்கள், 
ஏற்பட்டனவென்று சாம் அனுமானிக்க இஉமிருக்கற த... 
ஆனால் ௮வை பூரெங்கமாகவில்லை, ஸங்கத்தை ஒன்றாகக் 
கட்டுவதற்கேற்ற ஏற்பாடுகளும் சில செய்யப்பட்டன. 

- மபையானஅ எல்லா பி௯்ஷுக்களும் : அனுசரிக்கவேண் 
டிய சட்டங்களைப் பிரகாரஞ்செய்தத. ஸங்கத்தில் சேர்ப்ப 
தற்குள்ள சடங்கு. (இதற்கு உபஸம்பதம் என்று 
பய? நிச்சயிக்கப்பட்ட, ஆயினும் ஸங்கத்தை 

 ஏகோபிக்கச்செய்த ஏற்பாடுகள் கைகூடவில்லை. 
புத்தருக்குப் பின். ௮வருடைய அப்த சீஷர்கள் 

ஞானப்பொக்கஷமென்று. ' மற்றோரால் கருதப்படுவது 
இயல்பே. . இவர்கள் கூறியவை புத்தரின் சுய வசனங்க 
ளாகக் சருதப்பட்டு, இந்தப் Sgn சிஷர்களின் opis
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are மனப்பாடஞ் செய்யப்பட்டன. இந்து மதக் 

இரக்தங்களைப் போலவே பெளத்தப் பிரபக்தங்களும் 

வாய்மொழியாகக் குருசிஷ்ய பரம்பரையில் கிலைகின்று 

வந்தன, ஆனால் பிரதம சீஷர்களுக்குள்ளேயே Qs 
பிராய பேதங்கள் இருந்தமைபற்றி பெளத்தருக்குள் 

பிளவுகள் ஏற்படத்தொடங்னெ. sar su pis நாறு 

வருஷங்களுக்குப் பிறகு . கொள்கைவேறுபாடுகளும் 

ஆசா ரவேறுபாடுகளும் உண்மையான .மதப் பிரபந்தம் 

கள் எலையென்ற சமுசயமும் மேலிட்டிருந்தன, இக் 

குறைகளைப் பரிகாரஞ்செய்ய மதத் தலைவர்கள் மற்றொரு 
மகா ஸபை கூட்டினர். Oss இரண்டாவது பெளத்த 

மகா ஸபை வெய்சாலியில் ஈடந்தத, ஸங்கத்தில் ஏற்பட் 
டிருந்த பல உட்பிரிவுகளால் ஸபையின் ஈடவடிக்கைகள். 
மூற்றுப்பெறவில்லை. அதன் வேலை இதைந்தது ; பல 

எதிர். ஸபைகள் கூடின ; பிரபந்தங்களை நிச்சயிப்பதம் 
தஇிரட்டுவதும் சாத்தியமில்லாமல் போயின, இரண்டா 
alg ஸபயையால் குழப்பம் அ.இிகரித்ததல்லா மல் வேறு 
குண முண்டாகவில்லை ் 

ஆகவே அனகன் சிங்காதனமேறிய காலத்தில் 
பெளத்த ஸங்கத்தில் குற்றங்கள் மலிர்திரு்கன. ஆசா 
ரங்களிலும் கொள்கைகளிலும் வியலஸ்தை இருக்கவில்லை, 
மதப் பிரபந்தங்கள் எவையென்று திர்மானமாகவில்லை 7 
இந்தியாவின் பல பாகங்களிலுமிருந்த பிக்ஷுக் கூ ் 

டங்கள் தங்களுக்கு ©. AZO wer தோன்றிய சப்டை் 

களையும், சரியென்று சோன்றிய கொள்கைகளையும் 

கைக்கொண்டிருக்தனர். . பாடிமோக்ஹம் என்ற சடங்கு 

கூடச் சரியாக எங்கும் நடைபெற்று வ.ரவில்லையென்் gy 
ஸார்காத் சாளனைத்திலிருந்து நாம் ஊஇக்கலாம். 

மூன்றாவது பெளத்த மகா ஸபை அசோகனுடைய ்



அசோகன். தர்மம் — OF 

SOLASSINOSBES utr FBO GHSGLTIT wl crow 

. பெயர் . வழங்கிய பெளத்த மடத்தில் 

= 2 தக்கு மோகலீ புத்திரதிஸ்ஸன் என்ற ஆசா 

ரியனின் தலைமையின்8&ழ் ஈடைபெற் 

ற. இந்தியாவில் எல்லாப் பாகங்களிலிருச் அம் பிக்ஷாக் 

கள் வரவழைக்கப்பட்டனர்.. . ஸபையின் நடவடிக்கைகள் 

முற்றுப்பெற. ஒன்பது மாதங்கள் சென்றன. ஸபையின் 

அங்கத்தினர் எல்லோரும் சமம் என்ற விதியின்படி காரி 

யங்கள் இீர்மானிக்கப்பட்டனவாதலால் இத் தீர்மானங் 
களில் அசோகனுடைய சுய அபிப்பிராயங்கள் காணப் 
படுகன்றனவென்று: காம் எண்ண இடமில்லை. ஆயினும், 

. அரசனும் பிக்டவானதபற்றி ஸபையின் நடவடிக்கை 

களில் ௮வன்-சம்பக்தப்பட் டிருக்கலாம். 
இர்த ஸபயையில் மிக முக்கியமான காரியங்கள் செய் 

யப்பட்டன. இதய இசாரங்களும் தப்பான கொள்கை 
களும் கண்டனஞ் செய்யப்பட்டன. மதக்இரெக்தங்கள் 

எவையென்று தீர்மானஞ் செய்யப்பட்டு த்ரிபிடகம் என்று. 

பெயருடைய மூன்று பெளத்தப் பிரபந்தத் தொகுதிகளும்” 

இச்சமயம் வரிசைபடுத்தப்பட்டன. தப்பான கொள் 
கதைகளைத் தவிர்ச்கும் பொருட்டு கதாவஸ்து என்ற சந்தம் 

Momus தலைவரால் இயற்றப்பட்டது. திரட்டப்பட்ட 
இரந்தங்கள் முற்றிலும் |பாராயணஞ் செய்யப்பட்டன. 

இப்புவியின் பல பாகங்களுக்கும் தர்மத்தைப் போதிக்கப் 
Sai anit aier அ௮னுப்பவேண்டுமென்று தீர்மானித்து ் 

-லபையோர் அதற் கவசயமான றய வட்ல wate 

தெடுத்தனர். 

ஸ.பையின் தீர்மானங்களை உறுதி செய்ய அரசனுடைய 

செல்வாக்குக் தாங்குகலாய் இருந்ததனால் இம்மூன்றாவ.அ 

மகாசபை முந்திய சபையைப்போல் சண்டையிலும்.
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குழப்பத்திலும் முடியவில்லை. ஸார்காத் ஸ்தம்பத்தி 

அள்ள சாஸனம், இரந்த ஸபையின் தீர்மானத்தை அமு 

அக்குக் கொண்டுவரவே என்பது தெளிவு. ஸாஞ்சி 

ஸ்தம்பத்திலும் பிரயாகை ஸ்தம்பத்திலும் இதே கட்டளை 

பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் இந்த மூன்றா. 
வது மகா ஸபையின் நடவடிக்சைகள்கூட பெளத்த 

ரிடையில் ஸர்வசம்மதமாயிருக்கவில்லைபோலும். ஏனென் 

ரூல் இந்த ஸபயபை .கூடிய விஷயமேனும் வட. இந்திய 

ஐதிஹ்யத்தில் கடையா. இதிலிருக்.து மிகப் பிரபலமான 

அபிப்பிராய பேதங்கள் பெளத்தருக்குள் இருந்சுன 

வென்று நாம் ஊகிக்கலாம், இது ஹீன யானம் மஹா 

யானம் என்ற இரு பெரும் மதப்பிரிவுகளின் தொடக் 

கத்தைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றது, 

மஹாயானம், ஹீனயானம் என்ற செசொற்கள் 

முறையே பெருக்கப்பல் என்றும் சஇறுகப்பல் என்றும் 

பொருள்படும், மஹாயான மதத்தார் தமது மதத்தை, 

பிறவிக்கடலைக் கடப்பதற்கு முற்றிலும் நம்பக் கூடிய 

“பெருமரக்சகலத்தோடு ஒப்பிட்டு; எதிர்க் க-க்ஷியாரின்' 

சமயத்தை, வேகமாய்ச்செல்வதும் அனால் அபாயகர 
மானதுமான சிறுபடகோடு ஒப்பிட்டதிலிருந்து இச் 

சொற்கள் உண்டாயின. 

= எல்லா மதங்களும், ஜீவன், பிரகிருதி, ஈசுவரன், புனர் 

ச் ஜன்மம், கர்மபந்தம், மோக்ஷம் என்ற 

oa art te விஷயங்களைப்பற்றிப் பிரத்தியேக அபிப் 

திபெனத்த மதத் 
தின் சாரமெனல் . சாளனங்களில் ௮வன் இவற்றைப்பற்றி 

். ஒன்றுமே சொல்லவில்லை. அசோசு 

னுடைய அமிப்சினலவ்டை தர்மம் என்பது இப்படிப்பட்ட 

- மதக்கொள்கைகளன்று, ** எல்லோ ரையும். காப்பாற்றக்: 

பிராயங்களுடையன். அ௮சோகனுடைய
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agug எதுவோ அவே தர்மம்”, என்ற அச்சொல் 

லின் உட்கருத்தே தர்மத்தின் லக்ஷணமென்று அசோகன் 

உணர்ந்தான்; அலன் கொள்கைப்படி புத்தபகவானின் 

மூமை என்னவென்ளுல், எல்லா , மனிதருக்கும் உயர் ஈன் 

னெறியை வழிபடுதல் அவசியம் என்று வற்புறுத்திய. 

நன்னடக்கையும் ஈல்லெண்ணங்களுமே கடவுள் வழிபாடு. 

மற்ற மதங்களுடையவும் ஸாராம்சம் ஸன்மார்க்சேபோ தனை 

தானென்று அசோகன் எண்ணினதால் மதச்சண்டை 

களின் இழிவையும் அக்கியமதங்களைத் தரஷிப்பதின் 

கெடுதலையும் ௮வன் ஈன்குணர்க் தான். 

அசோசன் தர்மம் என்ற சொல்லினால் என்ன 

கருத்தைக் குறிப்பிடுகறுனென்று ஐச்.து. ஆறு சாஸனங்க 

னில் கூறப்பட்டிருக்கறஅ. தாய் தர்தையருக்கு வெகு 

மதிப்பு, வயோதிகர் ஞானசிரேஷ்டர்களுக்கு. .. மரி 
யாதை, ஏழைகளுக்கும் பிரசமணர் ௪மணர் முதலரனோ 

ருக்கும் ஈகை, அடிமைகள் சேவகர்களிடம் அன்பு, ஜீவ 

ஜர். அக்களிடத்தில் இரக்கம், அஹிம்ஸை, அ௮தசவது 

சகல ஜீவராகிசளிடத்தும் அனுதாபம், புலால் உண் 

-ணாமை, வாய்மை, பிறர் மதங்களைத் தூதணைசெய்யாமை, 

சமரஸபாவம், இலைதான் தர்மமென்று அசோகன் ap 

புது த்துகிறான், 
ஆயினும் அசோகனின் மதம் Go விஷயங்களில் 

- பாமர ஜனங்களுடைய கொள்கை 

: PL Dinan ்.. சளோடு. முரண்பட்ட. **மனிதனின் 
கண்டித்தல் மனப்போக்கும் இச்சைகளும் பலவித 

Ye Hs மாச வேழுபட்டிருக்கன் றன. சில மீத 

ஸ்தர். என். சாஸனைகளை முற்றிலும் பின்பற்றலாம், மற்ற 

வகுப்பார். என்சாஸனைகளின்- லை பாகம்களைப் பின்பற்ற 

லாம்.” : என்று ஏழாம் சானைத்திலும்; **ஸ் திரீஜனங்கள்
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இழிவும் அர்த்தமற்றதும் நிஷ்பிரயோஜனமுமான கரனா 

வித சில்லறைச் சடங்குகளைச் செய்்$ஒருர்கள்.”? என்று 
எட்டாம் சானைத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கன்றன. இவற்றி 
லிருந்து மற்றமதங்கள் எவ்வளவு தூரம் ஸன்மார்க்க போ 

தனையை அ௮னஸரிக்கின்றனவோ அவ்வளவே அனை 
உண்மையென்றும், ஸ்திரீ ஜனங்கள் வீடுகளில் செய்யும் 

மந்திர கருமங்கள்: இழிவென்றும் ௮சசன் மதித்ததாக 

நமக்குத் தெரியவருகிறது. ஆனால் அசோகன் இத்த அ௮பிப் 
பிராயங்களை அடிக்கடி எடுத்துரைத்து ஜனங்களின் மனத் 

தைப் புண்படுத்தவில்லை. ௮ துமட்டுமன்௮ு, அவன் எல்லச 

மதங்களைச்சேர்ந்த அறவிகளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் பூஜை 

மரியாதைகள் செய்தான். 

அ௮அசோகனுடைய கோக்கங்கள் நாளடைவில் விரிந்து 

கொண்டே வந்தனவென்பதும் முன் 
ஜீல இம்சை 
நிவாரணம் 

சொல்லிய விவரங்களிலிருக்து காம் 

ஊகிக்கலாம். ஜீவவதையைப்பற்றி' 

அரசன் கொண்டிருந்த அபிப்பிராயங்களும் மாறுதல் “ 

அடைந்தன வென்று தோன்றுஇறது. ௮சசனின் ஆளு 

கையின் தொடக்கத்தில் ஜீவவசை பலியிடுதல் முதலிய 

வழக்கங்கள் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டனபோலும். . தான் 

_ அமிதமான உற்சாகத்துடன் இவ்விதம் பிரவர்த்தித்த 

தாகப் பின் உணர்க்து இருபத்தேழாவது பட்டாபிஷேசு 

வருஷத்தில் ௮ரசன் ஜீவ வதையைக் குறைப்பதற்கும் 

அனாவசியமான ஐந்து இம்ஸையை நிவாரணஞ் Caen 

. தற்கும் மட்டுமே எத்தனித்தான். 

சர்னைங்களில். மனிதன்: சுவர்க்கத்தை அடைய 
5 வேண்டுமென்றும், எவருக்கும் இம்மை. 

அத்மக்கை. யில் செய்யவேண்டிய கடையை 

்.. நிறைவேற்றுவதின் பயன் மறுமையில்
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சுவர்க்கசுகமென்றும் திரும்பத் திரும்பக் கூறப்பட் 
டிருப்பதூ decay ee. புத்தர் போதித்த சதுர் 
ஆர்ய . ஸத்தியமும், எட்டுவகைத்தியானங்களும் மனித 
வாழ்வின் முடிவாகிய நிர்வாணமும் ௮சோகனால் மறக்கப் 

- பட்டனவா ? இல்லை. ஆனால் காலக்கிரமத்தில் பெளத்த. 
மதத்தில் உண்டான மாறுதல்களுக்கு அசோக சானைங் 
கள் அறிகுறியாயிருக்கின் றன. அசோகன் Boo St 

, சொஜைகளுக்கு, ஈற்குண நற்செய்கைகளின் அலசிய ததை 
வற்புறத்த எண்ணியதால் ௮வ்வழியில் கடப்பதின் 
பயனான சுவர்க்கத்சைப் பற்றியும் AU DEE AOS Hons 
பது saFuund po, சுவர்க்கமென்பதுதான் பாமர 
ஜனங்களின் பிரவிர்த்திகளுக்கு ஏற்ற தாண்டுதல் என்று 
அசோகன் உணர்ந்தான்போலும், கெளடல்யனுடைய. 
அர்த்தசாஸ்திரத்திலும் இக்கொள்கை . விசேஷமாகச் 
சொல்லப்பட்டிருக்கிற ௮, 

கெளதம புத்தரும் சுவர்க்கானுபவத்தைப் பற்றிக் 
கூறுவது தப்பிதமாக நினைக்கவில்லை, ஆனால் அவருடைய 
முக்கியமான ' உத்தேசம், ஆசை மோகம். முதலிய 
கட்டுக்களை அறுத்துத் தள்ளக்கூடிய பலவான்களை ஒன்று 
சேர்த்துத் இரட்டி அவரை ஒரு சற்கமாசச் சேர்க்க 
வேண்டுமென்பது, அதற்கிணங்க அவர் - வெகுவாகப் 
பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி என்ற துக்கங்களையும். 
அவற்றின் கொடுமையையும், அவற்றிலிருந்து. விடுபடுவ 
தற்கு ஏற்ற கிவிர்த்திமார்க்கத்தையும் பற்றிப் போதித்தார். 
ஆனால் sor சாதாரண ஜனங்களிடம் இவ் விஷயங்க 
ஊளைப்பற்றிப் பேசாமல் அன்பு, வாய்மை,. ஈகை என்ற: 
குணங்களின் மேன்மையைப்பற்றிப் பேகஞர், 

புத்தர் காலத்துக்குப் பின் அவர் சிஷ்யர்கள் பிர 
கன் nee என்ற Gee cers smasier வேற்:
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அமையைப்பொருட்படுத்தாமல் தர்மம் என்பது கிர் 

வாணத்தையடையும் வழியென்று 

அ சகுனி ஸ்தாபித்தனர். அதனால் பெளத்த ஸ் 

கப் பின் பென் 5 58h இல்லறத்தாருக்கு இடமில்லா 
படிக மற் போயிற்று. Gerace இக்குறை 

யை உணர்க்தான்போலும். அதனால் 

அவன் தர்மம் என்பதூ ஸன்மார்க்கவழியே யன்றி 

'வேறில்லையென்று முறையிட்டான், ஆயினும் அவன் 

இல்லறக்தாருக்குப் பெளத்தர் என்ற பெயர்கொடுத்து 

அவரை ஒரு பிரத்தியேக சரூகத்தாராகச் செய்யவில்லை. 
தற்காலம் கிறிஸ்து முகம்மதிய மதங்களைப்போல 

'பெளத்தமதம் பல குடும்பத்தாருக்குப் பிறப்பு இறப்பு 

கலியாணம் முதலிய சடங்குகளை நடத்திவைக்கப் புரோகி 

தர்களைத் தயார்செய்யவில்லை. அதனால் நாளடைவில் 

புத்தருடைய ஸன்மார்க்க போதனைமட்டும் இந்தியாவின் 
அனக்களுறடைய வாழ்வில் ஊள்ஷூறப்பரவி யதனுடன் 
soa gs Currin a, 6 

இந்தியாவின் புறத்தில் புத்தருடைய மதம் வேறு 

விதம் விகஹித்தது. திபெத் னா ஐப்பான் என்ற காடு 
களில் பெளத்தமதம் கிரிசுவாவாதம் அனாத்மவாதம் 

முதலிய கொள்கைகளை இழக்து கடவுளிடம் கம்பிக்கை 

வள்ளமதமாய் மாஜிற்று, புத்தன் என்ற பதம் முன் 

ஒரு காலத்திலிருக்கத ஞானியின் பெயசாயிராமல் யாவரும் 

தமன முயற்சியால் அடையக்கூடிய அன்மீயகிலைமையின் 

பெயராக கேர்க்தது, கெளதம புத்தருக்கு முன்னும் 

பின்னும் ௮கேகர் புத்தசாயிருக்கெறனர் என்ற கொள் 
கை பரவிற்று. பூர்வபுத்தர் இருக்த விஷயத்தை ௮சோ 

கலனும் ஒப்புக்கொண்டான். என்பது மூன்னே சொண். 

னோம். இப்படி, படிப்படியாக மஹாயானம் என்ற
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பெளத்தமதபேதம் உண்டாயிற்று. புத்தன் என்ற 

பதம் கடவுளின் வேறு ஒரு பெயராகவும் பரிண 

மித்தது, கிலோன் தீவிலும் பர்மாவிலும் தற்காலம், 
பரவியிருக்கும் பெளத்தமதத்துக்கு ஹீனயானம் என்று 

பெயர். ஹீனயானமதத்தார் மனோதத்துவங்களைப் 

பற்றியவசையிலும் பிராசீன பெளத்தக் கொள்கைகளையே 

டூபாதித்து வருகின்றனர். 

1, அசோகன் அரசாட்சி 

ஈரம்மெளரிய ஏகாதிபத்தியத்தின் ஆட்சிமுறையைப் 

பற்தி விரிவாக எழுதக்கூடும், சந்திர 

"அசோகன் குப்தனுடைய காலச்தில் அவனுடைய 

துரைத்கனம் ராஜதானியில் பல வருஷங்களாக 

முன்னிநந்ததன் வ௫ித்தூவக்த யவனதாதன் மெசாஸ் 

தொடர்ச்சியே, salen sor eC gr சென்றதும் தான் 

கண்டனவும் கேட்டனவுமான செய்தி 

களைத்தாட்டி, இக்திய விவரணம், என்ற புஸ்தகத்தை 

அமைத்தான். இதன் சில பாகங்களே இப்போது, 
மக்கு ௮சப்படுகன்றன ; ஆயினும், மோசிய ௮.ரசாட்டி 

பின் தன்மை, இந்திய ஜனங்களின் ஒழுக்க வழச்கங்கள் 

நாட்டின் நீர் நிலவளம் மூதலிய பல விஷயங்களை காம் 

அவற்றிலிருந்து உணர்ந்து கொள்ளலாம். செளடல்யன், 

சாணக்கியன், விஷ்ணுகுப்தன் என்று பலவாறு பெயர் 

கூறப்படும் ஷ்தக்இர நிபுணன் சந்திர குப்கனுடைய 

மந்திரியாயிருக்தானென்றும், ௮வன தூ சகாயத்தாலேயே 

சந்திரகுப்தன் தில்சாதனத்தைக் கைப்பற்றினானென்றும், 

செள டல்யனால் இயற்றப்பட்டதென்று மதிச்சப்படும் 

அர்த்தசாஸ்திரம் என்ற ஒரு நால் உண்டென்றும் காம் 

முன்னே கூறினோம். பிற்காலங்களில் இக்நால் தர்ம
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விரோதமென்று கருதப்பட்டதால் வித்வான்௧ள் இதன்: 

ஆராய்ச்சியைப் பல நூற்றாண்டுகளாக அசட்டைசெய் 
தனர், ஆயினும் இலவருஷங்களுச்குமுன் தஞ்சாவூர் 

ஜில்லாவிலிருந்து இப்புஸ்சுசத்தின் பிரதி கடைத்திருக் 
இன்றது, இப்பிரதி இடைத்ததுமுதல் இந்த அர்த்தசாஸ்: 

இரத்தின் ஆரியன், காலம், இதன் முதல் நூல்கள்,. 

இதிலுள்ள விஷயங்கள் முதலியன பலவித ஆராய்ச்சி 

"களுக்குக் சாரணமாயிருக்கின்றன. கெளடல்யனுடைய: 

அர்த்சசான் கிறுக்கு தெரியவரும் விவரங்களை ஏறக் 

குறைய சச்திரகுப்தனுடைய ஏகாதிபத்தியத்தின் தன்மை. 
யாகக் '-கொள்ளலாமென்று அறிஞர் ஒப்புக்கொள்ளூ 

இன்றனர். 

மெகாஸ்தனிஸ் எழுதியுள்ள புஸ்தகத்தின் பாகம் 

ட களையும் கெளடல்யனுடைய் அர்த்தசாஸ்திரத்தையும் 
- இசைத்து நோக்கு Msi மோரிய அரசாட்சி, தொடக் 

_ கத்தில் எவ்விதம் நடை பெற்றது என்பது விளங்குகின் 

ற. பூர்வ இக்திய சரித்திரத்தில் வேறு எக்காலத்திற்கும் 

இத்தகைய நுட்பமான விவரணம் கிடைப்பதில்லை. அது 

மட்டுமல்ல, இதற்கு ஒப்பான விவரணத்தைக் காண்ப: 

தற்கு நாம் ௪, பி, பதினாமும் நாற்றுண்டுவரையும் Ar 

யாணஞ் செய்யவேண்டும். அக்பர் காலத்ததான “ஆயின்- 
இ-அக்பரீ'.. என்ற துரைத்தனவிளக்கத்தில் மட்டுமே. 

சாம் இத்தகைய விவரங்களைக் காணலாம், 

ஆயினும் சக்திரகுப் த.னுடைய அரைத்தனத்தை' ஸிவ 

ரிப்பதூ இவ்வியாசத்திற்குப். புறம்பானது. அசோக 

னுடைய புதிதான ராஜீய கோக்கங்களை விளக்குவதற்கு 

எவ்வளவு வேண்டுமோ அவ்வளவே இவற்றைப்பற்றி' 

இங்குக் கூறுவது சாத்தியம், அசோகனுடைய காலத்தில் . 

ஏகாதிபத்தியத்தின் பெருமை ஒருவிதத்திலும் குன்ற
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வில்லை: ராணுவபலத்திலும், கிர்வாக அதிகாரிகளின் 

திறமையிலும், தேசத்தில் வசித்துவந்த அக்கியமாட்டாரை 

. ஆதரித்துப் போற்றும் நாகரிகத்திலும், வியாபார அபி 

விர்த்தியிலும், கைத்தெர்ழிற்பெருக்கத்திலும் அசோகன sg 
ஆளுகை முன்னிருக்ததைவிடக் கொஞ்சமுங் குறை 

வடையவில்லை. பாடலிபுரத்தைச். சுற்றிய மத்தியப் 

பிரதேசத்தைத் தவிர்த்து மற்றப் பாகங்கள் கான்கு 

மாகாணங்களாய்ப் பிரிக்கப்பட்டு இளவரசர் பலரால் காப் 

பாற்றப்பட்டுவர்தன,. அசோசகனுடைய .சாலத்தில் இம் 

மாகாணங்களாவன --1. தக்ஷடிலா அல்லது தக்கலை 

யைத் தலைககராகவுடைய வடமேற்கு மாகாணம், 2. உஜ் 

'ஜெயினியைத் தலைககரமாகவுடைய மாளவதேசம் 3. 

'தொஸாலியைத் தலைககரமாகக்கொண்ட கலிங்கம், 4. Fal 

Tomah mug தலைஈகராகக்கொண்ட தக்கணமாகாணம். 

இம்மாகாணங்களில் காரிய கிர்வாகத்திற்குப் பல மந்இரி 

களும் படிப்படியாகப் பலவித அதிகாரிகளும் இருந்தனர். 

'மெசாஸ்தனிஸ் சொல்லியிருப்பதுபோல, முக்கியமான 

நகரங்களிலும் ராணுவத்திலும். ஐந்துமெம்பர்கள் அடங் 

கிய கமிட்டியார் வேலைசெய்அ வந்தனர், ஏகாஇபத்தியத் 
தன் துரைத்தனமானது பல Sse earn பெரிய 

இயக்திரத்தை யொத்திருக்த௪. 
அசோகனுடைய துசைத்தனம் மேற்கூறியபடி பல 

விதத்தில், முூன்னேராஜ்யத்தில் ஏற் 

அரசனது புது பட்டிருந்த அரைத்தனத்தின் தொடர் 

நோக்கங்கள். ச்சி யாயிருந்தபோதிலும் அசசியலில் 

அவனுக்குப் புதிய நோக்கங்கள் இருக் . 

தன... அவன் தூரைத்தனம் என்ற இயர்திரத்தில் 

௮னாவசியமாய்க்கையிட்டுக் கஷ்டங்களில் சிக்கிக்கொள்ள 

வில்லை யாயினும். துரைத்தனம் என்ப : உயிர் உணர்வ,
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கண்ணோட்டம் முதலிய : மானிடகுணங்களின் “ads 

குட்படாத வெறும் இயக்.இிரமாயிருப்பது ஈன்றல்ல 
வென்று கருதினுன். அவனுடைய சுயவாக்கெயங்களில்: 

இருந்தே அரசன் நோக்கங்களை நாம் தீர்மானிக் 
சலாம்.  தர்மத்தினாுலேதான் பரிபாலனம் உண்டு 

தர்மத்தினாலேதான் ஒழுங்குண்டு; தர்மத்தினா”லேதான் 

செளக்யெமடையலாம்' (முதல் ஸ்தம்பசானைம்). 

தனது அரசியல் தர்மம் என்ற அடிவாரத்தின்மேல் 

கட்டப்படவேண்டுமென்று ௮வன் அசைப்பட்டதாக-இவ் 

வாசகம் ஈமக்கு அறிவிக்கின்றது. . * எல்லா மனிதரும் 
எனது மக்கள்; எனது குழந்தைகுட்டிகளுக்கு இம்மை 

யிலும். மறுமையிலும் எல்லாவித சந்தோஷ செளபாக்க 

யங்களும் உண்டாகவேண்டுமென்று கான் ஆசைப்படுவது 

போலவே எல்ல சனி தனு ளும் அ௮னுக்கிரகங்களைக் 
விரும்புகிறேன் ?? “எவருக்கும் என்னைப்பற்றிக் 

கொஞ்சமும் அச்சம்வேண்டாம் ;. கிச்சயமாய் என்னால் 

அவர்களுக்கு வியசனம் உண்டாகாு, சந்தோஷம் 

மட்டுமே உண்டாகும். அரசன் எதையும் கூடுமானவரை 
யில் கஆ௨மையுடன் பொறுத்துக்கொள்ளும் சுபாவமுடைய 

வன்”? (கலிங்க சானைம்). இவ்வாக்கயங்களும் அசோக 

னுடைய ஆட்சியின் தன்மையை விளக்க எற்றதாயிருக் 

இன்றன. இனமும் ஆகாயத்தை நோக்கி வசித்துவரும் 

நம் நாட்டு ஜனங்களைப்போல மன்னவன் கோலை முற்றி 

அம் நம்பி . அக்காலத்தூக்குடிகளும் வாழ்ந்து. வந்தனர். 

அசோகன் மூமை என்னவென்றால், அவன் குடிகளின் 
க்ஷமத்தில் தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள பொறுப்பை நன்கு. 
உணர்ந்தான் என்பதே. டட 

நினைத்த காரியங்களில் ஐயம் ஒன்றே அரசர் ' 

ates வண்டே, இயய்வையக் ox Celanese
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அரசியலுக்கு இயல்பு என்பது: - கெளடல்யனுடைய. 

கொள்கையபோலும். அவன். ௮ரசர்களை தேவர்களுக்குச் 

சமானமாக உயர்த்தி அவர்களுக்குச் சாதாரண மனிதர்ச் 

குரிய தர்மகியாயங்கள் அமையா என்று உரைத்தான். 

அசோக சாளைங்களிலுள்ள பல வாக்கியங்கள் இக்: 

கொள்கையை மறுத்துரைப்பதற்கு எழுதப்பட்டவை. 

போல். ஒலிக்கன்றன. ஜனங்களின் ஈடத்தைக்கு மாதிரி 

யாக வாழவேண்டுவது அரசன். கடமை என்று பல இடு: 

களில் கூறப்படுகின்றன (உதாரணம் ; இரண்டாம் ஸ்தம்ப: 

சாளனம், ஏழாம் ஸ்தம்ப சாஸனம்.) “முன்னே மனிதர் 

தேவர்களை அனுசரித்து ஒழுகவில்லை, இப்பொழுது ஐம்பூத் 

இிபத்தில் மனிதர் தேவர்களை அனுசரித்து ஒழுகு 

இன்றனர். இத? என்னுடைய உழைப்பின் பயன்...... 

சிறியோரும் பெரியோரும் | ஈல்வழியில் ] — 

வரவேண்டும்” என்று அசோகன் தன பிரஜைகளுக்கு, 

appear Ge (முதல் உபசாளனைம்). 

பதினான்கு முக்கிய சாஸனங்களில்: 

சமாஸ்பாவம். பன்னிரண்டாம் சாஸனம் சமரஸ: 

பாவத்தின் லக்ஷணத்தையும் ௮தன் 

அவலத்தையும் ௮ தற்கு விரோதமான மனப்பாங்கையும் 

ஈன்றாக விளக்குகிறது. எல்லாச் சமயங்களிலும் உயர்க்கு 

கொள்கைகளும் .உயர்கன்னெறியில் ஒழுகும் மானிடர்களு 

முண்டென்று மற்றச் சாளைங்களிலும் குறிப்பிடப் 

பட்டிருக்கெ்ற௫. பன்னிரண்டாம். சாஸனம் பொன் 

னெழுத்திற் பொறிக்கும் ககைமைத்து. ag சாகன் 

எல்லா மதங்களையும் வெகுமதித்து, பல மதத்தினரையும்: 

_ ஒன்றுபோல் காப்பாற்றிவர்தான். ஜனங்களிடையில் 

பரஸ்பர சனனேகமும் ஒற்றுமையும்: வளர்ந்துவந்தன. 

தன்... அயலான் எம்மதத்தானாயினும்சரி அவனுடன்
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கூடி. வாழலாம் என்னும் உண்மையும், மதக்கொள்கைகள் 
பற்றி ஒருவனுடைய கன்னடக்கை போய்விடாதென்ற 
உண்மையும், பலகாலம்வரையும் ஐரோப்பாவிலுள்ள 
ஜனங்களால் உணரப்படவில்லை. வாள்முனையைக்காட்டி 
மனிதரைப் பயமுறுத்தி மதக்கொள்கைகள் பிரசாரம் 

'செய்யப்பட்டிருக்கன்றன, கொள்கை . வேறுபாடுகளுக் 
காகப் பலர் உயிருடன் நெருப்பிலிடப்பட்டு பொசக்கப். 
பட்டனர். காட்டில் ஒரேவிதமான மதக்கொள்கைகளே 
ஈடமாடவேண்டுமென்ற ஆசை பல அசசரையும் மத 
.குருமார்களையும் அகியரயச் செய்கைகளுக்கும் அக்கர 
மங்களுக்கும் தூண்டுகோலாயிருக் திருக்கிறது. ௮ தனால், 
இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்த ஓர் இந்திய 
அரசன், ஜனங்கள் மதக்கொள்கைகளுக்காசச். சண்டை 
“போட்டுக் சொள்ளக்கூடாதென்றும், நானாவிதமதத்தினர் 
பரஸ்பர வெகு மதிப்புடனும் அன்புடனும் அடுத்தடுத்த 
வாழ்ர்து வரலாமென்றும், எல்லாமதங்களிலும் சிரேஷ்ட 
மான தத்துவங்கள் உண்டென்றும் கூறியிருப்பது 
ஆச்சரியமல்லவா? மதங்கள் விஷயத்தில் . அசோகன் 

காட்டிய சமதிருஷ்டி ராஜதந்திரத்தின் ௮ம்சமென்று காம் 
நினைக்க இடமில்லை. இது அசோசனுடைய உயர்ந்த மனே 
பாவத்தையே குறிப்பிடுகின்ற, அக்காலத்து இர் திய 
ஆனங்களும் ஸமயச்சண்டைகளைக்கொள்ளாதுத «gon 
பாவத்தை அதரிக்தனர் எனலாம், “or ஜாதியாரின் 
நாகரிகத்தை மதிப்பதற்கு அவர் விஞ்ஞானசாஸ்திரங் 
களில் அடைந்திருக்கும் தேர்ச்சியும் நீர் நெருப்பு காற்று 
(மூ.தலிய இயற்கைச் ௪க்இகளை அடக்கியாளும் திறமையும் 
அல்ல அளவுகருலிகள், ௪மஸரபாவத்தின் முதிர்ச்ே 
சரியான அ௮ளவுகருவி.'* என்று ஓர் சரித்திர ஆரியர் : 

paar, இவ்வபிப்பிராயம் சரியெனின்; Q@ orp



- அசோகன். அரசாட்சி” 49 

வருஷங்களுக்கு முன்கூட ஐரோப்பிய தேசங்களில் ஏற்ப 
டாத உயர்ந்த நாகரிகத்தை: ௪. மூ மூன்றாம் BT papain ig 
லேயே ஈம் தேச.்.து ஜனங்கள் அடைந்திருந்தனர். 

சாஜ்யத்திற் சுபிகத்தைப்பெருக்கவும். ஜனங்களின் 
. கேமத்தின்பொருட்டும் பல ஏற்பாடு க்ஷேமாபி 

விர்த்திக்கான கள் அசோகனாற் செய்யப்பட்டன. 

ஏற்பாடுகள். . ௮சசன் கூறியுள்ள வாக்கயெங்களா 

லேயே இவற்றை நாம் உரைக்கலாம். “C sar பிரியனான . 

பியதஹி ரர்ஜனால் ஆளப்பட்ட எல்லாப் பாகங்களிலும் 

own . அதுமட்டுமன்று ihe அயல் அரசர் நாட்டிலும் 

எல்லா இடங்களிலும் ௮.ரசன் சி௫ித்ஸைக்காக இருவித 

ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறான். அஃதாவது, மனிதருக்கு 
வைத்தியசர்லை,மிருகங்களுக்கு வைத்தியசாலை என்பனவே. 
மேலும், மனிதருக்கு உபயோகமானதகும் மிருகங்களுக்கு 

உபயோகமான துமான மருந்து மூலிகைகள் எவையேச . 

௮வை கிடைக்கும் இடங்களிலிருக்்து கிடைக்கா இடஉல் 

களுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுப் பயிசாக்கப்படுகின்றன, கனி. 

காய் கிழங்குகளும் வரவழைக்கப்பட்டுப் பயிர் செய்யப் 
படுகின்றன....... ... பாதைகளில் கிணறுகள் : வெட்டவும் 

நிழல் தரும் மரங்கள் வளர்க்கவும் ஏற்பாடு செய்யப் 

படுகின்றன”? (இரண்டாம் 'சானைம்). *“நாணன் காக் 

தோப்புக்களை 'வளர்க்கப்பண்ணியிருச்கிறேன். அசைக் 

குரோச த்அக்கு ஒரு தடவை 'கேணிகள் வெட்டிச் சாவடி 

கள் கட்டப்பட்டிருக்கன்றன; மிறாகங்களுக்கும் மனித 

ருக்கும் சுகத்தைக் கொடுக்கும் பொருட்டு நான் பல. 

தண்ணீர்ப்' பந் தல்களை ஏற்படுத்இயிருக்கிறேன் ?? (ஏழாம் 
ஸ்தம்பசானைம்). இவ்வித ஏற்பாடுகள் அசோகனுக்கு 

முன்னிருந்த ௮சசர்களாலும். செய்யப்பட்டிருக்கலாமா 
“யினும் இவ்விவரம் : அசோகன் புகழைக் குறைக்கா. 

4
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-  அசோசனால் ஜனங்களுக்கு கியாயம் . இடைக்கு 

மென்று: உறுதிமொழி கூறப்பட்டது. ர. - உ 

** அல்லல்பட்டு ஆற்றாது அழுதசண் ணீர்அன்றே 
- செல்வத்தைச் சேய்க்கும் படை? , (6-9) 

என்ற திருவள்ளுவர் வசனத்தின் உண்மையை. ௮சோ 

கன்: :.உணர்ந்தான்போலும்.. அசியாயமான : சிகை, 

சிறைசெய்தல் முதலிய குற்றங்கள் அரசாட்சி. செய் 

வோருக்கு இயல்பே, : இவ்வித குற்றங்களை கிவிர்த்திசெய் 

யும். கடமையை அசோகன் தான் புதிதாக சியமித்த தர்ம 

மசாமாத்திரர் .. என்ற : ௮திகாரிசளிடம் -ஒப்பிக்கான் : 

சாஜ்யத்தில். வேலைபார்த்து, . வந்த பலவித Baris 

ளுடைய Finda கவனமின்மை, அல்லத Solem Li 

கேருமாயின் அது சக்கரவர்த்இக்குச் செய்யப்படும்-பெருக் 

அதரோகமென்று அவர்கள். எச்சரிக்கை செய்யப்பட்ட 

னர்; அவர்கள் தம் நிலைமைதவறி ஈடக்கிறாகளாவென்று 

தெரிந்துகொள்ள சக௫யமாக ஒற்றர்கள் பலர் அனுப்பப் 

பட்டனர், . சக்கரவர்த்தி ஜனங்களுக்கு அளித்த வாக்குத் 

சத்தங்களும் பிரதிக்ஞைகளும் அடிக்கடி உரக்கப் படிக் 

சுப்பட்டன ; கற்களில் எழுதி விளம்பரம் செய்யப்பட்டன 

(ஈலிங்கசாளைம்). நகர அ இகாரிகள் அ௮காரணமாய் 

மனிதரைச் இறைசெய்தல் இம்சித்சல் மு.சலிய தீய வழக் 
கங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக இச்சானைம் வசையப்பட். 
டது”. இப்படிக்கு ஒரு சானைத்தின். மூடிவில் வசைக் 
இருப்பதும் இவ்விடத்தில் குறிப்பிடத்தச்க.த. 

iat a மூற்காலங்களிலும் மண்ணை உழுது 

Me பயிரிட்டு ஜீவனஞ் செய்வோசே தேசத் 

வீககாயல் - தின்க்ஷமத்திற்கு ௮ஸ்திவாரம் போன் 
றவர், அசோகன்: வேள௱ண்மக்களின் 

வேண்டுதல்களை மறக்கவில்லை யென்பதற்கு "அவனுடைய
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மொழியிலிருந்தே ஈ மக்கு ஆதாம் | இடைக்கவில்லை 

யாயினும் வேறொருவழியாக,வெகு இன்பகரமான ஆதா 
ரம் அகப்பட்டிருக்கன்றஅ, :கத்தியவாட் ANOS GB 

சாத் எனப்படும் தீபகற்பத்தின் ஈடுவில் இர்ரார் என்ற ஒரு 
மலை உண்டு, அங்குள்ள பாறையில் அசோகனுடைய பதி 
னான்கு சிலாசானைக்களும் எழுதப்பட்டிருக்கன்றன. 
முன் ௮ப்பாகத்தை. ஆண்டுவந்த வேறு பல. அரசரின் 
லிகிதங்களும் அங்கிருக்கின்றன. - இ... பி, 150-ம்ல் 
அங்கே அரசாட்சி செய்த ருத்ரதாமன் .என்ற க்ஷத்ரப 
அரசன் எழுதியுள்ள லிகிதத்தில் அசோகன ௮ பெயரும் 

அவன் விவசாயத்திற்காகச்செய்த வேலையொன்றும். கூறிப் 
பிடப்பட்டிறாக்கன்றன. சுதர்சன ஏரி என்ற.பெரிய ஏரி 
ஒன்று பல நூற்றாண்டுகளாக இருக்கது வக்தத, ருத்ர 
தாமன் காலத்தில். ௮வ்வேரி .பல.விதமான சர்கேடுற்று 
விவசாயிகளுக்கு. உதவாதிருந்தது. அவன். சுதர்சன 

ஏரியைச். சீர்.திரு.த்.தி அதற்குப் புதிய கால்வாய் 
களும் சீப்புக்களும் அமைத்த விவரங்களே அவனுடைய 

கல்வெட்டின் விஷயம். ஆயினும் அந்த லிதெத்தில் ருத்ர 
தாமன் சுதர்சன ஏரியின். பூர்வ சரித்திரத்தையும்: குறிப் 

பிடுதிரான். அது சந்திரகுப் தன் காலத்தில் முதலில். வெட் 

டப்பட்டதென்றும், இனால் அப்போது ஜலத்தைப் 

பாய்ச்ச அவசியமான கால்வாய்கள் யாவும் பூர்த்தியாக 

வெட்டப்படவில்லையென்றும், ௮ சகன் கால்வாய் 

களை வெட்டிச் சல சப்புகளையும். ௮மைத்தானென்றும் 

இலக்குக் கூறப்படுகின்றன. அசோகன் இப்பிரதேசத்தில் 
துஷாஸ்பன் என்ற யவன அரசனைக் தனன ee 

வைத்த இக்காரியங்களை ச் செய்து முடித்தானாம்.” 

* "எ்பிக்ராபியா Qi Bean (Epigraphia Indica) 
_ Vol. viii. பக்கம், 36.
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அசோகனால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஆலயங்களும் மடங் 

களும் ச, பி நான்காம் நாற்முாண்டில் 

் கட்டிடங்கள் பாஹியன் என்ற சனேயாத்திரிகன் 

இங்கு வந்த காலத்திலேயே எண்ணி 

றந்தனவென்று கருதப்பட்டன. பெளத்த மதத்தாருக்கு 

மட்டுமல்ல: எல்லோருக்கும் பிரயோஜனப் படுகின்ற பல 

கட்டிடங்களும் ஸ்தாபனங்களும் அ௮சோகனாற் செய்யப் 

பட்டன.  பாடலிபுரத்தில் ஏறக்குறைய ஆயிரம் பி௯ூத-க் 

களுக்கு அன்ன வஸ்திரங்கள் :அளித்து அவரைக் காப் 

பாற்றிவந்த அசோகாராமம் என்ற பெளத்தமடம் ஏற் 

பட்டிருந்தது. அதன் அருகிலுள்ள நாலந்தா என்ற ஊர் 

பல சாஸ்திரங்களும் கலைஞானங்களும் தழைத்த பெரிய 

் வித்தியாபீடமாய் விளங்கிற்று, தக்ஷூலையின் கல்விப் 

புகழும் குன்றாது பெருகியஅ. ஜனங்களுக்கு இடையில் 
எழுதி வா௫க்கக் கூடிய திறமை அபூர்வமாயிருக்கவில்லை 

யென்பதற்கு ௮சோக சானைங்களே சான்றாகும். 

அசோசசானைங்களிற் பலவகை ௮இகாரிகளின் 

பெயர் கூறப்படுகின்றது, ௮ திகாரி 
கால்ல களின் பெயர் எவ்விதங்களில் alc Baw 

கூறப்படும் . as 

"அதிகாரிகள் co Sees இன் பட்டிகையில் எழுதி 

விள்க்கலாம். 
  

சாஸனங்களிற் கூறப்படும் 

ராஜ ௮.இிகாரிகள். இவர்களைச் குறிப்பீடும் சாஸனங்கள். 

  

1 தர்மமகாமாத்திரர் 5-ம் சாஸனம் 7-ம் ஸ்தம்பசாஸனம். 
2 ரஜுூ௫ுகர் 3-ம் சா. ஆம் ஸ்தம்பசா. 

3. ப்ராதேூகர், 3-ம் சாஸனம், ் 
4 மகாமாத்திரர் ஸார்காத் சா. இராணிகாருவாடியின் 

லி௫தெம். கலிங்க சானைங்கள். 
6-ம் சாஸனம். முதல் உப சா. 
௪-ம் ஸ்தம்பசரஸனம்,   
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சாஸனங்களிற் கூறப்படும் 

சாஜ அ௮.இகாரிகள் இவர்களைக் குறிப்பிடும் சானைங்கள். 

  

* ௨ அச்சமசகாமாத் இரர்- ose ஸ்.தம்பசாஸனம் 

6 புலிஸர் +4 Fri ஸ்.தம்பசாஸ எங்கள் : 
௪. விருசபூமிகர் 12-ம் சா. 
8 ஸ்திரீ மகாமாத்இரர் | 12-ம் சா. 
9 அதர் 3-ம் சர்ஸனம். 

1௦ யுக்தர் 3ம் சா. 
ரர அயுக்தா இரண்டாம் சலிங்கசா, 
12 வியோஹாலகர் மு.தல். சலிங்கசா. 
13 வ்யூதர் மூத்தல் உபசா. 7.ம் ஸ்தம்பசர். 
74  பதிவேதகர் 6-ம் சாளனனைம்.   
  

இவ்வ இகாரிகளுடைய ஸ்தானங்களையும் வேலைகளை 

யும்பற்றி, சாஸனங்களிலிருந்,தாமட்டும் கரம் அறிந்து 

கொள்வன இலவே. கெளடல்யனுடைய அர்த்தசாஸ்திரத் 

தையும் அக்காலத்ததான வேவு தால்களையும் ips Hi 

ஆசாய்வோமெனில் இவ்விஷயம் இன்னும் oer @ 

விளங்கலாம். 

அசோகன் முடிசூடிய பதினான்கவ௮௫ பட்டபிஷேக 

வருஷத்தில் தர்மமகாமாத்திரர் என்ற புது உத்தியோகம் 

இருஷ்டிக்கப்பட்டஅ (ஜந்தாம். ஸ்தம்ப சாஸனம்), இவர் 

-கள்வேலை தர்மத்தைப் பிரசாரம் செய்வஅம் காப்பாற்று 

லதும் ஜனங்களுக்கு உபகாரம் செய்வதும் தானதர்மக் 

களை நடத்திவைப்பதுமே, இவ்வதிகாரிகளுக்குத் தனிப். 

பிரதேசம் கொடுக்கப்படவில்லையென்று தோன்றுகிறது, 

எப்போதும் பிரயாணஞ்செய்து, ஸர்வ வியாபகமா. 

யிருந்து, எல்லோருக்கும் நன்மைகளைச் செய்து, அனா 

தைசளுக்கு அன்னவஸ்திரங்சள் அளித்துக் காப்பாற்றி 

காட்டஜாதியாருக்கும் குறவரளைப்போல அலைந்து இரிந்து
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வாழ்கின்ற ஜனங்களுக்கும் தர்மத்தைப் போதித்து வச 

வேண்டுவதே தர்மமகாமாத்திரரின் அலுவல் என்று 

கூறப்படுகிறது. 

ரஜ-டகர் என்பவர் மாகாணங்களின் : தலைவராயிருக் 

தனர். மபர்த்தசாஸ்திரத்தில் இவர்களை ஸ்தானிகர் 

என்று கூறப்பட்டிருக்கெறது, இவர்களின். ஆளுகையில் 

அடங்கிய பிரதேசத்திற்குச் சானைங்களில் ““ஜனப;தம்'? 

என்று பெயர் கூறப்படுகின்றது. இதன் ஜனத்தொசை 

அனேசுலக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகின்றத. Reuss 
இன் அரைத்தனத்தில் ரஜூகருக்கு முன்னிலும் அதிக 
சுதந்தாத்கை அசோகன் அளித்ததாக நரன்காம் 

ஸ்தம்பசானைம் கூறுகின்றது, ப்ராதேதகசிகர் என் 

பவர் ரஜ-டுகரின் கீழுள்ள நிர்வாக  அ௮திகாரிகளாம். 

மகாமாத்திரர் என்ற பதம் இவ்விருவசை அதிகாரி 
களுக்கும் மற்றும் பலருக்கும் பொருக்தும் பொதுப் 

பெயர். புலிஸர் ௮ல்லஅ புருஷர் எனப்படுபவர் ௮சசன் 

காரியதரிசகள் போலும், மற்ற அதிகாரிகளின் வேலையை 

மேல்நோக்கி அவரைச் சோதனை செய்வது இவர் வேலை 
யென்று நாம் ஊகிக்கலாம். அந்தமகாமாத்திரர் என்ற 

அ.தகாரிகள் சாட்டுஜாதியாரையும் எல்லைப்பிரதேேசங்களி 

௮ள்ள அதர்கரிக ஜனங்களையும் கவனித்து வந்தனர். 

அரசனுடைய பொறுமையைச் சோதிக்கக் கூடிய தொக்த 

ரவுகள் இக்க ஜனங்களிடமிருந்து வந்துகொண்டிருக்தன 
வென்று பதின்மூன்றாம் சலாசாஸன த்தில் குதிப்பிடப்படு 
இன்ற, பதிவேதகர் என்பவர் ௮ரசனுடைய ௮ சண் மனை 

யில் விசாரணைக்காக வரும் வழக்குக்களைக் கவனிக்கவேண் 
டிய அதிகாரிகளாம். விஷயத்தை உடனுடன் அ௮ரசனுக் 

குத் தெரிவித்து Guru விசாரணையை நடத்தி, வழக்குக 

சை த்தீர்ப்புச்செய்வத இவர்களுடைய அலுவல் எனலாம்.
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விருச்பூமிகர் என்றும் ஸ்திரீமகாமாத்திரர் என்றும்” 

பெயர்பெற்ற அதிகாரிகள் பன்னிரண்டாம் சானைத்திற் 

கூறப்படுகின்றனர். அனால் பெயர் கூறப்பட்டிருக்கின்ற 
சக்தர்ப்பத திலிருக்து அவர்களுடைய அலுவல் ஊூக்கச் 
கூட வில்லை. வியோஹாலகர் என்பவர் Bar அ இகர்ரிகள்: 
போலும். .யுக்தர் ஆயுக்கர் என்பவர் “ஜ்த்தர ௮ காரி 
கள். வயூதர் என்பவர் அறவிகளாகிய தர்மப்'பிரசாரர் 
கள் போலும், சாஸனங்களில் வருகின்ற சொற்களுள் 
வயூதர் என்ற பதத்தைவிட அதிகமாகப் பண்டிதர்களுக்கு 
இடையில் பலவித வாதப்பிரதிவா தங்களுக்குக் காரணமா 

யிருக்கும். பதம் வேறு இல்லையென்று சொல்லலாம்." 

அனுஸமம்யானம் என்ற ராஜீய ஸ்தாபன த்தைப்பற்றி 

மூன்றாம் சாணனைத்திலும் கலிங்க சாஸ 
அனுஸம்யானம் னத்திலும் கூறப்படுகின்ற, இதண் 

ட் கருத்தென்னவென்பதை of Sou rom war 

இன்னும் நிச்சயித்துக் கூறவில்லை. ' ௮ இகாரிகள் ' ஸ்தல. 
மருகல், சுற்றுப்பிரயாணம் செய்துவருதல் ' என்ற 
பொருள் இங்குப் பொருத்தமுள்ளதாக ஈமக்குத் தோன்ற 
வில்லை. ஓவ்வொரு பிரதேசத்தினு DOC wey th (pS Bis wa oor 
காரியங்களை த் தீர்மானஞ்செய்ய அதிகாரிகள் ஜனங்களை 
௮ல்லஅ. ஜன த்தலைவர்களை ஒரிடத்தில் * வரவழைத்து yas 
Gio ராஜீய விஷயங்களைப்பற்றிப் பேசுவதே * அனுஸம் 
யானம் என்று சில வித்வான்௧ள் கூறுவது பொருந்து 
மென்று . தோன்றுகிற ௮. மூன்றாம் சாஸனத்தின்படி 
அனுமையானத்தின். கோக்கமாவ து, ** அதிகாரிகள் தம் 
கள். வேலையைச் சரிவர முடிப்பதும். தர்மத்தை, எல்லோ 
ருக்கும் போதப்பதுமே””.. பாடலிபுரத்தைச் சுற்றி அணு 
ஸம்யானமானத-..ஐக்.* ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையும், 
உஜ்ஜயினி. SBR oor மாகாண்ங்களில்.. ஜூன் wp) அண்டு...
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சளக்கு ஒருமுறையும், தொஸாலி மாகாணத்தில் ஐக் 
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையும் ஈடக்ு. வந்ததென்று 

சொல்லப்படுகிற. .. இச்சொல்லுக்கு காம் கொள்ளும் 

கருத்து சரியாயின், அசோகன் ஆளுகை முற்றிலும் ஏச 

சக்கராதிபத்தியமா யிருக்கவில்லை, யென்றும் ஜனங்க 

ளஞூடைய சம்மதத்துடன் பல காரியங்கள் ஈடர்தனவென் 

றும் ஊூஇக்கலாம். 

அரைத்தன FBS மெசாஸ்தெனில் கதியிருப்பது 
போன்ற கமிட்டிகள் அமைகர்திருந்தனவென்றும் சாஸ 

னங்சள் அறிவிக்கின்றன. கணனா, பரிஷத், நிகாயா 

முதலிய கிர்வாகச ௪பைகள் மூன்றாம்சானைத்திலும், பன்னி 
சண்டாம் சானைத்திலும், வேறிடங்களிலும் குறிப்பிடப் 
பட்டிருக்கன்றன, ஆனால் அவற்றின் அமைப்பும். கடமை 

களும் என்னவென்று விளங்கவில்லை, ் 

அசோகனுடைய பெருமை அவனுடைய ராஜீய 

கோக்கங்களித் பிரதிபலிக்கின்ற த. அவ்வ.ரசனுடைய 

புதிய ராஜீய நோக்கங்களும். அவை Bors gor Soo 

செய்யப்பட்ட சிர்திருச்தங்களும் அவனுக்குப்பின் நிலை 

நின்றதாகத் தோன்றவில்லை. ௮அசோகனுடைய.சந்ததியாச் 
அவனுடைய உற்சாகத்தையும் உயாநோக்கங்களையும் 

உரிமையாகக் கொள்ளவில்லை. ஆயினும் ௮சோசுனின் அர 
சாட்சி. எக்காலமும். உலகசரித்திரத்தில் முக்கிய இலக் 

கியமாயிருக்கும் என்பது தெளிவு, 

அசோசக் சல்வெட்டுகள்' அகப்படும் இடங்களை 

ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு அசோ 

அசோக கனுடைய ஏகாஇபத்தியத்தின் விரிவை 
எகாதிபத்தியத் . : கு ் ட ன் விரிவு நரம் ஏறக்குறையத் தீர்மானிக்கலாம். 

மேலும், சந்திரகுப்கனுடையகாலத்தில் 

ஏகாதிபத்தியம் அடைந்திருந்த விரிவிலிருந்து அசோகன்
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காலத்தில் ஏகாஇபத்தியத்தின் விரிவு குறைவுபடவில்லை. 
பர்மாவைசக் தவிர்த்துள்ள இந்திய ராஜ்ய த்தைவிட 
அசோகன்ராஜ்யம் அதிக விரிவாயிருந் ௪.௫. அதில் தென் 
கோடியிலுள்ள தமிழ்காட்டு மூவேந்தரும் aera 
வேறு அரசரும் உட்படவில்லை ; ஆயினும் தற்காலத்தில் 

இந்தியாவுக்குப் புதமாயிருக்கும்: பலூச்சிஸ் தானம், அப்: - 
கானிஸ்தானம் அதற்கு அப்பாலுள்ள ஹிந்துக்குஷ். 
மலைச்தொடர்வரையுமுள்ள பிரதேசம் இவை அசோகன் 

ஸாம்சாஜ்யத்தில் 'அகப்பட்டிருந்தன. வடச்கே காச்மீர 
மும் கேப்பாளமும் கிழக்கே அஸ்ஸாம் வ்சையுமுள்ள காடு 
களும், தெற்கே மைசூர் வசையுமுள்ள தக்சுணமும் அந்த 
ஸாம்சாஜ்யத்தில் அடங்கியிருர் கன. ராஷ்டிரிகர், 
பிதேனிகர், புலிந்தர், ஆந்த்ரர் தூதலிய கனங்கள் 
Orca. ss ஆ.திபத்தியத்அக்கு உட்பட்டவர்களா 

யிருந்தாலும் அவர்கள் ௮தஇக சுதர்திரத்தைப் பெற்றிருக் 
தனர். இந்தியாவின் புறமே மத்திய அயொகவிலுள்ள 
கோபிப்பாலை வனப்பிரதேசத்துள்ள கோட்டான் அல்லது 
சீன அர்க்கஸ்கானம் அக்காலத்தில் வளமும் ச்கதுணி 
தழைத்த தேசமாயிருந்தது. இப்பிரதேசம் அசோசன் 
ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருக்கவில்லையாயினும் எக்காரண த் 
தாலோ அ௮சோகனுடைய செல்வாக்கு அங்கு ௮இக வலி 
மையுடையதாயிருக்கஅ. அதற்கு அசோகனுடைய தர்மப் 
பிரசாரம் அல்லாமல் வேறு காரணங்களும் இருக்கலாம், 
வியாபாரப் போக்குவரவு மூற்காலங்களிலேயே ஏற்பட் 
டிருந்கஅ. அசோகன் காலமுதல், சல்வி கேள்விகள் 
விஷயமாகவும் அதிகமான போக்குவரவு ஏற்பட்டன. 
அசோகன் மகனான குனாலன் கோட்டான் ஜனங்களால் 
அ ரசனாகத் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டானென்றும் . பெளத்த: 
மதம் அவன் மூலமாக அப்பக்கங்களில் பரந்ததென்றும்
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திவ்யாவதான த்தில் கூற்ப்பட்டிருக்கிற௮, "இப்பிரதேசம் 
அக்காலத்தில் செழித்தோங்கெ பல ஸ்தூபங்களாலும் 

விஹாரங்களாலும் விளங்கெயெதாக யுவன்சுவங் கூறுகிழுன் 

Ve. அக்காலத்துப் பழம்போருள்கள் 
ஈமக்கு அகப்பட்டுள்ள பண்டைக்காலச் சாமான் 

களில் ௮சோசன் , காலத்துக்கு EPP 

இவற்றிலும் பட்டவை அதிகமில்லை, இக்தியாவின் 

oes SiGe ஒருபெரும் குறைவே, எகிப்து, அஸ்வி 

ரியா, கிரீஸ், கரீட் மு.தலிய தேசங்களில் 

கி, மு, 2000 அல்லது 250௦ வருஷங்களுக்கு முன்னுள்ள 

பழம்பொருள்கள் அகப்பட் டிருக்கின்தன. அனால் மழை 

மிகுதியினாலும் இந்தியாவின் சிதோஷ்ணகிலையின் விசே 

ஆத்தாலும் அவ்வளவு: புராதனமான பொருள்கள் கம் 

சாட்டில் ௮திகமாக அகப்படவில்லை. அசோகன் காலத் 
அக்கு மூன் வீடுகளும் ௮சண்மனைகளும் கோயில்களும் 
எல்லாவித கட்டிடங்களும் மாத்தின_லேயே செசய்யப் 

பட்டன... இவ்விஷயம் கம். சாட்டில் மிகப்புராதனமான 
பொருள்கள் அகப்பட ததற்கு வேறு ஒருகாசணம், 

அசோகன் காலத்தில் அல்லது அதற்குச் சற்று மூன்பு 
தான் இக்திய ஜனங்கள். டடம பின்னு கற்களை உப 

“யோகிக்கத் தொடங்கினர், அசோசன் கற்களை மரக்கட்டி 

உங்களுக்கு உபகரணமாக உபயோகப்படுத்இயிருக்கலாம், 

அசோகனால் சுட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் எண்ணிற 
ந்தனவென்ற ஜனங்களின் நம்பிக்கை 

swat யைக் குறிப்பிட்டு, பாஹியன் . என்ற 
சினயாத்திரி, மூன்றே ஆன்று வருஷங்
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Bowl "கண்களுக்குத் தென்படாத யக்ஷர் கின்னசர் 

(போன்ற தெய்வங்களின் : உசவியைக்கொண்டு. அரசன் 

எண்பத்துரசாலாயிரம் ஸ்தாபனங்களைக் கட்டுவித்ததாகக் 

கூறுஇரறான். .'அசோகனால் கட்டப்பட்டவை ஸ்.தூபங்கள் 

மட்டுமல்ல; காச்மீரத்தின் தலைககரமாகிய ஸ்ரீஈகரும் 

நேப்பாளத்தின் தலைஈகரமாஇிய லலிதாபட்டணமும் 

அசோகனால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதென்று முன்னே சொன் 

னாம். -நாலந்தாவும் இக்காலத்தில் உற்பத்தியாயிற்று, 
பாட்னாவின் சமீபம் அசோகன் அரண்மனை இருந்த 

தென்று சமீபகாலத்தில் சண்டுபிடிக்கப் 

இவற்றின் பட்டிருக்கிறது. 1013 (ஷோல் பம்பாய் 

தற்கால ். நகுரத்துக் கோடிஸ்ரீமான்களாகிய 

அறிதறிகள் டாட்டா வம்சத்தாரின் பணஉ தவியின் 

காரணமாக அங்கே புராதனவஸ் ௧ 

ஆராய்ச்சி தொடங்கப் பட்டது. தலைஸ்தானத்துள்ள 

ஸபாமண்டபம் ஆஸ்தான மண்டபம் முதலிய கட்டிடங் 

களின் அடையாளங்கள் பல தரையைத் தேோண்டிப் 

பார்த்ததில் ௮கப்பட்டன. பாரசீக தேசத்துப் பழைய' 

அ ரண்மனை.களின் சிற்ப விசேஷங்கள் இக்கும் காணப்படு 

இன்றன ; . ஆதலால் இங்குள்ள வேலைப்பாடு. பரரஹீக 

சிற்பிகளுடைய தாயிருக்க வேண்டுமென்று அனுமானிக் 

கப்படுகிற ௮. 

ஒருகாலத்தில் ௮சோகனுடைய கட்டிடங்கள் 

இந்தியாவின் எல்லாப்பாகங்களிலும் மிகுந்திறுந்தன. 

- அசோகனுக்குப் பிற்காலத்தில் மகததேசத்துக்கு பிஹார் 

என்று பெயர் வர்த காரணம் அக்காடு முழுவதும் 

பெளத்த விஹாரங்களால் கிறைந்திருந்தமையே என 

லாம். அனால் தற்காலம் அசேகனால் கட்டப்பட்ட 
கட்டிடங்கள் இவ்வுலகத்திலுள்ள பல மாயைகளைப்போல
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அழிக்து மறைந்துபோயிருக்கன்றன. அவற்றின் அறி 

குறியாய்க் இடைத்அுள்ள புசாதன வஸ்துக்களை இல்கு. 

விவரிப்போம். 

ஸ்தாபம் என்றால் பெளத்த மதத்தைச்சேர்க்த பெரி 

யோருக்குக் கல்லினால் கட்டப்படும் 

ஸ்தாபங்கள் சமாதி. இதை, பெளத்தர் பள்ளி யென் 

ம் கூறலாம். முனிவரின் சாம்பலை 

ஸ்தூபத்தின் மேற்புறத்தில் ௮டக்கம் செய்வார்கள். உரு 

வத்தில் -ஸ்தாபம் ஒரு பெரும் கோளத்தின் பாதியை 

உயரக்த: பீடத்தின்மேல் கவிழ்த்ததுபோலிருக்கும். ஸ்தா 

பம் கருங்கல்லினாலோ சுட்ட செங்கற்களாலோ கட்டப் 

பட்டதாயிருக்கலாம். ஸ்தாபத்தின் புதமே விளக்கு 

மாடங்களும் வேறு அலங்காரங்களும் இருக்கும். மேற் 

புறத்தில் இங்கலீஷ் எழுத்த 1] போன்ற அடையாளமும் 

அதற்கு2மல் பரக்த ஒரு குடையும் காட்டப்பட்டிருச் 

கும். தொண்டர் ஸ்தூபத்தைப் பிரதக்ஷிணம் செய்துவர 

பிராகாரமும், பிராகாரத்தின் நான்கு புறமும் பெருங் கற் 

களினால் செய்யப்பட்ட வேலியும் வேலியின் புறமே 

கோபுசவாசல்களைப்போல மிக்க அலங்காரமாய்ச் செய்யப் 

பட்ட வாசல்களும் சதைவுபடாத ஸ்தூபங்களில் சரண 

லாம் இப்படிப்பட்ட ஸ்தூபம் ஒன்று ஈல்ல ஸ்தஇதியில் 

ஸாஞ்சி என்ற ஊரில் இருக்கறது. இவ்வூர் மத்திய இர் 

இயாவைச்சேர்ந்த போபால் சம்ஸ்தானத்தில் உள்ள௮.. 

அங்கு இரண்டு மூன்று ஸ்தாபங்கள் இருக்கின்றன... அவற் 

றிற் பி. தானமான ஸ்தூபம் அசோகன் காலத்தது என்று 

அனுமானிக்கப்படுகிறத, வாசல்கள் பின் கட்டப்பட்ட. 

வையாயினும் முதலாவ௫௪ க்ஷேத்திரம் பூசாவும் மரத்தினாற் 

கட்டப்பட் டிருக்கலாம், பிற்காலத்து அரசர் தமக்கு 

இயன்றவாறு இதேவேலைசளைக்கற்களில் செய்திருக்கலாம்.
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ஸாஞ்சியிலுள்ள பிரகான ஸ்தூபம் ஆதியில் சுமார் 

எழுபத்தெட்டடி உயர்ந்திருந்த, 

ஸாத்சிஸ்தாப்ம் தற்காலம் ௮தன்மேலுள்ள அலங்காரங் 

ம் கள் போய்விட்டன ; ஆதலால் அது 

இம்பத்துநான்கு அடி. உயரமிருக்கறது, இக்கட்டிடத்தின் 

மிகஅழகான வேலைப்பாடு சான்சு திசைகளையும் நோக்க 
நிற்கும் வாசல்களாம். இவை முப்பத்துகான்கு அடி. உயர் 

ந்து மிகக் கம்பீரமான தோற்றத்துடன் விளங்குகின்றன, 

இவ்வாசல்களின் மேல்பரகத்திற் கல்லினாற் பலதோரணப் 

கள் செய்யப்பட்டிருக்கன்றன. இலேசான. மரக்கட்டை 
யைக் கையாளுவதில் தச்சனுக்கு எவ்வளவு கைலாகவமும் 
.தறமாம் நுட்பமும் ஏற்படலாமோ அப்படிப்பட்ட லாக 

வமும் நுட்பமும் நரம் அங்குள்ள கல்சிற்பங்களில் காண் 

கிரோம். சல வாசல்கள் பிற்காலத்தவையாயிருக்தாலும் 

455 ஸ்தூபத்தை அ௮சோகன்காலத்துச் சிற்பத்திற 

மைக்கு மாதிரியாக நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம். * 

பர்ஹுத் என்ற ஊரிலுள்ள ஸ்தாபழும் ௮சோகன் 

காலத்ததே. இது ஸாஞ்சிக்குச் சுமார்' 
இரு நாறு மைல் திழக்கே உள்ளது, 

ஸ்தூபம், . சுட்டசெெங்கற்களினால் 

பர்ஹுத் 

ஸ்தாபம் 

செய்யப்பட்டது ; ஆயினும் புறமுள்ள கல்வேலியின் 
கற்களில் செதுக்கப்பட்ட சிற்பங்கள் மிச அருமையான 

வை. வேலியிலுள்ள கற்களெல்லாம் அக்காலத்து ஈடை 
உடை பரவனைகளை விளக்கும் கிற்பங்களால் நிறைத்திருக் 

இன்றன. .ஜாதகக் சதைகள் என்பவை கெளதம 

௬. ஸ்ரீ. ரிஸ் டேவிட்ஸ (13௨ 1௨1108) என்பவரால் எழுதப் 
பட்ட “பெளத்த காலத்து இக்.தியா?” (18ய001ம4 1018) என்ற: 
புஸ்தகத்தில் இக்காலச் Speen படங்கள் பல இருக். 

இன்றன. : 5
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புத்தருக்கு அவருடைய மூன் ஜன்மங்களில் ஏற்பட்ட 

அனுபவங்களைக் கூறும் சுதைகளென்னறு பெளத்தர்களால் 

கரு தப்படுகின் றன. அவைகளிற் பல குரங்கு, யானை, 

முதலை, மான், காசம், கோழி முதலிய பிராணிகளைப் 

பற்றிய . ஈஸாப்பின். சுதைகள் . போன்றவை. பர்ஹுஈத் 

ஸ்தாபத்தின் வேலிக்கற்களிலுள்ள சிற்பங்கள் பல ஜா.தகக் 

சதைகளையும் புத்தரின் வாழ்நாட்களில். ஈடந்த சம்பவங் 

களையும்.விளக்கச் செதுக்கப்பட்ட சித்திரங்களாம். -௮ச் 

சிற்பங்களின் 2ம், “*“மிகஜாதகம்,” “கரக(யானை)ஜாதகம்'” 

(: ஷட்தந்தி ஜாதகம்,” ஹம்ஸ ஜாதகம்,” ** இன்னா. 
_ ஜாதகம்,” *: குக்குட ஜாதகம்,” * மகாதேவ ஜாதகம்?” 

: ஜனகராஜ ஜாதகம்!” என்று சிற்பத்தின் விஷயம் கல்லில் 

வெட்டப்பட்டிருக்கின்ற.அ. . இக் கல்வெட்டுகள் இந்தியா 

வின் . வேறு .பல பாகங்களிற் காணப்பட்ட இத்திரங் 

களின் கருத்தை விளச்க. மிகவும் உபயோகப்பட்டன. 

காசியின். அருகில் உள்ள ஸார்காதத்தில் 1905 
- வருஷத்தில் புராதன வஸ் ஆராய்ச்சி 

..ஸார்நாத். - தொடங்கியபோது அங்குப் புதைந்து 

ஸ்தாபம் இடந்த ஸ்தூபம் தெரியவந்தது, அந்த: 

“4 ஸ்தூபம்: ஸாஞ்சி ஸ்தூபத்தை' விடப் 

பெரியது: செங்கல்லினாற் கட்டப்பட்டது. 

புத்த சுயையில் ௮சோகனால் சுட்டப்பட்ட. ஸ்தூபம் 

பல நாள். வரையில் இருந்தது. அந்த 

கயை ஸ்தூபக் agus Ber புறவேலியிலுள்ள. கற்கள். 
fw மட்டும் இப்போது அங்குக் காணப்படு 

கின்றன. அசோகனுடைய கட்டிடங் 

களின் - அவ௫ஷ்டங்களுடன் அதற்குப் பிற்காலத்து 

வேஃைப்பாட்டின் பாகங்களும். கலந்து கடக்கின்றன. 

அசோகன் காலத்திற் புத்தருக்கு விக்ரகங்கள்.
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கிடையா. .. ஆனால் புத்தருடையவும். அவருடைய தர்மத் 

தினுடையவும் , . அறிகுறியாகச் இல 
eee. அடையாளங்கள் இருந்தன. தொண்டர் 

டான . : ள் . 
inn erticicde இந்த அடையாளங்களை வணங்கி வந்த 

னர். அவற்றில் முக்கியமானது போதி 

விருக்ஷம். மிருகங்களாலும் மனிதர்களாலும்தெய்வங்களா 

அம் விருக்ஷங்கள் வணங்கப்படுவதை ஸாஞ்சி, பர்ஹுத் 

இங்குள்ள இற்பங்களில் நாம் மிகுதியாய்ப், பார்க்கலாம். 

சக்கரங்களும் வெகுவாக கற்களில், செதுக்கப்பட்டிருக் 

இன்றன. 'இவை புத்தர் தர்மத்தை உலகத்திற்குப் 

போதிக்கத் தொடகங்கியதின் அறிகுறி. இரண்டு காலடி 

யிணைகள் இத்திரிக்கப்பட்டு அவற்றைச் சுற்றி கிற்கும் 

பலர் இவற்றைப் போற்றி வணங்கும் சிற்பத்தையும் சில 

இடங்களிற் காணலாம், இதவும் புத்தரின் சின்னமே, 

மஹாயான பெளத்தமதம் இந்தியாவிற் பிரபலமானதும் 

ஸ்தாபங்கள் புத்தரின் கோயில்களாய் மாறின. புத்தருக் 

குப் பலவிதப் பிரதிமைகள் ஏற்பட்டன. ஸ்தூப த்தின் 

புறக்கல்லின் நடுவில் புத்தருடைய உருவம் செதுக்கப் 

பட்டு ஈமது இக்.அுக் கோயில்களில் நடப்பதுபோல ௮தன் 

முன். பூஜை அபிஷேகம் தாூபஇீபங்கள் முதலிய சடங்கு. 

களும் ஈடக்கத் கொடங்கின. ஸ்தூபத்தையே .மற்ரொரு 

பெரிய. அறையின் ஓரத்தில் கட்டி முழுவதும் ஒரு 

பெளத்தக் கோயிலாய் மாற்றப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட 

கோயில்களே சைத்தியம் ௮ல்லஅ பள்ளி எனப்படும், 

அசோகனால் குடையப்பட்ட குகைகளைப்பற்றி 

அதிகமாய்ச் சொல்லவேண்டியதில்லை. 

தகைகள் மிக உறு தியான கருங்கல்லில் பல அறவி 

கள்சேர்ர்து வாசம் செய்யும்படி விசால 

மான அறைகள் மலையோ ரங்களில் குடையப்பட்டிருக்கின்
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றன. உட்புறம் மிச ஈன்றாய் இழைக்கப்பட்டிருக்கற து. 

அசோகனால், காட்டப்பட்ட ஸ்தம்பங்கள், ௮வ 

னுடைய அரசாட்சிக்கு மிக உயர்ந்த 

ஸ்தம்பங்கள் ஞாபக ச்' சின்னங்களென் று சொல்ல 

லாம், அசோகன் காலத்துக்குமுன்ன, 
மே இப்படிப்பட்ட ஸ்தம்பங்கள் இருந்தனவென்று 

சானைங்களிலிருக் தூதெரியவருற.௪.* அசோகன் காலத் 

அக்குப்பின்னும் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஸ்தம்பங்கள்: பல 

உள்ளன. நூறுவருஷங்களுக்கு முன்கூட இப்போ திருப்ப 

திலும் பல அதிகமாயிருக்சன. இத்தசைய தூண்களின் 

'பெருமையைச் சாதாரண ஜனங்கள் உணசரமல் அவை 

தா௮மாறாப் உபயோடக்கப்பட்டன.  ஸ்தம்பங்களின் 

அண்டுகள் சாலைகளில் பரப்பும் சரக அடித்துச் சமப் 
படுத்த மோலர்களாகவும் கரும்பாலையில் RIMS TEAL 

உபயோகப்படுத்தப்பட்டன. 

.. இப்போது காணப்படும் அசோக ஸ்தம்பங்கள் 

பன்னிரண்டு. அவற்றில் பத்து ஸ்தம்பங்களில் அசோக 

னுடைய லிகிதம் காணப்படுகிறஅ. இரண்டில் ஒரு லிகிதமு 

மில்லையாயினும் ஸ்தம்பங்கள் அசோகன் காலத்தவையே. 

ஹிர்துஸ்தானப் பிரதேசத் சக்கு வெளியில் எங்கும் 
அசோகனுடைய ஸ்தம்பங்கள் இடைத்தில. ் 
  

அசோச ஸ்தம்பல்களின் விவரம் | அங்கு காணப்புடும் 
  

லிகிதவ்கள் 

1. 'டில்லி- தோப்ரா ஸ்தம்பம். 'ஸ்தம்பசாஸனங்கள் 1-7 
2, ல்லி - மீரத் ஸ்தம்பம், டூ, 1-6 

ஸார்சாத் steve 5 Bar 
3. பிரயாகை ஸ்தம்பம் பகு.தி.ராணிசாருவாஇியின் 

விதம். ஸ்தம்பசாஸ்னம் 
கள்: 7-௫ 

  

"* முதல் உபசானைம் ரூபமாத் பாடம், 7-ம் ஸ்தம்பசர்ஸனம்.
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அசோக ஸ்தம்பங்களின் விவரணம் | அங்குச் காணப்படும் 

      

விகிதங்கள் 

4 ஸார்சாத் ஸ்தம்பம், - ௮ ஸார்மாத் சாஸனம். 

5. ஸாஞ்சி ஸ்தம்பம், ‘ ஷே சாணனத்தின் பகுதி. 

6. ரும்மின்தேயி ஸ்தம்பம். . ஸ்மாரக லிகிதம் ஒன்று. 
7. நிகீலீவா ஸ்தம்பம, ஒட மற்றொன்று, 
8. லெளரியா நந்தன்கர் ஸ்தம்பம், ஸ்தம்ப சாணனங்கள் [, 6. 
9. லெளரியா அரராஜ் ஸ்தம்பம், ஷீ. 

1௦. சாம்பூர்வா ஸ்தம்பம், லி௫தமூள் ழூ. 
ளது. 

ரர. ராம்பூர்வா ஸ்தம்பம் ' லி௫ிதமில் 

லாதது, 
12, பச்ஹிரசா ஸ்தம்பம் MA svar 

5.௮.     
எல்லா ஸ்தம்பங்களும் வேலைப்பாட்டில் ஒன்று போ 

லிருத்தலால் அவற்றைப் பொதுவாய் விவரிக்கலாம். 
ஸ்தம்பத்திற்கு அடியில் சதுரமான டமும், மேலே 
விசிதரமாய்க் கண்டாமணி போன்ற சிகரமும், சகெரத் 
தின்மேல் வட்டமாகவோ சதுரமாகவோ உள்ள ஓரடி. 
கனமுடைய தட்டும், அத்தட்டின்மேல் ஒன்று அல்லஅ," 
இரண்டு, மூன்று, அல்லது நான்கு சிங்கங்களுடைய பிர 
இமை ஸ்தம்பத்தின் மகுடமாகவும் இருக்கின்றன. இல 
ஸ்தம்பங்களில் மகுடம் விருஷபம் அல்லது கருடன் 
பிரதிமையா யிருக்கின்ற, இவற்றின் உயரம் 40 அல் 
லது 5௦ அடி. 

அதிகமாய்க் கெடாமலும் சுவஸ்தானத்திலும் இருக் 
கும் , ௮சோக ஸ்தம்பங்கள் இரண்டு 

இவற்றின் மூன்றே, மறுபக்கத்தில் காணப்படும் 
சிற்பத்திறமை லெளரியா நந்தன்கர் ஸ்தம்பம் மிக அழ 

கானது, அதன் இகரம் ஒள ரங்கஷீப் 
காலத்திற் குண்டு பட்டு கொஞ்சம் சிதைவுபட் டிருச் 

2
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லேளரியா! தந்தன்கர் ஸ்தம்பம்.
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கின்றத ; ஆயினும் ஸ்தம்பத்தின் ௮ழகு கெடவில்லை, 
பக்ஹிரா ஸ்.தம்பம் இதைவிடப் பெரிதாயினும் வேலைப் 

பாட்டில் இதுவே சிறந்த, இதன் உயர்ம் 40 அடி. 
சிகரம் மட்டும் சுமார் 7 அடி. மத்திய பாகம் உருக்கோ 
'வெண்கலமோ என்று மயங்கும்படி. இழைச்சப்பட்டிருக் 
கிறத. கெகொத்தின் மேலுள்ள தட்டு வட்டவடிவம், 
அதன் விளிம்பில் ௮ன்னங்கள் தம் இரையைக் கொத்தித் 

ப தின்னுவதைக் காட்டும் இத்திரம் வெகு அழகரய்ச் 
செ.துக்கப்பட் டிருக்கிறது, இந்த ஸ்தம்பம் சன்னார் மலை 
யிலுள்ள கருங்கல்லினால் ஆக்கப்பட்டது அஃங்கிருக் து 
எப்படி. இதை வெட்டி வேளறுக்கினார்கள் P எந்தக் கல் 
தச்சர் இதைச் செதுக்கி இழைத்தனர்? எந்தச் சிற்பிகள் 
இதன் சிகரத்தைச் சித்திரித்தனர்? இக் கேள்விகளுக் 

“குச் சரியான விடை காம் இங்குச் சொல்ல முடியாது, 
ஆனால் இப்பணிசெய்தோர் யாவருக்கும் கைமுடுகு உரிய 
தென்று காம் சொல்லலாம். 

ஸமீபத்திற் கிடைத்துள்ள ஸார்காத் ஸ்தம்பத்தின் 
சிகரம் espe அிடஷ்டமான wees Caan அமைக்த௮, 

eee மகுடம் கானக திங்சங்கள். Oxia OL STF iB 
கொண்டு தர்ம சக்கரத்தைத் தமது முஅகில் சுமந்து 
சொண்டிருப்பதுபோல் உள்ளது இங்கங்கள் ஜீவனுள் 
ளன போலவுக மிகக் கம்பீரமாகவும் இருக்கின் றன. 

அசோகன் காலத்துச் சிற்பங்களின் குணாகுணங் 

களை வித்வான்௧ள் பலவிதமாக நிதா 
ஒந்தச் சி்பத் ஸரிக்கறார்கள். பெர்ஸியா தேசத்து தைப் பற்றிய . es s டே அது 5 மதிப்பு அரசர்சளும் தம் காட்டில் ஸ்தம்பங் 

களை சாட்டினர். அவற்றை அசோக 
அடைய ஸ்தம்பங்களுக்குப் பலவிதத்திலும் ஒப்பிடலாம்.
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அசோகன் அசண்மனையும் மற்றக் கட்டிடங்களும் இக்திய 
சிற்பிகளின் வேலை யல்லவென்றும் கட்டிடங்களின் வேலைப் 

பாட்டில் இக்இியாவுக்கு அ௮க்சியமான தேசங்களுக்குரிய 

அலங்காரங்கள் காணப்படுவது இதற்குச் சான்று என்றும் 
அபிப்பிராயங்கள் புராதன வஸ்.துசாஸ்இரிகள் கூறுகின் 

றனர். ஈரம் இதை ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை. ஏனென் 

ரூல், ஸ்தம்பங்களிலும் கட்டிடங்களிலுமுள்ள ௮லங் 

காரங்கள் இந்தியாவுக்கு அந்நியமானவை யென்று ஸர்வ 
ஸம்மதமாய் நிரூபிக்கப்படவில்லை. எல்லாத் தேசங்க 

ளுக்கும் இயற்கையான ஸக்க&தமும் இலக்கியமும் இருப் 

பதுபோலச் சிற்பமும் இயற்கையாகவே ஏற்படுகிறது, 
அடுத்தது காட்டும் பஸிங் குேபேோல இற்பங்களும் 

அந்தத்த காட்டாரின் வாழ்வையும் மனோபசவங்களையும் 

பிரதிபலிக்கச்செய்கின்றன. இந்தியாவுக்குமட்டும் இப் 

படிப்பட்ட சுயமான இற்பம் இல்லையென்று சொல்ல 

முடியுமா 2 
இக்தியா கவர்ன்மெண்டின் புராதனவஸ்து பரிசோத 

கரில் முக்கியராகிய டாக்டர் மார்ஷல் அரையும் அசோகன் 

காலத்துச் சிற்பம் ௮க்கிய மனிதரின் வேலையென்று மதிக் 
கன்முர் ; ஆனாலும் சிற்பங்களின் வேலைப்பாட்டை ௮.திச 

'மாகமெச்சி எழுதுகிறார், ௮வர் ஸார்ராத் ஸ்தம்பத்தைப் 

பற்றி எழுதியிருப்பது பின் வருமாது : ** பூர்வ காலத்து 

வேலைகளுள் இவ்வளவு உயர்ந்த மனோதர்மமும் சிற்பத் 

திறமையும் காணப்படும் வேலை வேறு எத்தேசத்தும் 

கடையா என்று கான் சொல்லத் Bot Ber pox.” 

இந்த மதிப்பு ஸார்நாத் ஸ்தம்பத்தின் கெரத்துக்குமட்டு 
மன்று, பொதுவாசு எல்லா அசோக ஸ்தம்பங்களுக்கும்' 

அமையுமென்பது ஈமது துணிபு. அசோகன் காலத் 

அக்குமுற்பட்ட சிற்பம் அதிகமாக ௮கப்பட்டில; ஆயினும்
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ராம் முதலாவதாக இந்தியாவின் சிற்பத்தை கோக்கும் 

போது ௮௮ குழந்தைப் பருவத்ததா யிராமல் ஆரம்பத் 

இலேயே பூர்ண யெளவனத்துடன் காணப்படுகிற. 

இதிலிருந்து ஈம் நாட்டில் இற்பத்தின் அபிவிர்த்தி வெகு 
காலத்துக்கு முன்னமே தொடங்கிவிட்டதென்மறும் 

அசோகன் காலத்்அக்குமுன் மரவேலையில் அடைந்த 

திறமை, சடைசியாகக் கல்வேலைக்கு உபயோகப்படுத்தப் 

பட்டதென்றும், இப்படிப்பட்ட சாதனத்தின் வேறுபாட் 

டினால் சிற்பத்தின் மேன்மை ௮இகக் குறைவுபடவில்லை 

யென்றும் இந்திய ற்ப அபிமானிகள் கூறுகின்றனர். 

371. அசோக எழுத்து 
அசோகன் காலத்தில் உபயோகிக்கப்பட்ட லிபி 

இருவகைப்படும், (1) பெரும்பாலான 

இந்திய பாஷைகளைப்போல் இட.அ பக் 

கத்திலிருக்து. வலது பக்கத்துக்கு எழு 

_ தப்படும் ப்ராம்மி லிபி. (14) மற்றொன்று ஹிந்துஸ், 
தானியைப்போல வல பக்கத்திலிருந்து இடஅ பக்கத் 

அக்கு எழுதப்படும் கரோஷ்டி லிபி. ப்ராம்மி லிபியை 

இக்தியாவிலுள்ள எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் தாய் என்று 

சொல்லலாம். பெரும்பாலான அசோக சாளனங்கள்' 
இர்த லிபியிலேயே எழுதப்பட் டிருக்கிறது, அ௮சோச 

சாளைங்களிற் காணப்படும் இவ்விருவகை லிபிகளைவிடப் 

புராதனமான லிபிகள் இந்தியாவில் இல்லையென்று 

சொல்லலாம். ் 

இருவித. புராதன 

லிபிகள் 

இந்தியாவிலுள்ள பாைகளுக்கு வெவ்வேறு 

லிபி தற்காலத்தில் ஏற்பட்டிறாக்தாலும் இந்த லிபிகள் 
அசோக சானைங்களிலுள்ள ப்சாம்மி லிபியிலிருந் ௧
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ஸ்்ஈர்நாத் ஸதம்பத்தின் சிகரம்...
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உற்பத்தியானவையே, இவ்வுண்மை இந்த லிபிகள் எல் 

ப்ராக்மி லட லாவற்றையும் தாசதம்மியப்படுத்திப் 
இந்திய எழத்துக் படிக்கும் பக்ஷத்தில் எளிதில் விளங்கும். 
களுக்த por எழுத்தின் வடிவம் எழுதுவதற்கு 

காசம் உபயோ?௫க்கப்படும் ஸாதனங்களுக்குத் 
_திச்சபடியும் கருவிகளுக்குத் ,தக்கபடியும் லேககன் சரீர 

ஸ்திதிக்குத் தக்கபடியும் மான.தல் அடைகின்றன, இக் 
காரணங்களால் எழுத்தின் வடிவம் காலே தசங்களை ௮னு 

ஸரித்துப் பல மாறுதல்கள் . அடைவதை நாம். சாணை 

ஆராய்ச்சி மூலமாய் அறிந் அகொள்ளலாம், அசோகன் 

காலத்துக்கு நாறு வருஷங்களுக்குப்பின் ப்ராம்மி லிபி 

யில் செங்குத்தான. கோடுகள் மாறி வட்டங்களும் வளைவு 
களும் ஏற்பட்டன. உதாரணமாக பட்டிப்ரோலு லிகிதத் 

தில் * இப்படிப்பட்ட வளைவுகளை நாம் அதிகமாய்க் காண் 

கிறோம். தமிழ், தெலுங்கு, கிரந்தம், மலையாளம், கன்ன 

டம் என்ற தென்மொழிகளின் எழுத்துக்கள் can SA ss 
தில் காணப்படும் லிபியிலிருந்து உற்பத்தியானவை என் 
பதை தென் இந்தியாவில் வ௫ிக்கும் நாம் கவனிக்கலாம். : : 

இக்தியாவின் பாஷைகள் ௮சேக ஆயிர வருஷங்க 

ட ளாக ஒருவித லிபியும் எற்படசமல் 

கபாலக் அதல அட பக 
பட்ட விதம் சரந்தங்களையும் சந்தை சொல்லி மனப் 

: பாடம் செய்யும் apes sere இந்திய 
கனங்களுக்குத் தங்கள் பாஷையை எழுஅவதற்கு லிபி 

அ வசியமில்லாமலிருக் ௧௮. அப்படியாயின் இர்தியயாஷை 

_* பட்டிப்ரோலு .சருஷ்ணா சியின் முகத்தல் குண்டூர் 
ஜில்லாவிலுள்ள: ஊர், ... பட்டிப்ரோலு: லிஓதம் Epigraphia 

1010௧. 7௦1. 17. பச்சம் 323-ல். சண்டுகொள்ளவும், இதன் 
காலம் ௫, பி, 20௦. ் ௧
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களுக்கு எப்போ லிபி ஏற்பட்டது? இக்தக் கேள்விக்கு 

ஸ்ரீபூலர் என்ற புசாதன வஸ்து சாஸ்திரியின் விடை பின் 

வருமாறு: சுமார் இி.மு. எட்டாம் நூற்றுண்டின் தொடக் 

கத்தில் இக்தியாவுக்கும், அதன் மேற் லுள்ள யூதரைப் 
போன்ற ஜாதியாருக்கும் விய பாரவிஷயமாய்க் கடல்யாத் 

திரையும் சாமான்களின் போக்குவா௮ம் முன்னிலும் ௮இக 
மாய் ஏற்பட்டன, இச் சாதியாரிடமிருக்தே இந்திய ஜனங் 

கள் எழுதும் வித்தையைக் கற்றுக்கொண்டனர், ஏனென் 

ரூல், இவர் எழுஇவக்த லிபியிலும் ப்ராம்மி லிபியிலும் சில 

எழுத்துக்கள் வடிவிலும் உச்சரிப்பிலும் ஒத் திருக்கின்றன. 

ஆனால். ப்ராம்மியி லுள்ள எல்லா எழுத்துக்களும் 
கடஞகைக் திடைத்தவை யல்லவென்று ஸ்ரீபூலரும் ஒப்புக் 

கெசள்ளுரொர், இந்தியர் தங்களிடமிருந்த பு உச்சரிப் 

புக்கு அவசியமான குறிகளைத் தாமே ஏற்படுத்திக்கொண் 

டனர். வியாபாரிகள் தாம் குற்ற. புது வித்தையை முத 

லில் ஞாபகக் குறிப்புகளுக்கு உபயோகப் படுத்தினார்கள், 
பனையோலையும் பூர்ஜபத்திரமும் செம்பு? பான்ற Cares 

தகடுகளும் இக்காட்டில் எழுதுவதற்கு ஸா. தனங்களாயின. 

லிபி வழக்கத்தில் வக்த பிறகும் மதக் கிரந்தங்களை இப் 

படிப்பட்ட ஸாதனங்களில் எழுதிவைப்பதற்கு வேதியர் 

துணியவில்லை, காலக்கிரமத்தில் மதசம்பக்தமான கிரக்தங் 

சளும் எழுதப்பட்டு மனிதன். ஞாபக௫க்இக்கு ஏற்பட் 

டி.ரூந்த அனாவசியமான பாரத்தை கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் 

ஜனங்கள் குறைத்துக்கொண்டனர். 

கசசாகிடி லிபி யூதஜாதியாரிடமிருக்து கிடைத்த 

தன்று, ௫, மு. ஐக்தாம்நாற்றாண்டில் 

கரோஷ்டி விபி இந்தியாவின் வடமேற்கிலுள்ள பிர 

தேசங்கள் பெர்ஸியா தேசத்தாரின் . 

ஆன த்திலிருக் தன. இந்தப் பிரதேசங்களில் ஆர்மேயிச்
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என்ற பெர்ஸியாதேசத்து லிபி பரவிற்று, கரோஷ்டி 

இந்த லிபியிலிருக்து உற்பத்தியான. சுரோஷ்டி லிபி 
அசோகன் காலத்திலும் அதற்குப்பின் ல நூற்றாண்டுகள் 
வரையும் பஞ்சாபிலும் வடமேமேற்கு மாகாணத்திலும் 

ஸிந்துதேசத்திலும் பரவியிருககபோதிலும் கடைசியில் 
இந்தியாவிலும் ௮தன் புறமம் முற்றிலும் மறைந்து 

போயிற்று, மத்திய ஆசியாவிலுள்ள கோட்டான் ஒரு 
காலத்தில் வளமையும் நாகரிகமும் தழைத்து தேசமா 

யிருக்ததென்று முன்னே கூறினோம். கரோஷ்டி, லிபியில் 
எழுதப்பட்ட பெளத்தமதக் இரந்தங்களும் மற்றக் கிரந்தம் 

களும் இத்தேசத்திலிருக்து சமீப காலத்தில் புதையலாய் 

அகப்பட்டிருக்கன்றன. இலை உலகத்துக்கு மிகவும் 

அருமையான செல்வமென்று வித்வான்௧ளால் மதிக்கப் 

படுகின்றன. 

317. பிரியதர்சி அரசன் கல்வேட்டூக்கள் 
அ௮சோசன் காளில் ஈடக்த சம்பவங்களை க் தீர்மானிக் 

கவும் ௮ரசன் காலத்தை நிர்ணயிக் 
இவற்றின் கவும் அசோக சரஸனைங்கள்' எவ்வள 
பாதபாட ணட ஏ 

மூக்கிய ஆதசரங்களாயிருக்கன்றன 
வென்று காம் கிரூபித்தாய்விட்டது. இனி இச் சாஸனங் 

களையே கோக்கவேண்டும். ஈமக்கு இதுவரையும் கடைத் 
அள்ள அசோக லிகிதங்கள் முப்பத்துமுூன்௮ு. இவற்றில் 
பன்னிரண்டு லிகிதங்களில் அரசன் பட்டாபிஷேக வரு 
ஆம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இஃதன்றி வேறு சல 
லிகிதங்களிலும் கால கிர்ணயம் செய்வதற்கு ஆதாரங்கள் 

கிடைக்கின்றன. இந்தச் சாளனைங்கள் யாவும் ராஜீய அதி 

கரரிகளுடையவோ மர்திரிகளுடையவோ வாக்கியங்களா 

யிராமல். ௮ரசன் நாவிலிருந்து வந்த வாக்கியங்கள் என்
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பதில் ஐயமில்லை; ஏனென்றால் ௮ ரசனன்றி வேறெவரும், 

எவ்வளவு சுதந்திரமுடையவராயினும், எழுதத் துணியாத 

வாக்கியங்கள் பலவற்றை நாம் சாலனைங்களிற் காணலாம். 

பல லிஇதெங்களும் ** தேவர்களுக்குப் பிரியனான Qu gah 

ராஜன் இப்படிச் சொல்லுறான் ” தேவானாம் பியோ 
பியதஸி லாஜா ஏவம் ஆஹா என்றோ, அல்லது இவ்வாக் 
கியத்தைக் கொஞ்சம் மாற்றியோ தொடங்குகின்றன. 

அசோகனுடைய சாலனங்கள் மிகப் புதுமையான 

தஸ்தாவேஜாுகளாம். இந்தியாவி 
அள்ள வேறு ஒரு அரசனும் இப்படிப் 

பட்ட சாஸலனங்களை எழுதிவைத்திலன் 
இச் சாஸனங்களும் பலவகைப்பட்டன. சில, அரசன் 
தன் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பிய கட்டளைகளின். பிரதிகள் 

போ லிருக்கன்றன, மற்றவை அரசன் ஜனங்களுக்கு 

அனுப்பும் விளம்பரங்களென்று தோன்றும். தர்மப் பிர 

சாரத்தில் அரசன் கொண்ட மிகுதியான உற்சாக த்இனால் 
பலசாஸனங்களில் அரசன் ஜனங்களுக்குத் தர்மத்தைப் 

போ க்கிறான். இவற்றை ௮ர௪ன் சட்டங்கள் என்று 

கொள்ளக்கூடாஅ. இப்போதனைகளைப் பிரஜைகள் மீறி 

ஈடக்கிறதைப்பற்றி ௮ரசன் வியசனமடைந்தாலும் ஜன்” 

இவற்றின் 
தன்மை 

களைக் கட்டாயப்படுத்தவோ மீறுதலுக்குச் கைகள் 
விதிக்கவோ விரும்பினதாக நாம் எண்ண இடமில்லை. 

இரந்த லிகிதங்களுடைய வாசகரீதி இற்சில இடங்க 
ஸிற் சுருக்கமாக அமைந்திருக்கிற தென் 

வாசகரீதி றும் மற்ற இடங்களில் விரிவாயிருக் 

கிறதென்றும் ௮சோகன் கூறுகிறான் 

பேதினான்காம் சாஸனம்). சுருக்கமாக அமைந்திருக்கிற 

பாகங்கள் இல்லையென்றே சொல்லலாம். மிக விரிந்து 

தளர்ந்த வாசகரீதியே இவற்றின் விசேஷகுணம், சுருங்கச்
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சொல்லி விளங்கவைத்தலுக்கும் -இக்த லிஇதெங்களுக்கும் 

வெகு தூர முண்டு, .. ஆயினும் அசோகன், விஷயத்தி 
னுடைய தேன் போன்ற மாதுரியத்தாலேயே இவ்விதம் 

விவரிக்கவும் திருப்பிச் சொல்லவும் தூாண்டப்பட்டதாகச் 

சொல்வது நாமும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியகே, Miser 

பாவத்தைப்பற்றிய பன்னிரண்டாம் சாஸனம், தர்மத்தின் 

வெற்றியைப்பற்றிய பதின்மூன்றாம் சாஸனம், ௮சசன் 

ஈற்செய்கைகள் பலவற்றை எடுத்துக்கூறும் ஏழாம் ஸ்தம்ப 

சாணனைம், இவற்றை காம் வாசிக்கும்போது ௮ ரசனு 

டைய உயர் நோக்கங்களையே சாம் குறிப்பிடுகிறோம். 

இவைகளின் ஏற்றமானது வாசகரீதியின் குற்றங்களை 

மறக்கச் செய்கின்றது. 

அசேகனால் எழுதப்பட்டவை யெல்லாம் சாஸனங் 

கள் அல்ல, உதாரணமாக, ரும்மின் 

கரக்க .  தேமீயிலுள்ள கல்வெட்டுக்களும் குகை 
அல்லாத லிகிதங் னில் வெட்டுக் 3 

ede களிலுள்ள கல்வெட்டுக்களும் சாணை 

கள் என்ற பெயருக்கு உரியவையல்ல ;, 

அவற்றை லிததெங்கள் என்று மட்டுமே சொல்லமுடியும், 

அசோக லிதெங்கள் எல்லா வகையும் எல்லாப் பிரதி 

களும் சேர்ந்து ௩4௦ என்று கணக்கிட 

லாம். ஒவ்வொரு AB 55 DEG (par or 

us பிரதிகளை வெவ்வேருக எண்ணி: 

லிகிதங்களின் 

பிரிவு 

னால் இக்சணக்கு ஏற்படுகிறது. பிரத்தியேகமான தஸ்தா. 

வேஜுகள் முப்பத்து மூன்று; ௮வற்றை ஒன்பது பிரிவுக. 

ளாகப் பிரிக்கலாம்:
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II. 

IIL. 

IV. 

VI. 

அசோக னுடைய சாஸனங்கள் 

, உப சாஸனங்கள். . 

இவை அரசன் பெளத்தமதத்தில் சேர்ந்ததன் 

பின் முதலில் பிரசுரம் செய்யப்பட்டவை. 

அகப்பட்டு்ள்ள அசோகக் கல்வெட்டுக் 

களுள் இவையே முந்தியவைபோலும். 

பாப்ரு சாஸனம். 

பெளத்த ஸங்கத்திலுள்ள தலைவருக்கு ௮சோ 

கன் எழுதிய கடிதம். பாப்ருவில் அகப் 

பட்டிருப்பதால் பாப்ரு சாஸனம் என்று 

இதற்கு ஸ்ரீ வின்னென்ட் ஸ்மித் பெயர் 
வழங்குகின்றார். 

பதினான்கு முக்கிய சாஸனங்கள் 

இவை அசோகன் தர்மத்தையும் ௮வனுடைய 

கோக்கங்களையும் விவரிக்கின்றன. 

கலிங்க சாஸனங்கள். ன கு 

புதிதாகப் பிடிக்கப்பட்ட சலிங்க தேசத்து 

ஜனங்களுக்கும் ௮தன் பக்கத்திலுள்ள 

சாட்டு ஜாதியாருக்கும் ௮பயதானம் 

செய்யும் சாளனைங்கள், 

ஸ்தம்ப சாஸனங்கள். 

அரசனது அரசாட்சியின் தன்மையைப் பற்றி 

யும் கொள்கைகளைப் பற்றியும் கடைசி 

முறையாக பிரசுரம் செய்யப்பட்டவை, 

ஸார்காத் சாஸனம். 

பெளத்த ஸங்கத்தை உட்பகைகளிலிருந்து 

காப்பாற்றுவதற்கு இடப்பட்ட கட்டளை . 

ஸாஞ்சி ஸ்தம்பத்திலும் பிரயாகை ஸ்தம் 

பத்திலும் இச்சாஸனத்தின் சில வாக்கியங் 

கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. 

14
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11. ஸ்மாரக லிகிதங்கள். 2 
ரும்மின்தேயீயிலும் கிக்லீவாவிலும் ௮சோக 

னது தீர்த்தயாத்திரையின் ஞாபகக்குறிப் 
பாக எழுதப்பட்டவை. 

VILL. snevof காருவாகியின் லிகிதம், £ 
இங்கு ௮சோகன் ராணி காருவாகி, தனது 

தானங்களை விசேஷமாய்க் கவனிக்க 

வேண்டு மென்கிறாள். 

13, தானப்பிரமாண லிகிதங்கள் 3. 
இவை ஆஜீவகர் வாசம் செய்வதற்கு என்று 

குடையப்பட்ட குகைகளில் உள்ளவை. 

மொத்தம் ... 33 
  

இர்ச விகிதங்கள் தற்காலம் எவ்வளவு தாரம் கேடில்லாமல் 

இருக்கின்றன என்றும், எவ்விடங்களில் காணப்படுகின்றன என் 

ஆம், ௮அவத்றின் காலம் இன்னதென்றும் காட்டும் குறிப்புக்கள் 

அந்தந்த லிதெங்களின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புடன் எழுதிச்: 

சேர்ச்கப்பட் டிருக்சன்றன. மொழிபெயர்ச்கப்பட்ட பதத்திற்கு 
மூலத்தில் உள்ள சொல் இன்னதென்று ௮ச்த விூதத்தின் 

முடிவில் வரும் குறிப்புக்களில் எழுதப்பட் டிருக்சிறது, இல 

இடங்களில் மூலத்தில் வரும் சொல்லையே பெயர்ப்பிலும். 

எழுதி அதன் கருத்தைப்பற்றிய அபிப்பிராயங்கள் £€முள்ள: 

குறிப்புக்களில் எழுதப்பட் டிருக்கன்றன, சாஸனங்களுடைய 
பிர.இகள் யாவும் ஒன்றுபோல் இருக்கமாட்டா. பாஷைமட்டு 

மன்று, வேறு வித்தியாசங்களும் சாணப்படும், இம் மொழி: 

பெயர்ப்பில் அவ்வித்தியாசங்களை காம் ௮இகமாகப் பொருட்படுத்த 

வில்லை. ஸார்ராத் சாஸனத்திலும் வேறு சில லிகிதங்களிலும் சில. 

வரிகள் அழிர்்திருக்கன்நன ; ௮ச்த வறிகளிலுள்ள சொற்கள் 

இன்னவை யென்று வித்வான்௧ள் அனுமானித்்திருக்இன் றனர், 

இவையன்றி சாஸனங்களின் கருத்தை விளக்க உபயோகமென்று:.
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நினைத்துச் சில சொற்கள் மூலத்தில் இல்லாவிடினும் மொழி 

பெயர்ப்பில் உபயோகிக்கப்பட் டிருச்சன்றன, இவை ( ) இவ் 

வடையாளத்துக்குள் அடச்கப்பட் டிருச்ன்றன. 

அசோகன் காலத்திலிருந்த இந்துஸ்தானத்து ஜனங் . 

கள் தங்கள் வீட்டிலும் ராஜ்யகாரியங்க 
அசோக ளிலும் உபயோகித்துவத்த பாஷையை 

லிகிதங்களின் 5௦ களிலும் 
பாளை நாம் ௮அசோகனுடைய சாஸனங்களிலும் 

பார்க்கிறோம். தற்காலத்தில் ஹிந்து 
ஸ்தானத்திற் பேசப்படும் பாஷைகள் இந்தச் சாஸலனங் 
களின் பாஷையிலிருக்.து உண்டானவையே. அசோக 

சானைங்களின் பாஷையை ஒருமையில் குறிப்பிடுவதா 

பன்மையில் குறிப்பிடுவதா என்ப எளிதில் தீர்மானிக்கக் 
கூடியதன்று, சாளனைங்களின் . மொழி, இடத்்.துக்கிடம் 

கொஞ்சம் வித்தியாசப்பட்டிருக்கற த. இப்படி வித்தி 

யாசப்பட்ட மொழிகள் மூன்று வகைப்படு மென்று 
சொல்லலாம், அவையாவன: கிர்நார் சாலன த்தில் காணப் 
படும் மேற்குமொழி; தவுளியில் காணப்படும் கிழக்கு 
மொழி; ஷாபாஸ்கர்ஹியில் காணப்படும் வடமேமற்கு 
'மொழி. அக்காலத்திலேயே சம்ஸ்கிருதம் பேச்சுவழக்கில் 
'இல்லாமல் இதிகாலம், காவியம், 'சாடகம், வியாகரணம் 
முதலிய விஷயங்களைத் தெதரிவிப்பதற்கும் நால்கள் 
இயற்றுவதற்கும் மட்டுமே உபயோூக்கப்பட்டு வந்த, 
'பேச்சுவழக்கிலுள்ள மொழிகளைப் பிராகிருதம் என்று 
நாம் சொல்லுவோம். பெளத்தமதம் பிரபலமான 
(போது புத்தரின் வாக்கியங்களையும் கொள்கைகளையும் 
பிரதிபாதிப்பதற்கு ௮வர் ஷேர் ஸம்ஸ்கிருதத்தை உப 

- யோகிக்கவில்லை. பாமரஜனங்கள் புத்தரின் உபதேசம் 
களை அறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்ற நோக்கத்துடன் 
'கோசலதேசத்தில் அப்போ பேசப்பட்டுவந்த பிசா
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இரு தத்தையே அவர் எல்லாக் காரியங்களுக்கும் உபயோ 

கித்தனர். : ௮தனால்.பெள த் தமதக்கரந்தங்கள் பிராகிருத 
மொழியில் எழுதப்பட்டன. விஉைவில் இம் மொழி 
இலக்கிய இலக்கணமுடைய ஒரு புஅப்பாஷையாயிற்று, 

இதை சாம் பாலி என்று சொல்லுவோம், இக்தப் பாலி 
பாலை இப்போது இலங்கை பர்மா முதலிய பெளத்த 
தேசங்களில் தெய்வபாலஷையாகப் போற்றப்பட்டு வரு 
கிறஅ, பாலி, ஸம்ஸ்கிருதத் தக்கு நெருங்யெ சம்பக்த 
முடைய ; ஆனால் ௮சோக சாஸனங்களின் பரை 
ஸம்ஸ்கிரு தத் க்குப் பாலியைவிட நெருங்கிய சம்பந்த 

முடைத்தா யிருக்கிறது, தமிழ் மொழியில் பிராகிருத 
மூலமாக வந்துள்ள சொற்கள் பல உண்டு, . 

அசோக லிதிதங்கசரின் பாஷை ஸம்ஸ்இரு சச்.இிலிருச்து 
எவ்விச வேறுபாடு உடையது என்பதை 

இலக்கணக் விளக்குவது மிச உபயோகமா யிருப்பினும் 
தறிப்பு ' இவ்விவரணம் ஒரு இலச்சண நூலாக முடியு 

மென்று அஞ்ச இக்குறிப்பைச் சுருக்கி எழுத 
இறோம் : சமீபத்தில் காலஞ்சென்ற ஸ்ரீபாண்டுரங்க தாமோதர 
குணே அவர்களால் எழுதப்பட்ட 1400006110 %௦ (௦0 வ- 
tive 11110௦1௦27. (௦௦௨, 198) என்ற புஸ்சகச்.தில் இவ்விஷயம் 
விளக்கப்பட் டிருக்றது, ௮.இல் ஸம்ஸ்கிரூசத்துக்கும் அசோச 
வி௫ிதக்களின் பாஷைக்கு முள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் : 

மூன் றுவசைகயாசகப் பிரித்துச் சாட்டப்பட் டிருச்செறன. 

1. சொற்களின் உச்சரிப்பில் ஏற்பட்டிருக்கும். வித்தியாசங்கள், 

அஃதாவது, சொற்களில் ஒலிகள் நீட்டப்பட் டிருததல், அல்ல 

சுருச்சப்பட்டிருத்தல், அல்லது மெய் கழுத்துக்சளில் மாறுதல் 

முதலியன. 1], வேற்றுமை உருபுகளிற் காணப்படும் வேறு 

பாடுகள், 111. காலம் செயல் முதலி யவற்றைசக் காட்டும் 

பொருட்டு வினைசொற்களில் ஏற்படும் வித்தியாசங்கள். இவற் 
PG உகாரணங்கள் குதிப்புரைகளில் காணலாம், . 

பாலிபாஷையைப் போலவே இந்த லிஇதங்களின் பாஷையி
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லும் ந, லு, ஐ, ஒன என்ற உயிர் ஒலிசள் கடையா, ஐயும், 

ஒளவும், ஏயும், ஒவாக மாறுகன்றன. ௬, லு ச்கள்)மழுங்கப்போ 

இன்றன. தமிழில், மோ-ஷஷம் என்ற சொல்லை மோச்கம் என்று 

எழுஅவதம் இருஷ்ணன் என்பதை, கண்ணன் என்று எழுதுவ 

அம் பிராகிருத மொழியின் உறவினால் ஏற்பட்டதே. ் 

இடத்துக்கு இடம் அசோக லி௫தங்களின் பாஷை எவ்வித 

வேறுபாடுகளுடைய த என்பது பதினான்கு முக்கிய சாஸனம்: 

சளின் ஆறு பாடங்களையும் ஒப்பிட்டு கோக்குமிடகத் த விளங்கும், 

ஸம்ஸ்கிருதமே என்று சொல்லக் கூடிய சொற்களும் இலச்சண: 

ரூபங்களும் எல்லா இடங்களிலுளள லிதிதங்களிலும் காணப்படு 

இன்றனவென்றாலும் ஷாபாஸ்கர்ஹியில் காணப்படும் லி௫தவ்கள் 

பாஷையில் ஸம்ஸ்டுருதத் துக்கு மிசவும் அடுத்ததா யிருக்கின்றன. 

ஆனால் இங்குள்ள லிபியில் பல குறைவுகள் உள. உகாரணமாச 
குறில் நெடில் என்ற வித்தியாசங்களே இங்கு காணப்படவில்லை. 

ஆதலால் இர்கநார் பிரதியே வடமொழிப்பயிற்சி யுள்ளோருக்கு 
எளிதில் விளங்கச் கூடியதாயிருக்ற.௮, 

இர்சாரிலும் ஷாபாஸ்கர்ஹியிலும் தவிர மற்றிடல்களில் 

௩, ர, ண, ந என்ற மூர்த்தன்னிய ஒலிகளைக் குறிப்பிடத். 

தனியான எழுத்துச்சள் கடையா; எல்லாம் ந வாலேயே குறிப் 

பிடப்படுகின்றன, வடமேற்குப் பிரதிசளிற்போல இர்சாரிலும் 

1, ல என்ற இரு எழுத்துக்களும் உள ; . அதனால் இக்கு ராஜா 

என்ற சொல் லாஜா என்று எழுதப்படுவ இல்லை. ஆயினும் இர்கார் 

பிரதி வேறு அம்சங்களில் €ீழ்த் இசை லிஇதெங்களையும் தென் 

இசை லிகிதங்களையும் ஒத்திருச்சன்றது. உதாரணமாக, இவ் 

விடங்களிலுள்ள லிகிதங்களில் ௪, ஷ, ஸ் என்ற ஒலி வித்தியா 

சங்கள் கடையா. வடச்குள்ள பாடங்களில் இவ்வுயிர்மெய்கள் 

உச்சரிச்சப்பட்டு பிரத்தியேகமாக எழுதப்பட் டிருக்ன்றன. 
இவைபோன்ற வேறுபாகெளும், இலச்சகண ரூபங்களில் லெ 
வேறுபாடுகளும் இடத்துக்கு இடம் வி௫தங்கசளிற் காணப்படு! 
இன்றன. : ;
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தேவர்களுக்குப் பிரியனணான ட 

Gus gan) ௮சசன் | 

Gaal gb கூுஇருன்.



1. உப சாலைங்கள் 
இ. வரையில் ஈமக்குக் கஇடைத்துள்ள அசோக 

சாஸலனைங்களில் உபசாஸலனக்களே ஆதியானவையென்று 
படுகின்றன. இவை அரசன் மூடிஞூடிய 

பதின்மூன்றாம் வருஷத்தில் பிரஈரமானவை, இந்தச் சா 
இரண்டு, முதல் லிகிதத்துக்கு மொத்தம் ஏழு 

பிரதிகள்) கிடைத்திருக்கின்றன. இரண்டாவது லிகிதம் 

        

ஊகிக்க 

னங்கள் 

மைசூர். ஸம்ஸ் தான த்தினுள் மூன்று ச௪மீபமான ஊர் 
களில் காணப்படுஇற து, முூதல்உபசாளனை த்தில் பிரஇக் 
குப் பிரதி கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் காணப்படுகிற து, 
முதலர்வது லிகிதம் காணப்படும் இடங்களாவன. 

1. ரூபநாத். இது மத்திய மாகாணத்தில் ஐபல்பூரின் 
அருகிலுள்ள ஊர், லிகிதம் சுமாராக வா௫ச்சக் 
கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறது, 

2. லஹஸ்ராம். இது பிஹார் மாகாணத்தின் தெற்கே 
யுள்ள குன்று : லிகிதம் இதன் உச்சியிலுள்ள பாறை 
யில் இருக்கிற, லிகிதம் சிசைவுபட்டுள்ள ௫, 

3. பெய்ராத். இது ராஜபு தனத்தில் ஜெயப்பூர் mine sir 

னத்தில் உள்ள ஊர், பாப்ரூ என்ற ஊரும் இதற்குச் 
சகீபமுள்ளஅ; லிகிதம் சிதைவுபட்டுள்ள ௮, 

4. ஸித்தாபுரம். மைசூரின் வடக்கு இித்தல்தூர்க்கம் 
ஜில்லாவில் உள்ள ஊர், 

5. பிரம்மகிரி. ஷை. ஊருக்கு ஸமீபமுள்ளஅ, இங்குள்ள 

AA sip ரூபராததிலுள்ள லிகிதமுமே வா௫க்கக் 
. கூடிய கிலைமையிலுள்ளன. 

6. ஜடிங்கராமேசுவாம்.. இதுவும் ஷே ஊருக்குச் சமீப 
முளளது. 

௪. மாஸ்கி. ஹைதரபாத் நாஜ்யத்தில் ரெய்ச்சூர் ஜில்லா 

'.. வில் உள்ள. இங்குள்ள லிதெம் ஏழு வருஷூங்
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களுக்கு முன் கண்டெடுக்கப்பட்ட. சடைசியாக 

௮கப்பட்டிருக்கும் இந்த. அசோக லிகிதத்தில் பிய 

sa என்ற பெயருடன் அசோகன் என்ற பெயரும் 

காணப்பட்டிருக்கிறஅ, அவதாரிகை, ee பக்கம் 

பார்க்கு, 

இரண்டாவது உப-சாளனம் 1, 2, 3,7 ஊர்களில் 

காணப்படவில்லை, மைசூரிலுள்ள மூன்று இடங்களில் 

மட்டும் முதல் சானைத்துக்குப்பின் வரைந்து காணப் 

படுகறஅ. ஆனால் இதற்கு ஒரிடத்தில் மட்டுமே.சுத்தமான 

- பிரதியுண்டு, 
_ மூதல் உப சாஸனம் பலவிதத்தில் ௮அசோகனுடைய சரித் 

தரத்திற்கு முச்கியமான ஆதாரமாகின்றது. அவன் புத்தர் 

சமயத்தைச் சரணமடைந்தது இடீராகவல்லவென்றும் கொஞ்சங் 
செரஞ்சமாக அதில் ஈபெட்டதாகவும் இச்சாஸனம் அறிவிச் 

இன்ற. புத்தர் மதத்தில் தான் மூச்கியமாகச் சற்ற பாடங்கள் 

அறகெறியில் விசுவாசமும் உழைப்பும் ஊச்சமுமே யென்றும் 

இ.திலிருக்து விளங்கும். 
... 4 தேவர்களை அனுசரித்து ஒழுகாமணிதர் இப்போது தேவர் 

களை அனுசரித்து ஒழுக வருகின்றனர் ?? என்ற வாக்கியம் 

அரசனுடைய அஸ்இச மதத்தை விளக்கும், ஆனால் இவ்வாச் 

இயத்தின் கருத்து இதுவேயென்று சாதிக்க மூடியாது,. 4 இது 

வரையும் உண்மையென்று கருதப்பட்ட தெய்வங்கள் இப்போது 

பொய்யென்று கிரூபிச்சப்பட் டி.ருக்கிறது?? என்றும் இவ்வாச்சியம் 

மொழி பெயர்க்கப்பட் டிருச்சிறத. ூல்ச்திலுள்ள வாக்கியத்தில் 

மீஸா, அமிஸாு என்ற .சொற்களின்' கருத்து விளங்காததால் 

மொழிபெயர்ப்பில் இங்கனம் விபரீ தங்கள் ஏற்பட்டன எனலாம், 

(மிஸம்? என்ற சொல் மிச்சம் என்ற வடமொழிச் சொல்லின்: 

இரிபாயின் pera plus aeoryin “b@eat’, Qurineon, ser p 

சொல்லின் இரிபாயின் இரண்டாவது கருத்தும் ஏற்படும்,
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முதல் உபசாளனைம்: உழைப்பின் பயன் 

&.. ஹுவர்ணிரியிலுள்ளா இளவசசரும் 

மகாமாத்தரரும் சேர்ந்து இஸிலத்திலுள்ள? 
மகாமாத்இரரறுக்கு க்ஷேமம் வினவியபின் இக் 
கட்டளை யிடப்படுகின் றது. தேவர்களுக்குப் 
பிரியனானவன் இங்ஙனம் ஆக்ஞாபிக்கிறுன். தற் 
காரியங்களில் விசேஷ ஊக்கம் செலுத்தாமல் 
இசண்டரை வருஷங்களுக்கு மேலளவும் நான் 
உபாஸகனாயிருந்தேன்3. இப்போது ஒருவருஷூ 
மாக ஸங்கக்துற் சேர்ந்து மிகுந்த ஊக்கத்தோடு 
உமைத்துவர எனக்கு நதேரிட்டி ருக்கிறது. இது 

வரையும் தேவர்களை அனுசரித்து ஓழுகா 
மனிதர் இப்பொழுது. ஜம்பூத்வீப முழுவதும் 
தேவர்களை அனுசரித்து ஒழுகவருகின்றனர்4. 

இது எனது உழைப்பின் பயனாகும். இந்தன் 
மை பெருமுயற்சியின் றிக் கிடைக்கக்கூடிய 
தன்று. ஆனால் சிறியோரும் தமது உழைப் 
பால் மறுமையின் க்ஷேமத்தை யடையலாம். 
இதனாலன்ோே “சிறியோரும் பெரியோரும் 
மூயன்அவாட்டும் ” என்ற முதுமொழி ஏற்பட் 
டிள்ள_து5. என் அயலாரும் இப்போதனையை 
உணர்ந்து இத்தகைய நன்முயற்சியை அழி 
யாதபடி. நிலைநாட்ட வேண்டும். இவ்வுத்தேசம் 
கட்டாயமாய் வளரும். இன்னுமின்னும் பல 
மடங்கு பயனளிக்கும். இப்போதனை 256 வ்யூதர் 
களால் பிரசுரஞ் செய்யப்பட்ட அ,
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B. இக்கட்டளை கூடுமளவும் எங்கு செள 

கரியப்படுமோ அங்கே கற்களிலும் ஸ்தம்பங்க 
ளிலும் எழுதி விளம்பாஞ்செய்யப்படவேண் 

டும். நீரும் இயன்ற அளவு உமது பிராந் 

இயத்இல்6 இக்கட்டளையை விளம்பாஞ் செய்ய 

வேண்டும், இரு நூற்றைம்பத்தாறு, (26) வ்யூ 

தர்களால்? இப்புண்ணிய ஆக்ஞை கொண்டு 

வரப்பட்டது. 
மொத்தம் ஸஹித்தாபு7 லிகஇதத்தில் 12 வாக்கியங்கள், கடை 

சிப்பாராவிலுள்ள மூன்று அஇகப்படியான வாக்கியங்கள் ரூபசாத் 

பிரதியில் காணப்படுகின்றன. ஸஹஸ்.ராம் பிரதியில் 256 என்ற. 

எண் எழுத்திலும் இலச்கத்திலும் இருக்கறக, முதலாவது 

வாக்கியம் வட இக்இியப்பிர இசளிலில்லை, 

7. ஸீ௩வர்ணகிரி. இதுவே அசோகனுடைய தென்மாசாணச் 

இன் சாஜதானிபோலும். இளவரசர் இங்குச் தங்கியதாக இச்சு 

வி௫தம் ஈமச்குத் தெரிவிக்கிறது. 

2. இஸிலம். இது ஸுவர்ணகரிக்குச் சமீபமுள்ள ஊரா 

யிருச்ச வேண்டும். மகாமாத் தரர் என்ற பெயர் பொதுப் பெய 

சானதால் இஸஹிலத்து மகாமாத்திரர் ஒரு sme Osensarag 

பிராதேசிசனாக வாவாஅ இருச்சலாம், 

் 5, உபாஸிகன். இல்லறத்தில் ஒழுகும் பெளத் தமதத்தினன், 
4. ஹித்தா புரத்திலுள்ள மூலவாச்கியம்,இமின வ காலேன 

அமிஸா ஸிமானு ஜம்பு பணி edt Co Gags. 

5. ஸாவனே, போதனை ; முதுமொழி; *சிறியோரும் பெரி 

2? என்பது அரசனுடைய ஆப்த. 

வாச்கயெமோ வென்று தோன்றுகிறது. ஏழாம் ஸ்தம்பசாஸனத் 

திலும் அரசன் இம்மூ அ மொழியைக் குறிப்பிடுிறான். 

6. ஆஹாலே. தாலூச்சா அல்லத காடு, 

ச. வ்யூதர். தர்மபோதகர் (0), மூன் 55-ம் பச்கம் காண்க, 

யோரும் முயன்று வரட்டும்
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இரண்டாம் உபசாளனைம் : தர்மத்தின் சாரம் 

தேவர்களுக்குப் பிரியனானவன் இப்படிச் 

'சொல்லுகிருன். தாய் தந்தையருக்குப் பணி 

விடை செய்யவேண்டும். எல்லா ஜீவப் பிராணி 

களுக்கும் அனுதாபம் ஸ்திரமாக ஏற்படவேண் 

டும். சத்தியமே பேசவேண்டும். தர்மத்தில் 
உபதேசிக்கப்பட்டுிள்ள போதனைகள் இவையே 

மேலும் சீஷன் ஆசாரியனைக் கண்ணியஞ்செய் 

யவேண்டும். உற்முர் உறவினருக்குத் தகுந்த 

மரியாதை செய்யவேண்டும். இ சீர்க்காயுளைத் 

தரும். இதூ பிராசீன சம்பிரதாயம். இதன்படி 
மனிதன் நடக்கவேண்டும். 

பதன் என்ற லிபிகானால்2 (எழுதப்பட்ட ௮.) 
பன்ச் 8 aréQuaaar :— 

. இச்சச் சானைம் ஐர் உபநிஷத்தில் வரும் வாசகப் 
களுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்போ என்று நம்மை பிரமிக்கச் 
செய்கிறது, தைத்தரீய உபநிஷத்து இக்ஷொவல்லியின் முடிவு 

ஏறச்குறைய இப்படி இருக்கின்ற. 

2: பதன் என்ற விபிகரன் அல்லத குமாஸ்தா தான் வட 
நாட்டினன் என்று காட்வெதற்குப்போலும் லிபிசான் என்ற 
சொல்லை மட்டும் கரோஷ்டி லிபியில் எழுதிவைத்இிருச்சிரான்.
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11. பாப்ரு சாஸனம் 
இந்த லிகதெம் பிக்ஷ£க்களுக்கென்று பிரத்தியேக 

மாக எழுதப்பட்டது, பாப்ரு என்ற ஊர் ராஜஸ்தானத் 

தில் ஜெய்ப்பூர் ஸம்ஸ்தானத்திலுள்ள ௮, பெய்சாத்துக்கு . 

மிகவும் அருகிலுள்ளது, லி௫தம் வரைந்திருக்கும் கல் 

இப்போது கல்கத்தா ம்யூஹியத்தில் காப்பாற்றி வைக்கப் 

பட்டிருக்கிறஅ௫. பாப்ருவில் பழைய பெளத்த விஹாரம் 

ஒன்று. இருந்து வந்தது. இச்சாஸன த்தின் காலம் எத 

என்னும் விஷயமாய் வித்வான் களுக்கிடையில் இன்னும் 

விவாதங்கள் நடந்து வருகன்றன. பொதுவான அபிப் 

பிராய மென்னவென்றால் இஅவும் மற்ற இரண்டு உப 

சானைங்களைப் போல அ௮சோகனுடைய ஆதி லிகிதன் 
களில் ஒன்றென்றாம். இச்சானைத்தின் ஆரம்பம் குறிப் 

பிடத்தக்கறு, ் 

மகதத்து அரசன் பியதஸி, ஸங்கத்தை 

நமஸ்கரித்து அவர்கள் சுகமும் ஆரோக்யமும் 

அடையவேண்டுமென்னு விரும்பிக் கூறுவதா 

வது. புண்ணியவான்களே ! புத்தர், தர்மம், 

ஸங்கம் என்பனவற்றில் எனக்குள்ள விசுவாஹ் 

வெகுமானமும் நம்பிக்கையும் எவ்வளவு அதிக 

மென்னு உங்களுக்குத் தெரியும். புண்ணியவான் . 
களே! பகவான் புத்தரால் கூறப்பட்டுள்ள 

யாவும் மிகச் சிரேஷ்்டமாகவே கூறப்பட்டிருக் 

இன்றன. புண்ணியவான்களே, தான் உங்களுக்கு 

ஒரு வாகூயத்தைச் சுட்டிக்காட்ட அனுமதி 
கொடுப்பிர்களானால் அது எஹத் தர்மம், சாசு 

வதமாய் toe hog’ என்பதே. . புண்ணிய 
வான்களே ! வேறு சில வாக்கியங்களையும் எடுத் 

அக்கூற விரும்புகின்றேன்.
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(1) வினய ஸமுகஸே*, 
(2) அலியவஸலானி. (பெரியோரின் 

தடக்கை.) 

(3) அதாமதவயா தி. (வாரப்போவதைக் 
குறித் துள்ள பயம்.) 

(4) முனிகாதை (முனிவரின் £ தங்கள். 9 

(5) உபதிஷ்யன் கேள்விகள்?. 
(6) மோனேயஸூதே (முனிவர்களின் 

வாழ்க்கையைப் பற்றிய சம்பாஷணை.) 
(2) ஆதித்தியம் முதலிய கொள்கைகளைப் 

பற்றி ராஹுலனுக்குள்ள உபதேசம். 

பகவான் புத்தரால் கூறப்பட்டுள்ள இவை 
கள் எல்லாவற்றையும், புண்ணியவான்களே, 
பிக்ஷ£ாக்களும் பிக்ஷ்பணிகளும் அடிக்கடி. கேட்டு 
மனனம் சேய்யவேண்டும் என்று என் விருப்பம் ; 

அப்படியே இல்லறத்திலுள்ள ஸ்திரீ புருஷூரீ 
களும் இவற்றை அடிக்கடிக் கேட்டு மனனம் 
செய்யவேண்டும். புண்ணியவான்களே, இக்கா 

ரணம் பற்றியே--அஃதாவ து, ஜனங்கள் எனது 
கோரிக்கையை அறியும் பொருட்டே--இதை 
நான் வரையச் செய்தேன். 
'மொத்தம் 0 வாகூயங்கள். 

புச்காரது சுயவாக்கயங்களுச்கு ஸத்தர்மம் என்று பெயர், 
“ஸத் தர்மம் சாசுவதமாய் கிலை நிற்கும்? என்பது பெளத்தர் 
களுக்கு மஹாவாச்கியம் போன்ற ஓர் வாக்கியம், WAGE ST 
நிசாய ty. : 

I. QaCagp Quwire emi பெஎத்தருடைய © BAG aw 
என்ற பிரபர்தத் தொகுஇயில் வரும் பாகங்களைக் குறிச்னெறன.
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இப்பாகங்கள் எவையென்று நிச்சயமாகத் தெரியவில்லை. 

வினய ஸழகஸே என்பது புத்தர் காசியில் செய்த முதல் உப 

தேசத்தைச் குறிப்பிடுகிறசென்று ஓர் அமேறிக்ச வித்துவான் 

எழுதுகிருர். இதற்கு தர்ம சக்ரப் பிரவர்த்தன ஸுஇத்திரம் என்று 

பெயர், மற்ற உரைகள் எங்கெங்கு காணப்படுகின் றரனவென்று 

இரண்டாம் அனுபக்தத்தில் கூறியிருச்கிடோம். 

2. உபஇஷ்யன் என்பவன் மதக்கிரர்தங்களில் ஸாரிபுத்.திரன் 

என்ற பெயரால் குறிப்பிடப்பட்ட புத்தருடைய பிரதம சஷரில்: 

ஒருவன், புத்தருடைய சம்பாஷணையிற் பல ஸாரிபுத்.இரனின் 

கேள்விகளிலிருக்து உண்டாகின்றன, 
%



111. பதினான்கு முக்கிய சாளனனங்கள். 
இவை அசோகனின் 13, 14-வது ஆண்டுகளில்: 

பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டவை, இந்தப் பதினான்கு சாஸனைங் 

களுக்கும் கருத்தில் ஒத்திருக்கின்றதும் பாஷையில் ஏறக் 

குறைய நெருக்கிய சம்பந்தமுள்ளதுமான ஆறு பிரதிகள் 

திடைத்திருக்கின்றன, இவ்வாறு பிரதிகளை த் சவிர வேறு: 
பல முற்காலங்களில் இருந்திருக்கலாம். பம்பாய்க்குசமீப 

மாயுள்ள ஸலொப்பாரா என்ற பழைய துறைமுகப் பட் 

டணத்தில் ஒரு பிரதி இருந்ததற்கு ஈமக்கு ஈல்ல லக்ஷியம் 

மட்டும் கடைத்திருக்கிற௪. இப்போது அங்கே எட்டா ' 

வது சாஸனம் எழுதப்பட்டுள்ள பாறையின் அண்டிருக் 
அன்ற. 

பதினான்கு சானைங்களுக்குப் பிரதிகள் உள்ள இடங் 

சளாவன ;..- 

1. இந்தியாவின் வடமேற்குக் கோடியில் ஷிக்.துநதி' 

காபூல் ஈதியோடு சங்கமமாகும் பிரதேசத்தின். ௮ருஇல் 

ஷாபாஸ்கர்ஹி. இங்குள்ள பிரதி நல்ல ஸ்திதியில் இருக். 

கிறது, சமரஸபாவத்தைப்பற்றிய: 12.ம் சாஸனம் 

பாறையின் மற்றொரு பக்கத்தில் எழுதப்பட் டிருக்கிற ௪., 
எல்லா சானனைங்களும் ஒருமித்து அரசனின் . 14.வ.த 
பட்டாபிஷேக வருஷத்தில் இங்கு: எழுதப்பட்டிருக்க. 
வேண்டும், , ‘ 

2. பஞ்சாபில். ஜிலம் ஈதிக்கசையருகில் ஹலாரர் 
ஜில்லாவிலுள்ள மான்ஸ்ரா. இவ்விடத்திலும் ALT LIT GD: 

. கர்ஹியிலும் உள்ள சாஸனங்கள் கரோஸ்டி லிபியில் 

எழுதப்பட்டவை. அசோகனுடைய மற்ற லிகதங்கள் 

- எல்லாம் ப்ராம்மி லிபியில் எழுதப்பட்டவை. 

3. இமயமலைச் சாரலில் முூஸ்ஸோரி என்ற சுகவாஸ 
ஸ்தலத்தின் அருகிலுள்ள கால்ஸீ. இங்குள்ள பிரத 

சுமாராய் நல்ல ஸ்திதியில் இறாக்கறெ௮. ஒரு யானையின் 

படம் லிகிதங்களுக்கு முன் வரையப்பட்டிருக்கிறது.
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4. குஜரத்தில் கத்தயவாட் இபசற்பத்தின் நடுவி 

அள்ள கிர்நார். அசோகனின் லிகிதமும் மற்ற லிஇிதல் 
களும் இங்குள்ள மலையில் எழுதப்பட் டிருக்கின்றன. 

இங்கே 5-வதுூம் 13,வதும் சாஸனங்கள் மிகச் சதைக் 

திருக்கன்றன. 

5. மூன் சாலங்களில் கலிங்கம் எனப்படும் உரியர் 

காட்டில் இரண்டு பிரதிகள் இருக்கின்றன. வடக்கே 
மஹாகதியின் முகத்தில் தவுளீ என்ற ஊரில் ஒரு ஈகலும், 

6. டெ உரியர் நாட்டில் தற்காலம் சென்னை மாகா 

ணத்தைச் சேர்ந்த கஞ்சம் ஜில்லாவில் ஜேளகட என்ற 

மலைக்கோட்டையில் மற்ற நகலும் இருக்கின்றன, இவ் 

விரண்டு ஸ்தலங்களிலுள்ள அசோக சாளனங்களில் சில 
விசேஷங்கள் காணப்படுகின்றன. 1 முதல் 10 வரையு. 
aw சாளைங்கள் இவ்விரண்டு ஸ்தலங்களிலும், மற்ற 

கான்கு ஸ்தலங்களில் காணப்படுவதுபோ லிருந்தாலும் 
11, 12, 15-வது சாஸனங்களை விட்டுவிட்டு அவற்றிற்குப் 

பதிலாக இரண்டு பு.து சாலனைகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின் 
றன. கலிங்கப் பிரஜைகளுக்கு மட்டும் பிரச்யேகமானவை 

பற்றி அவை மற்ற கான்கு இடங்களிலும் விடப்பட்டன 

போலும், இவ்விர்ண்டு சாஸலனங்களை நாம் கலிங்க சாஸ 

னங்களென்போம்.
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1. கொல்லாமை 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி.அரசன் 
ஆக்கினையாக இத்தர்மலிகதம் வரையப்பட்ட அ. 
இங்கே (என் தலைநகரத்தில்) யாதொரு பிரா 
ணியையும் பலியாகங்களுக்காக .வதை செய்யக் 
கூடாது. .ஸமாஜங்களில்। நடக்கும் விருந்தும் 
தவிர்க்கப்படுகிறது. எஏனென்ருல் ஸஹமாஜங் 
களில் பலவித தோஷங்களுண்டென்று தேவர் 
களுக்குப் பிரியனான பியதஸி அரசனுக்குத் 
தெரியும். ஆனால் சிற்கில ஸமாஜங்கள் நல்ல 
வையென்அ௮ அவர் அபிப்பிராயப்படுகிழர். முன் 
தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி அரசனின் 
மடப்பள்ளியில் லக்ஷக்கணக்காகப் பலவித 
உயிர்ப் பிராணிகள் கறிக்காக வதை செய்யப். 
பட்டு வந்தன. இக் கட்டளை இடப்படும் இச் 
சமயமும் இனமும் மூன்று பிராணிகள் கொல்லப் 
படுகின்றன. அவையாவன, இரண்டு ' மயில் 
களும் சிலவேளைகளில் அதிகப்படியாக ஒரு 
மானும். இனிமேல் இம்மூன்று பிராணிகள் 
கூட வதைசெய்யப்பட மாட்டா. 
மொத்தம் 8 வாச்சியங்கள், 

I. ஸமாஜங்களைப்பற்றி செளடலயம் என்ற அர்த்த சாஸ்இ 

த்தில் விசேஷமாக சொல்லப்பட்டிருச்றத, இவை பலகாலமாக 
ஏற்பட்ட ஜாதிமத ஸபைகள், விருந்துச்சச்சேரி, பாட்டு, 

கூத்துச்கள் இச் சபைகளில் ௮இ௫ மும்மரமாக GLb SONG FET 

அரசன் இச்சபைகளைப்பற்றி மிக்க ஜாக்செதையா யிருச்சவேண்டு 
மென்று டே அர்த்த சாஸ்இ.ரத் இல் கூறப்பட் டிருச்சிறது,
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2, பியதஹி ஜீவராசகெளுக்குச் செய்யும் பணிவிடை, 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி அரச 

னால் ஆளப்பட்ட ராஜ்யத்தின் எல்லாப் பாகங் 

களிலும், அதுமட்டுமல்ல, சோழர், பாண்டியர் 

ஹத்யபுத்திரர், கோளபுத்தாரர் போன்ற அயல் 

அரசர் நாட்டிலும், மிக அப்பாலுள்ள தாம்ப 

பம்ணி* யவன ராஜன் அன்டியோக்கன்,?2 

'மேல்சொல்லிய அன்டி,யோக்கனுக்கு அண்டை, 

அசசர்கள்3 நாடுகளிலும் எல்லா இடத்தும் 

தேவர்களுக்குப் பிரியனுனை பியதஸி அரசன் 

இடஇித்ஸைக்காக இருவித ஏற்பாடுகள் செய் 

இருக்கிருன் ; அவையாவன, மனிதருக்கு வைத் 

இயசாலை மிருகங்களுக்கு வைத்தியசாலை, 

மேலும் மனிதருக்கு உபயோகமான தும் மிருகங் 

களுக்கு உபயோகமான அமான மருந்து மூலிகை 

"கன் எவையோ இவை இடைக்கு மிடங்களி 

லிருந்து எங்கெங்கு இடைக்கவில்லையோ 
அவ்விடங்களுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டு பயிர் 

செய்யப்படுகின்றன. கணனி காய் கிழங்கு வகை 

களும் வரவழைக்கப்பட்டுப் பயிசா௫ின் றன. மணி 

தருக்கும் மற்றப் பிராணிகளுக்கும் செளக்கியத் 

தைக் கொடுப்பதற்காகப் பாதையோரங்களில் 

இணறுகள் வெட்டவும் திழல் கொடுக்கும் மாங் 

கள் வளர்க்கவும் செய்யப்படுகன் றன. 
“மொத்தம் 4 வாக்யெங்கள். . 

1, இங்கு தாம்பபம்னி என்பது, இருநெல்வேலி ஜில்லாவி 

லுள்ள தாம்பிரபர்ணி ஈதியைச் குறிச்சவில்லையென்று தோன்று
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கிறது. இது லோன் தீவின் வ௨பாகத்தின் பெயாயுமிருர்த ௪. 
மகாவம்சம். அத், 6. இச் திவே சாளனனத்தஇல் குறிப்பிடப்பட் 
டிருக்றது போலும். ஸ்ட்ராபோ முதலிய சரேச்ச ரோம யாத் 
இரிகர்கள் சிலோன் இவுக்கு தாப்ரபோனெ . என்று பெயர் 
கொடுச்திருக்கின்றனர். அதனால் அசோகன் தாம்பபம்ணி என்ற 
பெயரால் சிலோன் இலையே குறிப்பிடின்றான் போலும். 

2. அண்டியோச்சன் 11 (௪. பி. 267...-246.) சச்திரகுப்த 
மெளநியனோடு போர்செய்து பின் சமாதானத்துக்கு வச்ச ஸெல் 
யூச்சஸ்ஸினுடைய பேரன், | 

3: அண்டியோச்சஸுக்கு நான்கு அண்டை அரசர்களைப் 
பற்றி 73-ம் சாஸனத்தில் காண்க,



96 சாணனங்கள் 

53. அ௮னுஸ ம்யானம். 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி அரசன் 

இப்படிச் சொல்லுகிருன். நான் பட்டம் சூடிய 

' பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்குப்பின் இத்த ஆணை 

யைப் பிறப்பித்தேன். என்னுடைய ராஜ்யத் 

ன் எல்லாப் பாகங்களிலும் யுக்தரும்। ரஜூக 

ரும் பிராதேசிகரும் ஐந்.து வருஷங்களுக்கு ஒரு 
முறை, அ.னுஸம்யானம்? செய்யவேண்டும். 

எ.தற்காகவென்றுல், தர்மத்தைப் Cur Susp 

கும், தந்தம் வேலையைச் சரிவா முடிப்பதற் 

குமே. தாய் தந்தையரைக் கவனிப்பது மேன் 

மை. ; இனேஷ௫ிதர், அறிமுகமானவர், உறவினர், 

பிராமணர், சமணர் இவர்களுக்கு ஈதல் மேன் 

aw; பிராணிகளைக் கொல்லாமை, செலவில் 

சிக்கனம், செல்வத்தைக் கருதாமை மேன்மை. 

பரிஷத்.து சபைகள் கணனங்களைச் சார்ந்த 

'யுக்தர்களை இக்கட்டகாயை யனுசரித்து நடக் 

கும்படிச் செய்யவேண்டும்.4. 

மொத்தம் 9 வாக்கியங்கள். 

ர, மூன் 64-ம் பச்சம் பார்க்கு. செளடல்யம் அர்த்த 

சாஸ் தரத்திலும் யுச்தரின் வேலையைப் ப ற்றி விரிவாகச் 

கூறியிருக்கிறது. 

"ச, அனுஸம்யானம் என்ற சொல்லின் கருத்தைப் பற்றி 

அபிப்பிராய பேதமுண் டென்பதை, முன் 55-ம் பச்சம் காண்க. 

3. BEA வகை பெளத்த பிக்ஷ£ுச்கள் சேர்க்த சமூஹச் 

துக்குப் பரிஷத்துக்கள் என்று பெயர். 

4. பரிஸாபி யுதே ஐஜபயிஸதி மணனுமம் ஜேது 

தொவ வ்யஜ்ஜனதோ ௮. வ்யஞ்னம் என்றால் ௮அசோகனுடைய 

ஆணை, வாக்கியத்தின் கருத்து ஈன்றாக விளங்கவில்லை. கணனா 

என்றால் வரவு செலவு கணக்கு அதிகாரிகளென்று ஸ்ரீ, 8. %. 

பந்தர்ச்சர் கூறுகிறார். அவதாரிகை 56-ம், பச்கம் பார் அசவும்,
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4. தர்மத்தைப் பரவச் செய்தல், ட் 
இதனமுன் பல வருடங்களாகப் : பிராணி 

இம்சையும், பிராணிகளைப் பலியிடுதலும், சுற்றத் 
தாரை அசட்டைசெய்வ தும், பிராமண சமணர் 
களை அவமதிப்பும் அதிகரித் து வத்தன. இப் 
போது தேவர்களுக்குப் பிரியனான பிரியதர்சி 
அரசன் தர்மத்தை வழிபட்டிருப்பதால் த்ர்மத் 
இன் ஐயபேரிகை . முழங்குகின்ற. ஜனங்கள், . 
யானைத் திருவிழா, தேர்த் அிறாவிழா, லகூபம் 
மூதலிய உற்சவங்களைக் கண்டு களிக்கின்றனர். 
பல ஆண்டுகளாக ஒருபோதும் சம்பவியாத 
விசேஷம் தேவர்களுக்குப் பிரியனான பிரிய 
தீர்சி அரசன் தர்மத்தைத் தழுவியதால் சழ்ப 
வித்திருக்கின்ற் அ. பிராணிகளைக் கொல்லாமை, 
ஜீவராசிகளிடம் அஹிம்ஸை, உறவினரிடம் 
அன்பு, பிராமண சமணர்களிடம் கெளரவம், 
தாய் தந்தையருக்குச் சுச்ரஷை, மத்திரக்இழ 
வருக்குச் சுச்றுஷை என்ற நற்குணங்கள் AS 
கரித் க்கொண்டு வருகின் றன. தேவர்களுக் 
குப் பிரியனான பிரியதர்ச அரசனது புத்இரர் 
களும் பெளத்திரர்களும் பெளத்இரரின் பிள்ளை களும் கல்பாந்த கரலம் வரையும் தர்மத்திலும் 
சீலத்திலும் வழுவாது Bin Boxy sts கைப் போக்கக் கடவர். தர்மத்தைக் சகற்பிப் 
பது உயர்ந்த காரியமே. சீலமில்லாதவன் ot 
மதீதைத் தழுவிஒமுகுவ.த கஷ்டமாம். ஆயினும் இவ்விஷயக் இல் . மனிதன் உள்ளம் சிர்திருர் த 

சீ ்
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வதும் முன்னிலும் கெடாமலிருப்பதும் இரண் 

டும் சிறந்ததே. மனிதர் தம் குணத்தை அதிக 

ரிக்க மூயல்வதற்கும் குணம் குன் ௮ுவதைத் தடுப் 

பதற்குமே இது எழுதப் பட்டுள்ளது. தேவர் 

களுக்குப் பிரியமான பிரியதர்சி அரசன் முடி 

சூடி. பன்னிரண்டு வருடங்களான பின் இங் 

கனம் வசையச் செய்தார். ் 

மொத்தம் 12 வாச்கயெங்கள், . பாஹியன் இ. மி. ஐந்தாம் 

நாத்றாண்டில் பாடலிபுரத்தில் மிச விமரிசையுடன் ஈடந்த இவ் 

வித திருவிழாக்களை வருணித் இருக்கிறான்.
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5. தர்மமகாத்திரரின் அலுவல்கள். 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பிரியதர்சி 
அசசன் இப்படிச் சொல்லுகிருன். , தன்மைகள் 
செய்வது மிகக் கஷ்டம். 'நற்கருமங்களைத். 
தொடங்குகிறவன் வெகு சிரமமான காரியத்தைச் 
செய்கிருன். பல நற்கருமங்கள் என்னால் செய்யப் 
பட்டி ருக்கின்றன. என்னுடைய பிள்ளைகளும் 
போரும் யுகத்தின் முடிவுகாலம் வரையும் இன் 

- வண்ணமே நடப்பாராகில் ச௬ுஒருதம் செய்தவ 
ராவர். எவன் ஒருவன் தனது கடமையை FL 
டை செய்கிறானோ அவன் பாபத்தைச் சம்பாஇத் 
அக் கொள்ளுகிருன். பாபம் செய்வ. திரம்ப 
சுலபம். mg 

ஆதிமுதல் இதுவரையும் தர்மமகாமாத் 
'இரர் என்ற அதிகாரிகள் கடையா. நான் முடி 
சூடி. பதின்மூன்று வருடங்கள் ._ சென்ற பின் 
தர்மமகாமாகச்திரரை நியமனஞ் செய்தேன். 
எல்லா மதத்தினருக்கும் தர்மத்தைப் போதித் து, 
தர்மத்தைச் சேர்ந்த விஷயங்களைக் கவனித்து 
மேற்கெல்லைப் புறமுள்ள யவனர் காம்போஜர் 
காந்தாரர் ராஷ்டிரிகர் பிதேனிகர். மூதலியோ 
ரையும் நோக்கு, இவர் பிரவிர்த்தி செய்து வரு 
கன்றனர். சேவகர் பிராமணர் பணக்காரர், 
அனாதைகள், கிழவர் முதலியோருக்குத் தர் 
மத்தை யனுசரித்து2 உதவிகள் புரிந்து தர் 
மத்தை: அனுசரித்தவர்களைக் கவலையிலிரு த் அ 
SEB உதவுவதற்காகவும் ” இவர் பிரவிர்த்இ
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செய்து வருகன்றனர். வயதுசென்றவரசாத 

லாலோ, அல்லது பிள்ளை குட்டிகளுடையவ 

சாதலாலோ, அல்ல து குற்றமில்லாதவ சென்று 

மதிக்கப்படுவதாலோ, கைதிகளையும் குற்றவாளி 

களையும் விடுதலைசெய்ய சிபார்சு செய்து அவர் 

களைக் கவலைகளிலிருந்து நீக்கி இவர் பிரவிர்த் 

இத்.தூ வருகின்றனர். பாடலிபுரத்திலும், புற: 

மேயுள்ள பட்டணங்களிலும், அந்தப்புர ஜனய 
களிடையும், சேவகரிடையும், சகோதர சகோ 

தரிகளிடையும், மற்ற உறவினரிடையும் இவர் 
பிரவிர்த்தித் து வருகின்றனர். எனது ராஜ்யத் 

இன் எல்லாப் பாகங்களிலும் தர்ம காரியங்களை 
மேற் பார்க்கவும் தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கவும் தர்ம 

விஷயங்களைக் .கவனிக்கவும். 2 தானங்களை நடத் 

த்வும் இவர் பிரவிர்த் இத் வருஇன்றனர். இவ் 

'வேற்பாடு வெகுநாள் by Ss நிற்கவும் எனது 

பிரஜைகள் இத்த ஏற்பாட்டை எத்தாளும் பின் 
பற்றவும் இத்த தர்மலிகிதம் எழுதப் பட்ட தூ. 

மொத்தம் 15 வாக்யெங்கள். இச்சாஸனத்தில் பொருள் 
விளங்காத பல சொற்கள் வருகின்றன. 12-வது வாகஇயம் 

உள்ளவற்றில் மிகச் கடினமாயிருக்றது. அங்கு படிவியாயைய 

(சீபார்சுசெய்ய?) கதா ஷிகாபேஸ்* (குற்றமற்றவர்பால்) முதலிய 

பதங்களுக்குச் சரியான கருத்து இணிமேல் இீர்மானமாசவேண் 
டும், பொதுவாக ஒப்புக்கொள்ளப்படும் கருத்தை மொழிப் 

பெயர்ப்பில் எழுதுகிறோம். 

1. அரசனால் செய்யப்பட்ட சஈற்கருமங்கள் ஏழாம் ஸ்தம்ப 

சாஸனத்தில் எடுத் அரைக்கப்படுகன் றன. கரககயாத்ககன் 

,வேலையைப்பத்றி இங்கும் கூறப்படுறது,
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2. தர்மத்தைச் சேர்ந்த விஷயங்கள் என்ற சொற்றொடர் 
தர்மயுதா என்பதன் மொழி பெயர்ப்பு. இச்சொல் இச்சாஸனத் 
தில். ஞூன்று தடவை வெவ்வேறு வேற்றுமையிலும் நான்காம் 
சானைத்திலும் ஏழாம் ஸ்தம்ப சாஸனத்திலும் வருகிறது, ஸ்ரீ. 
வின்ஸென்ட் ஸ்மித் வேறு வித்வான் களைப் பின்பற்றி இச் சொல் 
BEG தர்மயுக்தர் எனப்படும் ஓர் வகை அதிகாரிசளென்று 

, பொருள் கூறுகிருர். இர்த அதிகாரிகள் தர்மமகாமாத்இரரின் 
கழ் தர்மகாரியல்களைச் கவணிப்பதற்கு நியமிச்சப்பட்ட அ.இகாரி 
கள் போலும், இப் பெயர்ப்பு உதெமென்று தோன் றவில்லை. 
கர்ம யுச்தமான, தர்மீயமான, தர்மத்தை யனுசரித்த, என்ற 
பொதுவான கருத்தே பொருச்துமென ஈமக்குத் தோன்றுகிற 2.
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6. ஊக்கு முடைமை, :.' 

தேவர்களுக்குப் பிரிய0னான பியதஸி அரசன் 

இப்படிச் "சொல்லுகிறான். எல்லா : வேளை 

களிலும் ராஜகாரியங்களைக் கவனிப்பதும் விசா 

ரணைகளைத் தானாக நடத் துவதும் வெகுகாலமாக 

நடைபெறவில்லை. இப்பொழுது எனது அற் 

பாடு பின்வருமாறு. எல்லா தேோங்களிலும் 

போஜன காலத்திலோ, அ்தப்புரத்திலோ 

சயன அறையிலோ, (யானை குதிரைகளின்) 

லாயங்களிலோ,ஸாரத்தியம்செய் துகொண்டிருக் 

கும்பொழுதோ, உத்தியான வனத்திலோ,எங்கும் 

ஜனங்களின் வழக்குகளை எனக்கு ௮ றிவித் து 

Guru விசாரணைசெய்ய பதிவேதகர் இருக் 

இன்றனர். சகல ஜனங்களுடைய காரியங் 

களையும் தான் கவனிக்கிறேன். வாய்மொழியாக 

- இல்லது வேறு விதமாக நான் ஓர் உத்தர விட் 

டாலும், அல்லது அதிக அவசரமான செய்தி 

யொன்று மகாமாத்திருக்கு அனுப்பவேண்டு 

.மென்றுாலும், அதிகாரிகளின் பரிஷத்தால்( கூட் 

டத்தால்) தஇீர்மாணிக்கப்பட்ட வழக்கொன்றை 

இரும்ப விசாரணை செய்யவேண்டு மென் ருலும். 

கொஞ்சமும் காலதாமதமின்றி விஷயங்களை 

உடனுக்குடன் எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும். 

இதுவே எனது ஆக்ஞை. எனத ஜாக்கிரதை 

யிலும் அரசாட்டு விஷயமான ஊக்கத்திலும் 

நான் ஒருபோதும் திருப்தி யடைஇறதில்லை. 

நான் சகல ஜனங்களுடையவும் நன்மையை
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கருதக்கடவேன், இதற்கு மூலகாரணம் ஜாக் 
இகரதையும் ஊக்கமுடைமையுமே2 சகல ஜனங் 

களுடையவும் நன்மையைக் கருதுவதைவிட. 
மேன்மையான கருமமில்லை. எதற்காக நான் 

இங்கனம் பிரயாசையுடன் முயன் அவருகிறேன் ? 

ஜீவராடிகளுக்கு நான் செலுத்தவேண்டிய கடன் 

செல்லாவதற்கும் : சிலருக்கேனும் இம்மையில் 
சுகமும் மறுமையில் சுவர்க்கமும் இடைப்பதற்கு 

மேயாம். இதற்காகவே இந்த தர்மலிபி வரையப் 
பட்டிருக்கிறது. எதற்காக? என் கட்டளை. 

நெடுங்காலம் : நிலைபெறவும் என் புத்இரரும் 

பெளத்திரரும் இவ்விதமே உலகத்தின் க்ஷமத் 

இதற்காக உழைத்து வருவதற்குமே. விசேஷ 

மான vein Bs கஷ்டமான 
காரியம். 

மொத்தம் 17 வாக்கியங்கள். ஐர்தரம் சாஸனத் இற் சோல் 

இங்கும் ஒரு வாச்கியம் கருத்து விளங்குவதற்குச் கஷ்டமாயிருக், 

ane ௮௮, 6-வது வாக்கியம். 

. வினீதம் என்ற சொல்லுக்கு Ameen. யென்றும் கவாத் 
துப் பழகும் இடமென்றும் பழன குதிரை யென்றும் பொருள் 

கூறப்படுஇன்றன. *வினீதா : ஸாயூ- வாஹிக£?? அமரம் 17, 8.44. 

2. உத்மானம் ஜாச்சரதை. அுர்த்தஸந்தீரணு அரசாட்டு 
விஷயமான ஊச்கம், கவனம்: கெளடல்யனுடைய அர்த்த. 

சாஸ்திரத்திலும் இக்குணம் அரசருக்கு எவ்வளவு அ௮வசயமென்று 

எழுதியிருக்கிறது (அதி, 1, ௮த் 19.) ஆயினும் அரசனுடைய 
ஓவ்வொரு வேலைக்கும் சோரம் குறிப்பிட்டு அவனது இன சரியை 

மிக. அுட்பமாக விளச்கப்பட்டிருக்கறது. அசோகன் இவ் 

விஷயத்தில் பழைய வழச்சங்களின் நிபந்தனையை அங்ககேரிக்க 

வில்லையென்று இச்சாஸனத்தஇிலிருரஅு தெளிவாகும்.
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7. தர்மத்தை முடியுமளவு அணுச்ரித்தல். 
தேவர்களுக்குப் பிரியனான பிரியதரிசி யா 

சன் எல்லா இடங்களிலும் சகல மதத்தோரும் 

சேர்ந்து வாழவேண்டுமென்று விரும்புகின். 

எனெனில், எல்லா மதங்களும் அடக்கமுடை 
மையும்1॥ மனத்தரய்மையும் அவசியமென்று 

சொல் லுவதில் ஒத்திருக்கெறன. ஆனால், மனி 

தர் தம் மனப் போக்கிலும் பலவிதமாயிருக்கின் 
றனர்$ இச்சைகளிலும் பலவிதமா யிருக்கின்ற 
னர். சில மதத்தினர் (என் கட்டளைகளை) மாற் 

றிலும் பின்பற்றலாம். மற்ற வகுப்பார் சில 

பாகங்களைப் பின்பற்றலாம். அளவற்ற ஈகை 

எல்லோருக்கும் சாத் இியமில்லை; ஆனாலும் 

அடக்கமுடைமை, மனத்தூய்மை, 2 செய்த் 

நன்றியறிதல், ஸ்திரபுத்தி இவை என்னால வள 

உயர்வைத் தருகின்றனவாம். 
மொத்தக் 5 வாக்யெங்கள். 

ர. ஸியமம். -- அடச்சமுடைமை, 

ஹாவஸ்மவி.. மனத் தாய்மை. 
2 கிநதத்ஜதை.--செய்கன் நி யறிதல்.
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8. அசோகன். பொழுஅபோசக்கு,.' 

_. முற்காலங்களில் அரசர்? வேடிக்கையாக 

யாத்திரைகள் போவதுண்டு, வேட்டையாடு 
தல் முதலிய பொழுதுபோக்குகள் இயல்பாயி 
ரு.ந்தன. ஆனால் தேவர்களுக்குப் பிரியனனை 
பியதஸி ராஜன் தான் முடி சூடிப் பத்து வரு 
டஉங்களானபின் ஸம்போதியைப்2? பின்பற்றி 
னான். அதனால், தர்மீயமான யாத்திரைகள் 
ஏற்பட்டன. இவற்றையொட்டி, பிராமணரையும் 
சமணரையும்தரிசனம் செய்வம் வெகுமதிகள்? 
செய்வதும் பொற்காசுடன் ஞானச்சிரேஷ்டர் 
களைச் தரிசனம் செய்வதும் நாடுகளில் உள்ள 
குடி ஜனங்களைப் பார்ப்பதும் தர்மத்தை உப 
தேசம்: செய்வதும் தர்மவிவாதம் செய்வதும் 
நடைபெற்று வருகின்றன. அதனால் தேவர் 
களுக்குப் பிரியனான பியதஸிக்கு சுகபோகற் 
களிற் கிடைக்கும் பங்கு முன்போன்றல்லாது 
இவ்விதமே _ஆகும். 

6 வாச்சயெங்கள். 

1. அசோசனுக்குமுன் ஆண்டுவக்த அரசர்களைச் தேவானும் 
ப்ரிய அல்லத தேவர் பிரியர் என்னும் பதத்தால் வட Qe Guns 
பிரதிகளில் கூறியிருப்பது குறிப்பிடத் தச்ச த. 

2, ஸம்வோயடுி.--பெஎத்தமதச் இரர்தங்களில் எட்டுப் படி.ச 
ஞடைய ஞானமார்ச்கத்தை வழிபடுகிறவனுக்கு *ஸல்போயூ 
யபராயணன் ? என்று பெயர் வழங்குகின்ற. ஸம்யோது 
என்றால் பூர்ண ஞானத்தை அடைந்த நிலைமை, இச்சொல் சயை 
யில் உள்ள போதி விருட்சத்தைச் குறிச்சிறதென்று ஸ்ரீமான் 
பந்தர்கர் அபிப்பிராயப்படுஇிரார், இச பொருத்தமென்று 
தோன்றவில்லை, ்
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3. தெய்ர், தேசர், ஸ்தாவீரர். பெளத்த பிக்ஷாக்கள் வூத்: 

துவரும் மடங்களின் தலைவருக்கும் இப்பெயர் உண்டு ; ஆனால்) 

இச்சானைக்கள் பொதுவான, கருத்தே கொள்ளத்தச்சதென்று 

நினைத்த, ஞானச்சிரேஷ்டர்கள், மந்தரக்இழவர் என்று பொழி 

பெயர்த் திருச்கிறோம்.



ஒன்பதாம் சாஸனம் 107 

0, உண்மைச் சடங்கு. 

தேவர்களுக்குப். பிரியனான eT சாஜன் 
இப்படிச் சொல் லுகஇிருன். மனிதர், மங்களம் 1 

உண்டாகும் பொருட்டுச் சடங்குகள் செய்கிருர் 
கள். கஷ்டகாலங்களிலும் புத்தரின் கலியாண 

- காலங்களிலும் . புத்திரிகளின் விவாககாலங்களி' 
னும் மக்கட்பேறுற்ற காலங்களிலும் பிரயாணம் 
ஆரம்பம் செய்யும்போதும் இதுபோன்ற வேறு 
காலங்களிலும் ஜனங்கள் சடங்குகளைச் செய். 
கின்றனர். இவ் வேளைகளில், மகளிர், பலவும் 
பலவிதருமானவும் இழிவும் உபயோகமில்லாத 
தமான சடங்குகளைச் செய்கிழுர்கள். மங்கள 
கருமங்கள் (சடங்குகள்) அனுசரிக்கத் தக்க. 
னவே. அனாலும், இப்படிப்பட்ட சடங்கு. 
களினாற் சிறிதும் பயனில்லை. இதற்கு எதிராகத் 
தர்மம் என்ற ௪டங்கோ அத்யந்த லாபத்தை 
தருவதாக இருக்கிறது. ௮ஃ என்னவெனில், 
அடிமைகளையும் சேவகர்களையும் அன்புடன் 
நடத்தல், குருமார்களைப் போற்றல், பிராணிக 

ளிடத்தில் கருணைகாட்டல், பிராமணர் சமணர்க 
ளுக்குத் கானஞ்செய்தல் ; இவை யாவும் மேன் 
மையாம். இவையே தர்மகருமங்கள் எனப்பெயர் 
பெறும். (எல்லாரும் தத்தம்) தந்தைக்கும் 
மகனுக்கும் சகோதானுக்கும் நண்பனுக்கும் 

எஜமான னுக்கும் தோழனுக்கும் அயலானுக்கும் 

“இதுவே புனிதமானது, இதுவே நன்மையை 

நிலைநாட்டுவது, இவ்வித மங்களமே செய்யத்
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தக்கது்' எனப் போதிக்க வேண்டும். 

&. இது நான் செய்யத் தக்கது? எனென் 

- முல், “இவ்வுலக விஷயமான சடங்குகளின் 

பிரயோஜனம் சம்சயமானது; அவற்முல் நினை 

த்த காரியம் கைகூடினும் கூடலாம் பயனின்றி 
யும் போகலாம். எப்படியாயினும் அவை இவ் 

வுலகத்திற்குரியனவே. ஆனால், தர்மம் என்ற 
௪டங்கோ அழிவுள்ளத்ன்று; அது இம்மையில் 

இனைத்த காரியங்களைக் கைகூடச் செய்யாவிடி 

னும் பரலோகத்தில் அனந்தமான புண்ணியத் 

தை நிச்சயம் விளைவிக்கும். இகலோக உத்தேசங் 
களும் கைகூடுமாயின் தர்மம் என்ற சடங்குக்கு 
இரட்டைப் பங்கு லாபம் உண்டு, இம்மையில் 

காரிய சித்தியும் மறுமையில் எல்லையில்லாப் 

புண்ணியமும் தர்மச் சடங்கின் பயனாகின் றன. 

ந, ஈகை மிகவும் மேன்மை யென்று சொல் 

லப்படுகின்ற து. தர்மத்தை தானஞ்செய்வதையும் 

தர்மத்தை அனுக்கிகஞ் செய்வதையும் விடச் 

சிறந்த தானமும் அனுக்கெரகமும் கடையா) 

அதனால் சினேகுிதனுக்கும் அன்பனுக்கும் 

- உறவினனுக்கும் உபகாரிக்கும் இதுவே செய்யத் 

தக்கது; இதுவே மேன்மை) இதுவே சுவர்க் 

கத்தை அளிக்கக் கூடியது என்று சொல்ல 

வேண்டும்; சுவர்க்கம் அடைய முயல்வதைக் 

காட்டிலும் உயர்ந்த கருமம் என்ன இருக்: 

இன்றது ?
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இச்சச் சாணத்தில் வடசாட்டுப் பிர இிகளுக்கும் மற்றப் 
பிசதிகளுச்கும் முதல் ஒன்பது வாச்கயெங்கள் Gung. (A) என்ற 
பாராவில் உள்ள வாச்கயங்கள் ஆறும் வடஇந்தியப் பிரதிகளில் 
உள்ளவை, (8) என்ற பாராவின் வாச்ூயங்கள் மற்ற மூன்று 
பிசஇிசளிலும் உள்ளவை. : 

1, மங்களமூண்டாகும் .,பொருட்செ செய்யப்படும் சடங்கு, 
கள்,. (மங்களம்? என்றே மூலத்தில் குறிச்சப்பட்டிருக்ன்றன.
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10 உண்மையான புகழ். 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி 

அரசன் புகழிலும் 8ர்த்தியிலும் அதிகப் பிர 

யோஜனமுள்ளதாக தினைக்கவில்லையெனினும் 

என்னுடைய ஜனங்கள் நெடுங்காலமளவும் 

தர்மத்தைக் கற்பித்தும் கேட்டும் தர்மத்தை 

வழிபட்டும் வாழ்த் துவரத் ண்டும் புகழையும் 

இர்த்தியையும் விரும்புகின்றுன். இவ்வொன் திற் 

காகவே தேவர் பிரியன் பியதஸி அரசன் புகழை 

யும் &ர்த்தியையும் வேண்டுகின்ருன். தேவர் 

பிரியன் பியதஸி அரசன் எடுத்துக்கொள்ளும் 

பெருமுயற்சிகள் யாவும் மறுமைக்காகவே, 

ஏன்? எல்லோரும் பயத்திலிருந்.து விபட 

வேண்டும்.॥ அச்சமூடைமை புண்ணியத் 

இற்கு விரோதமானு.2 பெரியோருக்காயினும் 

ச்ரி சிறியோருக்காயினும் சரி, நீடித்த மூயற்சி 

யாலும் யாவற்றையும் தூறப்பதாலுமே 3 இது 

இடைக்கின்றது. பிரத்தியேகமாகப் - பெரியோ 

ருக்கு இ.து மிக அரிதாம். 
8 வாக்கியங்கள். ; 

1. ஸிகலே அப பரிஸ்்வே அஸ்: யாவரும் அல்பமான 

பயமுடையவராதல் வேண்டும். ௮ப-அல்ப, , 

2. ஏஸ் து பரிஸ்ரவே ய அபுண்ணம். அச்ச முடைத்தல் 

தீங்கென்று கருத்துபோலும். 

3. ஸிவல் பரிசஜித்ப, ஸர்வம் பரித்யபஜ்ய. வடமொழி,
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11 தர்மத்தின் தானம். 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி 
அரசன் இவ்விதம் சொல்லுகிருன். தர்மத் 
தைத் தானஞ் செய்வதைவிடப் பெரிய தான 
மில்லை. அதுபோலவே தர்மத்தில் நேசமும் 
தர்மத்தில் உறவும் தர்மத்தில் உரிமையும். 
அவை பின்வருமாமும். தாப்தந்தையரசைக் 
கெளரவித்தல், தண்பர் அயலார் உறவினர்களுக் 
கும் பிராமணர் சமணர்களுக்கும் ஈதல், பிராணி 

"களைக் கொல்லாமை, . இவையே மேன்மை, 
இதுவே. புனிதமானது 9 இஅவே செய்யக் 

கடவது” என்ற செய்தியை எல்லாரும் தந்தைக் 
கும் மகனுக்கும் சகோதானுக்கும் எஜமான 
னுக்கும் நண்பர் அயலார் உறவினருக்குங்கூட 
தெரிவிக்கவேண்டும். இப்படிப்பட்ட தானமூல 
மாக ஒருவன் இம்மைப்பயனை யடைவதுடன் 
மறுமைக்கும். அனதந்தமான புண்ணியத்தை 
யடை இருன். 2 * 
7 வாகஇியவ்கள், 

தவுளியிலம் ஜெளகடத்திலும் இச் சாஸனமும் பின்வரும் 
12, 13-ம் சானங்களும் இடையா; ஆனால் ஒன்பதாம் சாஸனத். 
தினி இயில்.108-ம் பச்சத்தில் 1 என்ற பாராவிலுள்ள வாக்இ 
யங்கள் ஆங்கு இச் சானைத்தின் சழுத்சை ஒலிக்சச் செய்ன் றன.
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12. சமரசபாவம் 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி 

அரசன் . எல்லாமதத்தினருக்கும் இல்லறத் 

தார் துறவிகள் எனப் பாராட்டாமல் கொடை 

கள் அளித்து பூஜை. மரியாதைகள் செய்து 

வருகிருன். தேவர் பிறியன் வற்புறுத் துவது 

என்னவென்ருல், தானம் முதலிய வெளி மரி 

யாதைகள் பாராட்டப்படவேண்டுமென் றல்ல, 

சகல மதங்களுக்கையிலும் சமாசபாவம்ா 
உண்டாக வேண்டுமென்பதே. சமரசபாவம் 

என்பது பலவிதமாகும். அதற்கு மூலாதாரம் 
சொல்நதெறியே?. அஃது எப்படி ப்பட்ட தென் 

முல், காரணமின் றிப் பிறர்மதங்களைத் தூரஷணை 
செய்வதையும் .சுயமதத்திற்குப் பக்ஷ்பாதமான 

கண்யஞ் செய்வதையும் தவிர்த்தலே. சகல மதங் 
களிலும் ஓர் விஷயத்தில் அல்லது மற்ஜோர் 
விஷயத்தில் மேன்மையிருப்பதால் புறமதங் 

களுக்கு எல்லோருடைய மரியாதையும் உரியது. 
இப்படிப்பட்ட நடக்கையால் சுயமதத் 

இற்கு கண்யம் ஏற்படுவதோடுகூட, புறமதங்க 
ளுக்கும் கண்யம் ஏற்படுகிற த. இதற்கு நேர் 
எ இராக நடப்பவன் புறமதங்களை அகெளரவம் 
செய்வதோடுகூடத் தன் சொந்த மதத்திற்கும் 
கேடு விளைத் அக்கொள்ஒருன். அது எப்படி 
என்ருல், சுயமதத்தின்பேரிலுள்ள பற்துதலி 

ளுல், “நான் எனது சுயமதத்திற்குப் பெருமை
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HMAC ice’ crosry கருதி ஒருவன் FULD SS 
தையே புகழ்ந்து மற்ற மதங்களைப் பழிக்கறான். 
இவ்வித மனோபாவத்தால் தனது சுயமதத் 
தற்கே அவன் .மிகுந்த கெடுதியைச் ' செய்து 
கொள்கிறுன். அனால் சமதிருஷ்டி 3 மிகுந்த 

சிலாக்கியம் gg என்னவெனின், நம் க்க்ஷி 

ளி 

யைச் சேோரரதாரின் மதபோதனைகளுக்குச் செவி 
கொடுத்து நாம் அவற்றை மதிக்கவும் வேண்டும். 
தேவர்பிரியன் விருப்பம் இதுவே: எல்லா மதத் 
தஇனரும் அழ்ந்த கல்வி கேள்வி யுடையோராய், 
பாஸ்பா அன்புடையோசாய் வாழ்த தவர 
வேண்டும். இதுபற்றி எல்லா மதத்தினருக்கும் 
பின்வரும் அறிக்ைை செய்யப்படுகின்ற து. 
தேவர்பிரியன் வெளிவேஷமான தானமரியா 
OSE OWL FEE சமயங்களுக்குள்ளும் ௪மர௪ 
பாவமும் பக்திபகுமானமுமேக மூக்யெமென 
நினைக்கின் ரன். ் 

இதற்காகவே தர்மமகாமாத்தாரும் ஸ்திரீ 
மகாமாத்திரரும் வருசபூமிகரும்5 மற்ற அதி 
கார வர்க்கத்தினரும் வேலைசெய்து வருகின்ற 
னர். இதன் பயனாவது, சுயமதம் அபிவிர்த தி 
அடைகின்றது, தர்மமும் பிரகாசமாகின் றது. 
ஆக [ச வாச்கியங்கள், ர, ஸாரவிர்யி, ௨, வவ.ஐதி, 

3. ஸமவாய, 

4. பைஹைுகா. பக்.திபகுமானம் ; ல்ஹுகா, தாஷணைகள், 
5. paso Oils cron சொல்லுக்குப் பசு மிருகங்கள் 

சட்டியிருக்கும் தொழுக்களைப் பரிசோ இச்சி அதிகாரிசளென்று பொருள் கூறப்படுகிறது, ஸ்ரீ, ஐயஸ்வாலின் அபிப் பிராயப்படி. 
இவர் ஓர் வசை தர்ம ௮.இகசாரிகள் போலும், அலைர்.அ BAG er 0 
ஜனங்களிடையிலும் எல்லைப் பிரதேசங்களில் விக்கும் காட்டு 
ஜாதியாரிடையிலும் தர்மப். பிரசாரஞ்செய்ய நியமிச்சப்பட்டவர், 
(இர்.தியன் ஆண்டிச்குயரி, ஷூ 1918, பச்சம் 75), ் 

6, நீகாயா. மூன்று நாலு அதிகாரிகள் அடங்கிய சம்மிற்றிசள் 
8
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13. தர்மத்தின் வெற்றி, 

மூடி சூடி. எட்டு வருடங்களானபின் தேவர் 

களுக்குப் பிரியனை பிரியதர்சி அரசன் கலிங் 
கத்தை ஜயித்தான். அப்போது HT oom BS 
னாயிரம் ஜனங்கள் கைதி செய்யப்படவும் பதி 

னாயிரம் ஜனங்கள் மாண்டுபோகவும் அகிலும் 

பல மடங்கு ஜனங்கள் வேறு விதத்தில் இறக்க 
வும் நேர்ந்தனபோலும். கலிங்கத்தைக் கைப் 

பற்றின பிறகு தேவர் பிரியன் தர்மத்தில் பற் 
அள்ளவனாய், தர்மத்தை விரும்பி, தர்மத்தை 

வழிபட்டு வாழ்பவனாயினான். இப்போது அவண் 

கலிங்கத்தை ஜயித்ததற்கு மிகவும் வியசகனமடை. 
இன்ருன். ஜயிக்கப்படாத ஒரு ராஜ்யத்தைக் 

கைப்பற்றுவதென்றுல் ஜனங்களுக்கு, கொலையும் 

சாவும் சிறையும் ஏற்படுகின்றன. இவ்விஷயம் 
தேவர் பிரியனுக்கு அதிகமான வருத்தத்தையும் 
பச்சாத்தாபத்தையும் செய்திருக்கிறது. 

தேவர் பிரியன் இன்னும் அதிகம் வியசன 

மடைவதற்குக் காரணமிருக்கிறது. இங்கேயும் 

(கலிங்கத்திலும்) பிராமணர், சமணர், மற்றும் 

பற்பல மதத்தினர், இல்லறத்தோர், எல்லோரும் 

வசித்து வருகின்றனர். பெரியோருக்குச் சச் 

ஷை, தாய் தந்தையருக்கு ௬ச்ரூஷை, குருசுச் 

ரூஷை, நண்பர் அயலார் உற்றார் உறவினரிட 
மும் அடிமை சேவகர்களிடமும் அன்பு; முத 

லிய குணங்கள் இவரிடையிலும் வேன் றிக்
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காணப்படுகின்றன. இப்படி.ப்பட்டவர்களுக்குக் 
கொடுமையும் சாவும் அன்பரிட மிருத்து 
பிரிதலும் நேரிட் டிருக்கன்றன. இலர் தப் 
பித்துக்கொண்டபோதிலும், தமது நண்பரோ, 
அயலாரோ, உற்றாரோ, உறவினரோ கொடிய 
அன்பத்தை அடைந்திருக்இன்றனர் ; இவ்வித 
மும் மனிதருக்குக் கஷ்டம் நேர்ந்திருக்கின்றஅ. 
ஒவ்வொருவருக்கும் தேர்ந் துள்ள கஷ்டங்களுக் 
காக தேவர் பிரியன் மிகுத்த வருத்தத்தை 
அடை ன்முன். ஏனென்முல் ஏதரவது ஒரு 
மதத்தில் நம்பிக்கையில்லாத மனிதரே யில்லை. 

கலிங்கத்தில் அப்போது ஜனங்களுக்கு 
நேர்ந்த சாவு, கொடுமை, சிறைப்பாடு முதலிய 
கஷ்டங்களில் நூறில் ஒரு பங்கு அல்லது ரயி 
ரத்தி லொருபங்கு கஷ்டம் இப்போது நேரு 
மாகில் தேவர் பிரியன் மிகுந்த வியாகுலத்தை 
யடைவான். தேவர் பிரியன், தனக்குச் செய்த 
தீங்கையும் கூடுமளவும் பொறுத்துக்கொள்ள 
வேண்டுமென்று நினைக்கிறான். தேவர் பிரியன், 
ராஜ்யத்துக் குட்பட்டு வசித்துவரும் காட்டு 
ஜாதியாரை அன்புடன் நடத்திக் கடாக்ஷிக்கின் 
ரன். எனெனின், அப்படிச் செய்யாவிடின் 
மற்றொரு சமயம் அவன் அதற்காகப் பச்சாத் 
தாபப்படும்படி. நேரலாம். நான் அவருக்குச் 
சொல்வதென்ன ? இய வழிகளைத் தவிருங்கள், 
வருந்தாதேயுங்கள் என்பதே. சகல ஜீவராசி 
களுக்கும் அடக்கம், அமைதி, சமாதானம்,
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சந்தோஷம் முதலியன 'இடைக்கவேண்டுமென் 

ப.து தேவர் பிரியன் விருப்பமாம். — 

தர்மம் மூலமாகவுள்ள வெற்றியே முக்கிய 

மானவெற்றியென்பஅ தேவர்பிரியன் கொள்கை. 

இவ்வித ஜயம் தேவர் பிரியன் இங்கேயும்( தன_து 

ராஜ்யத்திலும்), எல்லா இடத்தும், எல்லைப் 

புறமுள்ள ராஜ்யங்களிலும், அறு நூறு யோஜ 

னைக் கப்பாலுள்ள அரசன். அந் தியோக்கன் 

நாட்டிலும், அத்தியோக்கனுக்கு அப்பா 

லுள்ள துலமாயன்1, அந்தேகினன், மகன், அல 

கஸுதான் என்ற பெயருடைய நால்வர் (4) 

சாஜ்யங்களிலும், தெற்கு, சோழர், பாண்டியர், 

தாம்பிரபர்ணி முதலிய பல நாடுகளிலும், 

இங்கே அ௮ரசன ஆ எகாதிபத்தியத் து மாகாணங் 

களிலுள்ள யவனர்2, காம்போஜர், நர்பக தே 

சத்து நாபபந்தியர், போஜர், பிதேனிகர், ஆந் 

இரர், புலித்தர் முதலிய ஜனங்களிடையிலும் எங் 

கும், தேவர் பிரியனின் தர்மபோதனையைச் செவி 

யுற்று மனிதர் அதைப் பின்பற்றி வருகிமுர்கள். 

தேவர் பிரியனணுடைய தாதர் பிரவேசியாத எல் 

லைப் பிரதேசங்களிலும் மனிதர் தர்மத்தின் போ 

தனையைக்கேட்டு அதைப் பின்பற்றி நல்வழியை 

அடைகின்றனர்; இப்படியே இன்னுமடைந்து 

வரவும் செய்வர். _- 

இப்படிக் கடைத்துள்ள எங்கும் பரந்த 

வெற்றி எனக்குச் சந்தோஷத்தைக் கொடுக்கின்
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றது. தர்மச்தாலுள்ள வெற்றி இருப்தியை 
யும் களிப்பையும் தருகின்.றத. ஆனால், இச் 
சந்தோஷம் அற்பமே. மறுமை மின்பத்தை 
அளிக்கும் காரியமே முக்கிய மென்பது தேவர் 
பிரியன் கருத்தாகும். இத் தர்ம லிகிதத்திலுள்ள 
கட்டளை எதற்காகவென்றால் எனச்குப் பின் 
வரும் புத்தாரும் பெளத்இரரும் ₹நாடுகளைப் 
புதிதாகக் கைப்பற்றுவதே வெற்றி யென்று 
தினையாமலிருப்பதற்காகவே. அவர்கள் வெற் 
றியை விரும்பினபோதிலும் பொறுமையையும் 
குறைத்த தண்டனைகளையும் உடையோராய், தர் 
மத்தின் வெற்றியையே வெற்றியெனக்கொள்பவ 
சாய் மாறவேண்டும். இத, இம்மை மறுமை 
களுக்குப் பியோஜனமுள்ளது. எல்லோருக் 
கும் நன்மாயற்சியும் சந்தோஷூமும் உண்டாக 
வேண்டும். இம்மை மறுமைகளின் கே்ஷேமத் 
தையும் அவர் தேடிக்கொள்வாராக. 

இம் மொழிபெயர்ப்பு ஷாபாஸ்கெர்ஹி பாடத்தை அனுசரித் 

தீது. இங்குள்ள 32 வாக்கியங்களில், 6 முதல் பா.ராவிலும், ச 

இரண்டாவது பாராவிலும், 7 மூன்றாவது பா.ராவிலும், 3 கான் 

crag பாராவிலும், மிகுதியான ௦ சடைப் பாராவிலும் வர் 

துள்ளன. 

1. அன்டியோச்கஸ்ஸைப்பற்றி 95-ம் பச்சம் காண்க, 

அலமாயனுச்கு ஆங்கிலத்தில் ப்டாலமி என்று உச்சரிப்பு, 

இவன் எடிப்துதேசத் த.ரசன், இவன் காலம் ௫, - மூ. (285- 
247) இவன் மிகப் பெருமையும் வீரமும் வாய்ந்த அரசன், 
இவனுடைய ஸதஸில் சரன் இரங்களும் காவ்யங்களும் மிகுதியாக 
பாராட்டப் பெற்றன. க்ஷேத்திர கணித ஆிரியனான யூக்லிட்
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என்ற பெயர்போன புலவன் இவனால் ஆதரிக்கப் பெற்றவன். 

௮ச்சாலத்தில், செங்கடற் கரையோரத்தில் பல துறைமுகங்கள் 

ஏற்பட்டன, மகன் என்ற பெயர் ஆங்கிலத்தில் மசாஸ் என 

வழங்கும், அவன் எடப்அுச்கு மேற்குள்ள கைரினே சேசத்து 

அரசன்; தாய் வழியில் தலமாயன் சகோத. ரமுறையினன். காலம் 

இ.-மு.289-258- அலகஸுதரன், அலெக்ஸாந்தர் ; ரீச் தேசத்து 

எப்பைரஸ் என்ற காட்டின் ௮ரசன். இவன் அர். தியோச்சனுக்குப் 

பகைவன், அச்தியோச்சனைப்பற்றி இரண்டாம் சாசனச் குறிப் 

பிற்சாண்க, அக்தேனென் அந்திகோனாஸ், காலம் 277-238 5 

இவன் மாஹிடேோணியா தேசத்து அரசன். 

2. யவனர், காம்போஜர். இவர் எங்கிருக் சவ ரென்பதையும் 

எப்பாகத்தில் வத்து வர்தன ரென்பதையும் படத்திற் கண்டு 

கொள்க, இலெரைப்பற்றி ஈமச்கு ஒருவித தெளிவும் உண்டாக 

வில்லை. ௨-ம், ₹சாஹக தேசத்து நாஹபம் இயர்.? 

₹ யவனர் சாடொன்று தவிர்த்து மற்ற நாகெளுள் பிராமணர் 

சமணர் இல்லாத நாடே யில்லை ?? இச்த வரக்கயம் மான்ஸ 

சாவிலும், கால்ஹியிலும் 12-ம்: வாக்யெத்தின்பின், அதாவது 

இரண்டாவது பாராவின் இறுதியில் வருன்றது, யவனர் 

நாட்டில் அப்போது பிராமணர் சமணர் வ௫ிச்சவில்லை என்ற 

ச்ரித்தி உண்மை: இதீலிருச்து இடைக்இன்றது..



பதினான்காம் சாஸனம் 119 

14. முடிவுரை, 

தர்மத்தைப்பற்றிய இந்த SR smear, 
தேவர்களுக்குப் பிரியனான பிரியதரிசி அரச 
னால் சில இடங்களில் சுருக்கமாயும் சில இடங் 
களில் (சுருக்கமும் பெருக்கமு மில்லாமல்) நடுத் 
தாமாயும் சில இடங்களில் விரிவாயும் வசையப் 
பட்டன. எல்லா விஷயங்களும் ஓரிடத்தில் 

இரட்டிச் சேர்க்கப்படவுமில்லை. இந்த இசாஜ் 
யம் மிகவும் விரிந்துள்ளது; எழுதப்பட்ட 
லிகிதங்கள் பல; எழுதவேண்டுவனவும் பல. 

அவற்றின் மாதுரியத்தால் சில வாக்கியங்களை 

அடிக்கடி. திரும்பத்திரும்பக் கூறியிருக்கிடழோேம். 

எனென்றால், இவற்றிற் கூறியபடி, ஜனங்கள் 

ஒஓழுகவேண்டுமென்றே. ஆங்காங்கு எழுத்து 
சிதைந் திருத்தலாலோ அரை குறையா யிருப்ப 

தாலோ வெட்டினவனுடைய தவறுதலாலோ 
லிகிதம் சரியில்லாமலிருக்கலாம். 
6 வாச்கயங்கள். 

ஈமக்குக். இடைத்துள்ள .௮சோக வி௫தல்களில் எழுத்துப் 
பிழை, லிகிதம் அரைகுறையாக வி.௨ப்படுதல் முதலிய குற்றங்கள் 

இல்லையென்றே கூறலாம். : ஷாபாஸ்கர்ஹியிலுள்ள ஆரும் சாஸ 

னத்தில் ஒரு வாச்ூயம் இரண்டு மூறை எழுதப்பட் டி.ரு.த்தல் எழு 

,தினவனுடைய குற்றமென்றே சொல்லவேண்டி. யிருக்கிறது. ,



IV. கலிங்க சாஸனனங்கள் 
இச்சாஸனங்கள் இரண்டும் தவுளி ஐவுகட என் ந இடங் 

களில் பதினான்கு சாலஸனங்களின் பின் 11, 12, 130K 

சாளைங்களுக்குப் பதிலாக வரையப்பட் டிருக்கின்றன. 
இவை எழுதப்பட்ட காலமும் பதினைகு சானைஙய் 
களின் காலமே எனலாம். தவுளி என்ற ஊர் பூரிக்கும் 

புவனேசுவர் என்ற பெரிய க்ஷத்திரத் துக்கும் அருகி 

ள்ள த. இங்குள்ள அசோச சாலனங்கள் அச்வத்தாம 
மலை என்னும் பெயருடைய பாறையின் வடபாகத்தில் எழு 

தப்பட் டிருக்கன்றன, இவற்றை சாப்பாற்றவோவென்று 
தோன்றும்படி ஒரு யானையின் பிரதிமை அ௮ப்பாறையின் 

மேல்புறத்தில் செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஜவுகட என்ற 

ஊர் ஈம மாகாணத்தைச் சேர்ந்த கஞ்ஜம் ஜில்லாவில் 
உள்ள. இங்கு லிகிதங்கள் உயரமான ஒரு மலையின் 
மேல் காணப்படுகிறது, இவ்விரு ஊர்களும் ௮சேோரக 

னின் காலத்தில் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்ட பிரதேசங் 
களின் அஇகாரிகள் வ௫த்துவர்த ஈகரங்களாயிருந் தன. 
சானைங்களில் இவ் வூர்களுக்குக் தோஸாலி என்றும் 
ஸ்மாபா என்றும் முறையே பெயர் கொடுக்கப்படுகிற து. 

கலிங்க சானனைங்கள் புதிதாக ஜயித்த ஜனங்களுக் 
கும் அவர்களின் பக்கத்திலுள்ள காட்டு ஜாதியாருக்கும் 
* பயப்படாதேயுங்கள் ? என்று அபயதானஞ்செய்யும் 
கட்டளைகளாம். கோக்கம் ஒன்றானதால் இரண்டு சாஸ 
னங்களுக்கும் பொதுவாக சில வாசகங்கள் கரணப்படு. 

கின்றன. இரண்டு வாசகங்கள், (16உம் 17உம்) பதின் 
மூன்றாம் சானைத்திலும் சறி.ஐ மாறி வந்திருக்கின்றன. 

முதல் கலிங்க சாஸன த்தின் மூடிவில் வேறு சாலம் 
என்று சொல்லும்படியான கட்டளை யொன்று அ௮னுபந்த 
மாகச் சேர்க்கப்பட் டிருக்கிறது, இதன் கருத்து இரண் 

டாம் சானைத்திலுள்ளதுபோல அதிகாரிகள் ஐந்து 

வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை அல்லத மூன்று வருஷங் 
களுக்கு ஒரு மூறை அ௮ணனுஸம்யானம் செய்யவேண்டு 
மென்பதை வற்புறுத்தலே. அ௮னுஸம்யானம் என்பது 
என்னவென்று ஈமக்குத் தெரிந்ததை அவ தாரிகையில் 

கூறியிருக்கிறோம். .
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1. புதிதாக. அடக்கிய ஜனங்களிடம் நடப்பதைப் 

பற்றி அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை, 

தேவர் பிரியன் சொற்படி. தொஹாலி நக 
ரத்தின் வியோஹாலகரான (நியாயாதிபதிக 
ளான) மகாமாத்திரர் இங்ஙனம் கூறப்படுகின் 
றனர். எனது நோக்கம் எதுவாயினும் தீங்கள் 
அதை மனமார ஓப்புக்கொண்டு அதன்படி 
உடனே அ ணுஷ்டி க்கவேண்டு மென்பது என் 

விருப்பம். உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் .கட் 

டளைகளே அதற்கு முக்கியமான வழி. நீங்கள் 
பல்ஆயிரம் ஜனங்களைப் பரிபாலித்து நல்ல 
மனிதருடைய அன்பையும் சம்பாதிக்கக் கடவீர். 
எல்லா மனிதரும் எனது மக்கள்; என் குழந்தை 
குட்டிகளுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் எல் 
லாவித தன்மைகளும் ச௬ுகழும் உண்டாகவேண்டு 
மென்று பிரார்ச்திப்பதுபோலவே எல்லா மணி 
தருக்கும் நான் (அனுக்கிரகங்களை) விரும்புகி 
றேன். நீங்கள் இதன் கருத்தை முற்றிலும் 
உணரவில்லை. சிலர் ஒருவேளை இதைக் கவனித் 
திறுகீகலாம் ; ஆயினும் இதன் முழு உண்மை 

யையும் தெரிந் தூகொள்ளவில்லை. உங்களால் 

இஃது உணரத்தக்கது ) இத்த நீதி மிக அழகாக 
அமைத்திருக்கிறது!, 

சில மனிதர் அகாரணமான சிறைக்கு அல் 
லது வேறு அுன்பத்தற்கு2 ஆளாகின்றனர். 

இவ்விதம் காரணமின்றிய றைப்பாடால் மற்ற
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ஜனங்களும் aIurerirc1r ன்றனர். இப்படிப் 
பட்ட நேரங்களில் நீங்கள் விரும்ப வேண்டி. 
யது என்னவெனின் நான். நடுவு நிலைமையைக் 
கைவிடாமல் காப்பாற்றக் கடவேன் என்றே, 
ஆனால் சில பிறவிகளுக்கு நியாயத்தில் ஜயம் 
என்பது அசாத்தியம்) அவர் (எவசெனின்) 
பொழுமையுடையோர், சோம்பலு ற்ரோர், அவ 
சரமுடையோர், இரசக்கமிலிகள், . மனத்தளர்ச்சி 
யுற்ோர், சோர்வுடையோர், கவனமற்றோர் 
போன்றவரே. நீங்கள் பிரார்த்திக்கவேண்டிய.து 
என்னவெனின், “இச்குணங்கள் என்னை அணு 
காம லிருக்கட்டும்' என்பதே, இத் நீதியைக் 
கைப்பற்றுவதிற் பொறுமையும் விடாமுயற் 
சியுமே எல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரண மாகும். 
சோம்பறுற்டோர் தம்மைத் திருத்திக்கொள்ளப் 
பிசயாசப்படமாட்டார். ஆனால் எல்லாரும் 
ஊக்கத்துடன் முயன்று முன்னேற்ற மடைய 

வேண்டும், 

இதுபோலவே நீங்கள் (கடமையை) உணர் 

ba பின்வரும் வாக்கியங்களை சிந்திக்கவேண் 
டும். *தேவர் பிரியன் இன்னின்ன விதம் கட் 

டளையிட்டிருக்கிறுன். அவை திறைவேற்ற 
வேண்டுவனவாம்.” நீர் இவ்வாணையை இறை 
வேற்றுவீரேல் மிகுந்த பயனுண்டு ; புறக்கணித் 
தால் பெரிய அபாயமாம். தம் கடமையில் 
தவறுகிறவர்கள் சுவர்க்கத்தையும் இழந்து
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அரசனுடைய நன்மதிப்பையும் இழக்கின் றனர். 
எனது கட்டளைகளைச் சரியாகச் செய்கிறவன் 
சுவர்க்கக்தை அடைந்து எனக்கு செலுத்தக் 
கடவதான கடனையும் தீர்க்கன்றான். இத்தச் 
சாஸனம் கேட்போன் ஒருவனாயிருந்தபோதி 
லும், ஒவ்வொரு பூச நக்ஷத்இரத்தன்றும் வேறு 
புண்ணிய இனங்களிலும் உசக்கப் படிக்கவேண் 
டும். இவ்விதம் பிரவிர்த்தித்து நீங்கள் என் 

தோக்கங்களை நிறைவேற்ற முயலுங்கள். நகரத் 
தின் வியோஹாலகர்3 அகாரணமாய் நகர ஜனங் 

களைச் சிறைசெய்தல், காரணமின்றி வருத்து 

தீல் போன்ற வழக்கங்களைக் தவிர்ப்பதற்காக 
இந்தச் சாஸனம் வரையப்பட் டிருக்கிறது. 

இதற்காகவே தர்மத்தை அனுசரித்து நான் 

VEG! வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அனுஷம் 
யானம் என்ற ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் ; அதற் 
காகத் தெரிந்தெடுக்கப்படும் மகாமாத்திரர் கொடு 
மை -மில்லாதவராயும் அன்புடையோராயும் 
கொல்லா விரதத்தை அனுஷ்.டிக்கின் றவராயும் 

இருத்தல் வேண்டும். அவர்கள், என் தோக் 
கத்தை யறிந்து அதன்படி. வேலைபார்ப்பவசா 
யிருத்தல் வேண்டும். உஜ்ஜயினியிலுள்ள இள 
வாசனும் இவ்விதமே மூன்று வருஷக் தூக்கு 

ஒரு முறை அதிகாரிகளை அனுப்பவேண்டும். 
இதுபோலவே தக்கசிலாவி லுள்ளவர்களும் 
மகாமாத்துரரைக் கொண்டு. அனுஸம்யானம்
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செய்யச் சொல்லவேண்டும். ஆனால் அவர்கள் 

தமக்கு எப்பொழுதும் சொதந்தமாகவுள்ள 

அலுவல்களை கைவிடாது, அரசன் கட்டளைப் 

படி. இவ்வேலையையும் செய்து வரவேண்டும். 

31 வாக்கியங்கள். இங்கு அதஇிசமாக தன்மையும் படர்ச்சையும் 

மூன்னிலையும் மாறி மாறி வச்து கருத்தை மறைக்கின்றன. 

1. இரந்த நீதி மிச அழகாக அமைச் திருச்ச ௮. “எல்லோரும் 

எனது மக்கள், சான் என் குடிகளை என் குழர்தைகளைப் 

போலவே சர. றேன்? என்ற நீதி, 

2. பரிக்லேசம். குற்றவாளியைச் சோ தனை செய்வதற்காச 

ஏற்படும் தண்டனைகள் என்ற கருத்தில் இச்சொல் அர்த்த 

சாஸ் இரத்தில் வருகின்ற த. இங்கு “துன்பம்! என்று பொதுவாக 

மொழிபெயர்த் தருக்கி றோம். 

3 வியோஹாலகர். வியவகாரங்கள் அல்லது வழக்குகளை 

விசாரணை செய்யும் அதிகாரிகள், 

சடைப் பாராவிலுள்ள வாச்சயங்கள் பிரத்தியேகமான ஒரு 

சாஸனம் போல் தோற்றுகன்றன, அவற்றின் உத்தேசம் ௮னு 

ம்யானம் எல்கும் ஈடைபெற வேண்டுமென்பது, இச்சொல்லின் 

கரு த்தைப்பற்றி அவதாறிகையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம்.



கலிங்க சாஸனம் : ௨ 125 

2. “ அந்தமனிதர்” பால் ௮திகாரிகளுடைய கடமைகள், 

தேவர் பிரியன் இவ்விதம் சொல் லுஇிருன் :: 

ஸமாபா நகரத்திலுள்ள மகாமாத்இரருக்குப் 
பின்வரும் அரசனுடைய தநிருப வசனங்களைக் 

கூறுவோம். “எனது தோக்கம் எதுவாயினும் 

அதை மனமார ழப்புக்கொண்டு அதன்படி. 

உடனே அனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்பது எண் 

விருப்பம். உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் கட் 

டளைகளே அதற்கு முக்கியமான வழி. எல்லா 
மனிதரும் எனது மக்கள் , என் குழந்தை குட்டி. 
களுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் எல்லாவித. 
நன்மைகளும் சுகமும் உண்டாக வேண்டுமென் து. 
தான் பிரார்த்திப்பது போலவே எல்லா. மனித. 
ருக்கும் அவ்விதம் விரும்புகிறேன்.” 

அடக்கப்படாத “அந்தமனிதர். (எல்லைப் 
பிரதேசங்களில் வத் தவரும் ஜாதியார்) விஷய: 
மாய். அரசன் கட்டளை என்ன? அரசன் 
விருப்பம் இதுவே. எல்லைஜனங்களுக்கு என் 
னைப்பற்றிக் கொஞ்சமும் அச்சம் வேண்டாம், 
அவர்கள் என்னை நம்ப வேண்டும்; திச்சய. 
மாய் அவர்களுக்கு என்னால் வியசன முண் 
டாகாது, சுகமே உண்டாகும். மேலும் அர 
சன் எதையும் கூடுமானவரையில் பொறுத் தூக் 
கொள்ளும். சுபாவமுடையவன். என்பொருட் 
டாவது அவர்கள் தர்மத்தைப் பின்பற்றி 
இம்மை யும் மறுமையும் . அடைய வேண்டும்,
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இதற்காகவே நான் உங்களுக்கு இக் கட்டளை 
யிடுகிறேன். என் விருப்பத்தை உங்களுக்கு 
அறிவித் து எனது ஸ்திரமான தீர்மானத்தையும் 

மாருத தஇிச்சயத்தையும் தெரியப்படுத் தறன. 
நீங்களும் உங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றி 

“அந்தமனிதர்' என்னை நம்பவும், அரசன் ஜனங் 

களுக்குத் தந்தை போன்றவன், தந்ைத தம் மக் 

களுக்கு இரங்குவ போலவே அரசன் தமக்காக 

இசங்குபவன்,” என்ற உண்மையை உணரவுஞ் 

செய்யவேண்டும். நான் உங்களுக்கு எனது 

ஸ்திரமான தீர்மானத்தையும் மாருத திச்சயத் 
தையும் அறிவித்து ஆயுக்தர் swat வேலையில் 
விழிப்பாயிருக்கச் செய்கிறேன். இவ்விஷயத்தில் 
நீங்களே இம்மணிதர் என்னை தேநடிக்கவும் 
அவருடைய இகபர க்ஷேமத்தை உறுதிசெய் 

'யவும் கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள். இப் 

படிச் செய்வதால் நீங்களும் சுவர்க்கத்தை 

அடைவதோடுகூட எனக்குச் செலுத்தக் கடவ 
தான. கடனையும் செலுத்துகின்றீர்கள். மகா 

மாத்திரர்- இடைவிடாமல் எல்லைமனிதருடைய 
நன்மதிப்பை அடைய முயலவேண்டுமென்றும் 
அவர் தர்மத்தை வழிபடவேண்டுமென்றுமே 

இத்த லிகிதம் வரைந்திருக்கிறது. இச் சாஸனம் 
சாதுர்மாஸிய புண்ணிய காலங்களிற்ா படிக்கப் 

படவேண்டும்; பூச நக்ஷத்இரத்தன்றும் படிக்கப் 

படவேண்டும். இந்நாட்களுக் கிடையிலும், 
தகுந்த அவசரங்களிற் கேட்பவன் ஒருவனே
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யெனினும் இதைப் படிக்கவேண்டும். இவ் 
விதம் பிரவிர்த்தித் த எனத கட்டளையை திறை 
'வேற்றுங்கள். 

2௦ வாக்கியங்கள். தவுளிப் பிரதியில் மூதல் வாச்இியம் 
தொஸாலியிலுள்ள ராஜகுமாரனைச் குறிப்பி௫ன்ற அ, இசசாஸ 
னத்திலும் தன்மையும் மூன்னிலையும் படர்ச்கையும் வாச்ியம் களில் மாறிமாறி வருகன்றமையால் பலவிடங்களில் பொருள் 
தெளிவாயில்லை. 

1. சாதுர்மாணியம் என்பது நான்கு மாதங்கள் சொண்ட ஒரு பருவகாலம், முற்சாலங்களில் ஒரு வருஷம், குளிர், வேனில், 
மழை என மூன்று பருவகாலங்கள் அடங்கியதாகச் கருதப்பட்டு 
ab Sor, தை, வைகாசி, பு..ட்டாச மாசங்களின் ஆரம்ப நாட்களே 
சாதுர்மாஹிய புண்ணிய சாலங்கள்.. வருஷங்களின் சணச்கு 
சார் இரமானமா யிருச்சசனால் மாதங்கள் அமாவாசையின் பின் 
னுள்ள பி.ரதமையிலிருக்து கணக்கிடப்பட்டன. ஒரு அமாவாசை 
யிலிருக்து அடுத்த அமாவாசைவரையிலும் ஒரு மாதமாயிற்று, 
ஐர்தாம் ஸ்தம்ப சாஸனச்இலும் அசோசன் காலத்ல் சாதாரண 
மாய் எக்கரட்கள் புண்ணிய சாட்களென்று மதிச்சப்பட்டன் 
வென்பதும் எவை நோன்பு சாட்சளென்பதும் விளச்சப்பட் 
254% Ger nor,



7. ஸ்தம்ப சாஸனங்கள் 

ஸ்தம்ப சானைங்கள் என்பவை ஏழு பிரத்தியேசு 

மான லிதெங்கள், இவை அசோகனின் இருபத்தேழா 

வதம் இருபத்தெட்டாவதம் பட்டாபிஷேகவருஷங்களில் 

பிரசுரமானவை. ஸார்நாத் சானைம் ஒன்றைத்தவிர இச் 

சாஸனங்களே சடைியாகப் பிரசுரஞ்செய்யப் பட்டவை. 

மூன் அரசன் பிரசுரஞ்செய்க பல கட்டளைகளை உறுதி 

செய்ய இவை பிரசாஞ்செய்யப்பட்டன போலும். தன FH 

அரசாட்சியின் தன்மை எதுவென்பஅம், ௮ரசன் எல்லா 

மனிதருக்கும் ஒரே மாதிரியாக நடந்து வருகிறானென் 

ப.தும், எல்லோருக்கும் அடக்கமுடைமை அவ௫யமென் 

பதம், ரஜூடுகரின் வேலையும், பிராணி இம்ஸை நிரவாணச் 

சட்டங்களும், மைரஸபாவத்தின் அவசியமும், முதல் 

ஆறு சாஸனங்களின் விஷயங்களாம். ஏழாவது சாஸ: 

னம் அசோகன் செய்ததான சர்திருத்தங்களின் மதிப் 

புரசை யெனலாம். அரசன் சுடைசியாக தனது ஐனங் 

களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்வதுபோலத் தோன்று 

ன்றது; இச்சாளனம், 

முதல் ஆறு ஸ்தம்பசாஸனங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் 

ஆறு பிரதிகள் இடைத்திருக்கின்றன.. இச் FM GUST BIBT 

எழுதப்பட்டுள்ள ஸ்தம்பங்களாவன :-- 

1, டில்லி தோப்ரா ஸ்தம்பம். இது முன்கால் 

களில் ஸிவாலிக் மலைச்சாரலில் தோப்ரா என்ற ஊரில் ஸ்தா 

பிக்கப்பட்டி ருந்தது, பிரோஸ்ஷா (௫. பி, 1351-1368) 

என்ற தூக்லக் அரசன் மிகுந்த பிரயாசையுடன் இதை 

டில்லிக்குக் கொண்டுபோய் அங்கே காட்டினான், இந்த 

ஸதம்பத்திலுள்ள பிரதி ஏறக்குறைய நல்ல ஸ்திதியிலிருக் 

இறத. 

2. டில்லி மீரத் ஸ்தம்பம். இஅவும் டெ. பிரோஸ்ஷா 

மீரத்தி லிருந்த டில்லிக்கு மாற்றியது. லிகதெங்கள் 

இதைவுபட் டிருக்கின்றன.
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3. பிரயாகை ஸ்தம்பம், இவும் அதன் பூர்வ 
ஸ்சானத்தி லிருந்து பெயர்க்கப்பட் டிருக்றெ.த, முன் 
இ௫ கெளசாம்பியில் நின்றிருக்க வேண்டு மென்று இதி 
அள்ள லிகிதம் ஒன்று தெரிவிக்கிறது, ஸ்தம்ப சாஸ 
னங்க என்றி வேறு இரண்டு லிகிதங்களும் இந்த ஸ்தம்பச் 
தில் இருக்கின்றன. 

4. லேளரியா அரராஜ் ஸ்தம்பம், இதிலுள்ள லிகி 

தங்கள் மிகச் சுத்தமாகவும் அழகாகவு  மிருக்கன்றன. 

லெளரியா, என்றால் சவலிங்கமென்று கருத்து. 

5. லெளரியா நந்தன்கர் ஸ்தம்பம், இந்த ஸ்தம்பத் 
தின் படம் 66-ம் பக்கத்தில் சேர்க்கப்பட் டிருக்கிறது. 

விகிதங்கள் மிகச் சுத்தமா யிருக்கின்றன, 

6. ராம்பூர்வா ஸ்தம்பம், இந்த ஸ்தம்பத்திலுள்ள 
லிிதங்கள் சுமாராக வா௫ிக்கக்கூடியனவாம், இவ்வூரில் 
லிகிதம் ஒன்று மில்லாத ஸ்தம்பமும் ஒன்றிருக்கிள்ற த. 
இஅ௫வும் ௮சோகனுடைய வேலைப்பாடென்று அனுமா 

னிக்கப்படுகிறது, 

கடைசியாகச் கூறப்பட்ட மூன்று ஊர்களும் பிகாரி 

மாகாணத்தில் சாம்பரான் ஜில்லாவிலுள்ளவை, ஊர்கள் 

ஒன்றுக்கொன்று சமீபமாக உள்ளவையே, 

ஏழாவசு ஸ்தம்ப FI MET 5 BEG ஒரே பிரதிதான் 

கிடைத் இருக்கிறது. முதலாவது கூறப்பட்ட டில்லி 
தோப்ரா ஸ்தம்பத்தில் இந்த லிகிதம் மற்ற ஆறு லிததெங் 
சளின் முடிவில் வரையப்பட் டிருக்கிறத, இது மற்ற 
எல்லா ௮சோக லிகிதங்களையும்விட நீண்டஅ௫ ; இதைப் 

பத்து பிரத்தியேக சாஸனைங்களின் தொகுதி யென்றும் 
கூறலாம்,
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. ௮சசன் ஆளுகையின் தன்மை, 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி ராஜன் 
இப்படிச் சொல்லுகிறுன் . நான் முடி சூடி 
இருபத்தாறு வருஷங்களானபின் இந்தத் தர்ம 

லிதத்தை எழுதச்செய்தேன். தருமத்தில் 

மிக்க பக்தியும், மிக்க ஆத்ம சோதனையும், மிக்க 
பணிவும், பாவத்தினிடம்) மிக்க பயமும், மிக்க 

முயற்சியும் இருந்தாலன் றி இம்மை மறுமைப் 
பயன்களை யடைத லரித. ஆயினும், என் 
போதனையால் தர்மத்தில் விருப்பமும், அன்பும் 

நாடோறும் மிகுதியாக வளர்ந் துவருகின்றன ; 

இனியும் வளர்ச்சியடையும். எனது காரிய 
தரிசிகள்1 யாவரும், உத்தம, அதம மத்திமர் 

எவராயினும், என் போதனைப்படி பிறரையும் 
நன்னெறியில் திருப்ப வேண்டும். சஞ்சல 
புத்தியள்ளோருக்கு pon oor onus பற்றின 
போதனை அவசியம். அத்த மகாமாத்திரரும் 
இவ்விதமே (தருமோபதேசஞ் செய்து வர 
வேண்டும்). ஏனென்முல், தர்மத்தினாலேதான் 
பரிபாலனமுள்ளது; தர்மத்தனாலேதான் ஓழுங் 
குண்டு ; தர்மத்தினாலேதான் செளக்கெயெமடை. 
யலாம்) தீர்மத்தி னலேதான் காவல் (உள்ளது). 
இதுவே சட்டம். 
9 வாக்கியங்கள். 

(ty aoe காத் இரரைப் பற்றியும் sviiunGied ௮ல் 

லது புலிஸர் - அல்ல தூ 'புருஷர்களைப்பற்றியும் அவதாரிகையில் 

வீளக்சயிருச்இறோம். 

  

பொருள் விளங்குவதற்சாக ஏழாம் வாச்ியம் எட்டாவதாக 
எழுதப்பட்டிருக்க.  -
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2. ௮ரசனே எல்லோருக்கும் நிதர்சனம், 
தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி ராஜன் 

இப்படிச் சொல்லுகிரன். தர்மமே a தூ. 
தருமம் என்பது யாது? பாவமின்மை, 5p 
செயல், இரக்கம், ஈகை, வாய்மை,பரிசுத்தம் என் 
பனவே. நான் பல மனிதருக்குப் பலவகையால் 
அகக்கண்ணை? அளித்திருக்கறேன். இருகாற் 
பிராணி, நாற்காற்பிராணி, பறவைகள், நீர்வாழ் 
வன முதலியவற்றிற்குப் பலவகையால் அனுக் 
கிரகங்களைச் செய்திருக்கிறேன். தண்ணீர்ப்பந் 
தலும் வே பல நற்செயல்களும் என்னால் செய் 
யப்பட்டிருக்கெறன. ஜனங்கள் அறதெறியைப் 
பின்பற்றி நடக்கவும் இம்மார்க்கம் நிலைத்திருக் 
கவும் நான் இத் தர்மலிகிதத்தை வரையச் செய் 
தேன் ; இந்தப் போதனையை அனுசரிப்பவன் 
FBI SISOS DOL UH. 
௮ .வாக்கயெங்கள். 

I. அப ஆஹினவம். அல்ப ஆஹினவம். ஆஹினவம் என்பது 

பெருக்தீல்கு என்னும் பொருளில் வழங்கும் பெளத்தர் பரி. 

பாஷை. இதன் கருத்து அடுத்த சாஸனத்திலிருர்தும் விளங்கு 
இன்றது. 

2. சக்ஷாதானம் : தர்மபோதனை மூலமாக அகச்சண்ணை 
யளித்தல்.
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இ ஆத்மபரிசோ தனை, 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி அரசன் 
இப்படிச் சொல்லுகிருன். மணிதன் தன் தற் 

செய்கைகளையே சிந்தித். ஐ, : இந் தற்கருமங்கள் 
என்னால் செய்யப்பட்டவை என்று நினைக் 
துப் பெருமை யடைகிருன். ஆனால் ஒரு 
போதும் தன் தீச்செயல்களை நினைத்து ₹ மிகத் 

இங்காகக் கருதப்படும் இப்பாவச்செயலைச் செய் 

தேனே” யென்று தினைப்பதில்லை. இவ்வித : 

ஆத்மபரிசீலனை। மிகவும் அரிது. ஆயினும் 

மனிதன் இவ்விஷயத்தைச் சிந் இக்கவேண்டும். 
கொடுமை2, கயமை, கோபம்3, அகம்பாவம், 

பொருமை பெருங் கெடுதலுக்குக் கொண்டு 
செல்லுவனவாம். ₹ நான் நன்னெறியில் நிற்க 

வேண்டுமே' யென்று கருதி மணிதன் தன்னைக் 

காத்துக்கொள்ள வேண்டும். இவ் வுண்மை 

நன்கு உணாரவேண்டுவதாம். அதாவது, ஒருவழி 

இம்மைக்கு ஏற்றது, மற்றொன்று மறுமைக்கு 

ஏற்றது. 
8 வாச்ூயங்கள், 

1. படிவேவம், ஆத்மபறிசோதனை, 

2. 3. 4, மூலத்திலுள்ள சொற்களுக்குச் சரியான வடசொற்க 

ளரவன ; சண்டி, நிஷ்டூரம், க்ரோதம், மானம், எர்ஷ்யை.



! 

நான்காம் ஸ்தம்ப் சாஸனம் 133 

4, ரஜூடுகரின் வேலை 

தேவர்களுக்குப் பிரியனுனை பியதஸி அர 
சன் இப்படிச் சொல்லுகிருன். நான் மூடி சூடி. 
இருபத்தாறு ஆண்டுகளானபின் இத்தர்மலிகி 
தத்தை வரையச் செய்தேன். பல நாருயிரம் 

' ஜனச் ததொகையையுைை டய ஜனபதத்தை 

(நாட்டை) ஆளுவதற்கு தியமிக்கப்பட்டிருக் 
கும் எனது ரலூகரை நான் தண்டனைக்கும் 

வெகுமதிக்கும் அதுபதிகளாகச் செய்திருக்க 
றேன். எதற்காகவென்முல், ரஜூகர் தம் வேலை 
யைத் தைரியமாயும், சமாதானமாயும் நடத்இத் 
தமது: நாட்டிலுள்ள பிரஜைகளுக்கு நன்மை 

யையும் சுகத்தையும் உபதேசஞ்செய்து அவர் 

களை அனுக்கிரகிப்பதற்காகவேயாம். அவர்கள் . 

சுகத்தினுடையவும் அக்கத்தனுடையவும் தன். 
மையை உணர்ந்து நாட்டிலுள்ள குடி ஜனங். 
களுக்குக் தர்மீயமான தியாய விசாரணையை 
அவர் செய்யவேண்டும். ஏனெனில், இம்மைப் 
பயனையும் மறுமைப் பயனையும் சம்பாஇஇத்துக் 
கொள்வதற்கே. ரஜூகர் என்னுடைய நன் 

மதிப்பை அடைய எண்ணி என்னைச் சேவிக் 

இன்றனர். பிரஜைகளுக்கு : நியாயம் நடத்தி 

அதன் மூலமாகவும் ரஜூகர் என் பிரியத் 

தைச் . சம்பாதிக்கக் கடவர். ஒருவன்: தன் 

குழந்தையை நல்ல செவிலித் தாயிடம் ஓஒப்பித்த 

வுடன் “இவள் என் குழந்தையை நன்முகப்
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பாதுகாத்து வருகிருள் : என்று சமாதான மடை 

வதுபோல ரஜூகர் அவர்களுக்குட்பட்ட தாட் 

டின் நன்மையையும் சுகத்தையும் பாதூகாத்து 

வருகின்றன ரென்று நான் சமாதானமடைகு 

றேன். அவர் அச்சமில்லாமலும், அமை தஇியுட 

னும் வித்தியாசமில்லாமலும் தமது கடமையை 
நடத்திவா வேண்டும். இதற்காகவே தான் 

ரஜகரை, தண்டனைக்கும் வெகுமதிக்கும் அ, 
பதிகளாகச் செய்திருக்கிறேன். தியாயவிசா ரணை 

செய்வதிலும்! தண்டனை விதிப்பதிலும் சமத்து 

வம் விரும்பத்தக்ககன்றோ? அதனால் தற்காலம் 

aps இச்சட்டம் . செய்யப்பட் டிருக்கிறது. 

மரண கண்டனை தீர்ப்பாய் சாவை எதிர்பார்த் 
அச் சிறையிலிருக்கும் குற்றவாளிகளுக்கு, என் 

னால் மூன்று... நாட்கள். அவகாசம் கொடுக்கப் 

படும். இத்நாட்களில் அவருடைய உறவினர் 

சிறையிலுள்ளோரின் ' விடுதலைக்காக மறுவிசா 

ரணை ஏற்பாடு செய்யவோ (அல்ல...) அவருக்கு 
மன்னிப்புக் இடைப்பதற்கும், அவர்களுடைய 

. மறுமையின் தன்மைக்காகவும் தாங்களே தானங் 

களைச் செய்து பட்டினிவிரதங்கள் அனுஷ். 
டிக்கவோ செய்யலாம். என் விருப்ப மென்ன 
வெனின், சிறைவாஹத்தின் பொழுதும் இம் 

மனிதர் சீர்திருத்தி மறுமையின் பயனை அடைய 
வேண்டு மென்பதும், தர்மத்தை அனுசரித் 

1. வியோஹால.. நியாய விசாரணைசெய்தல்,
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தல், அடக்கம், தானங்களைப் பங்கிடுதல், முதலி 

யன பற்பலவிதம் ஜனங்களிடையில் வளர்த்து 
வாவேண்டும் என்ப துமே. 

15 வாக்கியங்கள். இச் சாஸனத்தில் சஷ்டமான பல சொற் 

களும் வாக்கியங்களும் இருக்கின்றன. விசேஷமாக [4-வது 

வாச்கியத்தின் கருத்து மயக்கமா யிருச்கிறது, நிஸபயிஸிந்தி 

நிஸபயிதா என்ற வினைச்சொற்களுக்குத் இரும்பி விசாரணை 
செய்வது, மன்னணிப்புச்கொடுப்பத, என்று பொருள்கொண்டு 

இவ்வாக்கயம் மொழிபெயர்ச்கப்பட் டிருச்ன்றது.
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5. பிராணி இம்சை நிவாரணம் 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி ர 

சன் இவ்விதம் கூறுகிறான். நான் முடி. சூடி 
இருபத்தாறு வருடங்களான பிறகு இத்த ஜீவ 
ஜு துக்கள் வதையிலிருநீ தூ தவிர்க்கப்பட் டிரக் 

கின்றன. அவை யாவன :-... ௬௧ம் (இளி), சாரி 

கை, அருணம் (யானை), சக்காவாகம், ஹம்ம் 

(அன்னம்), நந்தீமுகம், கெலாடம், srs 

(வெளவால்), அம்பாகபிலிகம் (சினை எறும்பு), 

அடி. (ஆமை), அனஸ்திகமச்சம் (எலும்பில் 

லாத மீன்), வேதவேயகம், கங்காபுபூடகம், 

ஸங்குஜமச்சம், கபடஸயகம் (ஆற்று ஆமை), 

பம்னஸஸம் (முள்ளம்பன்றி), ஸ்ரிமரம் 
ஸஹண்டகம், ஓகபிண்டம் (குரங்கு) பரஸஹதம் 

(காண்டா மிருகம்), ச்வேதகபோதம் (வெள்ளைப் 

புரு); கிராமகபோதம் (மாடப்புறா). உணவிற் 
காகாதனவும் வேறுவித உபயோகமல்லாதவையு 

மான நாற்கால் பிராணிகள் ஒன்றையும் கொலை 
செய்யக்கூடாது. பெண்ணாடு பெண்பன்றி 

போன்ற ஜந்தூக்களை அவை சினையாயிருக்கும் 
போதும், பால் ஊட்டி வரும்போதும் கொல்லக் 

கூடாது; அவற்றின் குட்டிகளையும் ஆது மாசம் 

வரையில் கொல்லக்கூடாது. சேவல்களை 

வருத்துதல் கூ.டாது. பதரை அத்துடன் சேர்ந் 

துள்ள ஜீவ ஜஐந்துக்களுடன் எரித்துவிடக் 
கூடாது. காடுகளில் சும்மாவாவது அல்லது
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பிராணிகளைக் கொல்லவாவ அ நெருப்புவைத் அ 
விடக் கூடாது. ஜீவப் பிராணிகளுக்கு மற்ற 

- ஜீவப் பிராணிகளை இரையாகக் கொடுத்து 
வளர்த்தல் கூடாது. மூன்று சாதுர்மாஸிய 
இனங்களிலும், தை மாதத் அப் பெளர்ணமியி 
லம், மற்ற மாதங்களில் மூன்று இனங்களிலும், 
அஃதாவது, சுக்லபக்ஷத்து சதுர்த்தசி, பெளர் 

- ணமியையடுத்த பிரசமையன்றும் மற்ற நோன்பு 

நாட்களிலும், மீன் பிடி த்தல் மின்விற்றல் தவிர்க் 
'கப்படுகின்றன. இந்நாட்களில் யானைக்காவி 
லோ மீன் குட்டையிலோ இவைபோன்ற மற்ற 

ஜீவப்பிராணிகளின் திலயங்களிலோ ஒன்றையும் 
கொலைசெய்யக்கூடாது. அஷ்டமி, சதுர்த்தி, 
பெளர்ணமி அமாவாசை நாட்களன்றும் பூச 
புனர்பூச நக்ஷத்தரங்களன் றும் மூன்று சாதூர் 
மாஸிய தினங்களன்றும் மற்ற சுபதினங்களிலும் 
மாடுகளுக்கு விதையடித்தல் கூடாது; அது 
போலவே, வெள்ளாடு செம்மறியாடு பன்றி 

முதலிய பிராணிகளுக்கும் இயை போன்ற 

மற்றப் பிராணிகளுக்கும் விதையடித்தல்? ' 

கூடாது. பூச புனர்பூச நாட்களன்றும் சாதுர் 

மாஸிய காலத்தில் சாதுர்மாஸ பக்ஷங்களில்? 
கு திரைகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் சூடுபோடுதல் 
கூடாது. நான் முடிசூடிய இருபத்தாரும் 
ஆண்டுவரை இருபத்தைந்து முறை சிறை 

விடுதலை நடத்திருக்கற த.
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14 வாச்யெங்கள். மூன்றாவது வாக்கியத்தில் இருபத் 

இரண்டு வசைப் பிராணிகள் கூறப்பட் டிருச்சின்றன, இவற்றில் 
ல பிராணிகளுடைய தமிழப்பெயர் நிச்சயமாய்த் தெரியாமை 

யால் மூலத்திலுள்ள பெயரையும் எழுதியிருக்கிறோம், 
செளடல்யனுடைய அர்த்தசாஸ்இரத்திலும் (அதஇக. 17. 

அத். 26) பிராணி இம்சையைப்பற்றி இன்னும் விரிந்த சட்டம் 

கள் காணப்படுசன் றன. 

(1) நோ நீலகீஹிதவியே. வடமொழி, ௬ நிற்லக்திதவ்யம், 

லக்ஷியமில்லாமற் செய்தல் கூடாது, 

(2) சாதுர்மாததினம் என்பது சாதர்மாதத்தின் முதல் 

நாள் என்று முன் 127ம் பக்கத்தில் கூறியுள்ளோம். சாதுர்மாத 

பக்ஷம் என்பது முதற் பதினைந்து சாட்களென்று தோன்றுகிற ௮.
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6. சுய மதத்தில் நம்பிக்கை, 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான யதஸி' 
அரசன் இவ்விதம் கூறுகின்றான். நான் மூடி. 
சூடி பன்னிரண்டு வருடங்களானபின் உலகம் 
யாவும் நன்மையையும் சுகத்தையும் அடையும் 
பொருட்டு இந்தத் தர்ம லிகிதங்களை ட வசையச் 
செய்தேன். அவரவர் தம் தம் பண்டைய வழி 
களைக் களைந்து தம்தம் தர்மத்தை வழிபட்டு அபி 
விர்த்தியடைவாராக. உலகத்திலுள்ள மனிதவர் 
க்கம் யாவும் நன்மையையும் சுகத்தையும் அடை 
யும்பொருட்டு நான்முயன்றுவருகறேன் ) எனது. 
சுற்றத்தாரை மட்டுமல்ல, தாரத்திலுள்ளவர் 
களையும் சமீபத்தில் வசிப்பவர்களையும் கவனித்து 
வருகிறேன். எஏனென்முல், சில மனிதருடைய. 
க்ஷமத்தையாவது நான் காப்பாற்றியவனாக. 
தேரலாமன்ரோு. இவ்வுத்தேசத்் துடன் நான் 
எல்லாக் கூட்டத்தாருக்காகவும் வேலை செய்து 
வருகிறேன். எல்லா சமயங்களும் பலவித்ப் 
பூஜை மரியாதைகளோடுகூடிய எனது பணி 
விடையைப் பெறுகின்றன. ஆனபோகிலும், 
யாவருக்கும் சுயமத நம்பிக்கையே முக்கிய 
மென்பது எனஅ எண்ணம். நான் மூடி சூடி. 
இருபத்தாறு வருடங்களுக்குப்பின் இந்தத். 
தர்மலிகிதம் எழுதப்பட்ட து. 
1௦ வாக்இயங்கள். 

1. தர்மலிகிதங்கள் என்பதால் பதினான்கு சாணனைங்கள்,, 

உபசாளனங்கள் சலிங்க' சாஸனங்கள் யாவும் குறிய்பிப்படுகன் 
றனபோலும், இவை அரசனது பதின்மூன்றாம் பட்டாபிஷேக 
வருஷத்தில் பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டனவென்று இந்த லிகிதத்இ 
னின்று ஏற்படுற து.
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௪. அசோகன் தன் அட்சியின்பொழுது 
தர்மத்தின் பொருட்டுச் செய்ததான 

காரியங்களின் மதிப்புளை, 

சுருக்கம். இதில் பத்து உட்பிரிவுள்ளன. இவற்றை 
1,17,என்று குறிப்பிடுகிறோம், முதற் பிரிவில், முன்னிருந்த 

௮. ரசர்கள் செய்த தர்மப்பிரவிர்த்திகள் பயனளிக்கவில்லை 

யென்றும், இரண்டாவது பிரிவில் இன்னும் Sasori 

முயற்சிசெய்து தர்மத்தில் வெற்றி படையவேண்டு மென்ற 
அசோகனுடைய தீர்மானமும், மூன்றாவது பிரிவில் தர் 

மப்பிரசாரஞ் செய்வதற்கு அரசனால் செய்யப்பட்ட ஏற் 

பாடுகளும், நாலாவது பிரிவில் அரசன் ஸ்தம்பங்களை 
நாட்டி மகாமாத்திரர்களை நியமித்ததும், ஐந்தாவ௫ பிரி 

வில் பிரயாணிகள் பிரயாணத்தின்போது செளக்கியய மடை 

வதற்கான ஏற்பாடுகளும், ஆறாவது பிரிவில் தர்ம மகா 
மாத்திரரின் வேலையும், ஏழாவ௫அ பிரிவில் ஷே. ௮திகாரிகள் 
அ ரசனுடையவும் அ௮ரண்மனையிலுள்ள மற்றோருடையவும் 
sor stuns நடத்தவேண்டு மென்றும், எட்டாவது 
பிரிவில் ஈன்னடக்கையைப்பற்றியும், ஒன்பதாவ.௮ பிரிவில்: 
கண்ணோட்டத்தின் பயனைப்பற்றியும், : கடைசியில் இக் 
கட்டளை எங்கும் விளம்பரம் செய்யப்படவேண்டு மென் 

றும் கூறப்பட் டிருக்கின்றன. , 

[. தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி 
சாஜன் இப்படிச் சொல்லுகிமுன். முற்காலங் 
களிலிருந்த அரசர்கள் தர்மத்தின் அபிவிர்த்தி 
யோடும மனிதருடைய அபிவிர்த்தியும் இசைந்து 
போகச்செய்வது எப்படி, யென்று விரும்பினார் 
கள். அனால் மனிதனோ தர்மத்தின் அபிவிர்க் 
.இக்குச் சரியாய் வளரவில்லை. 

11. அதனால் தேவர்களுக்குப் பியியனான 
பியதஸி ராஜன் இப்படிச் சொல்லுஇழுன்.
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எனக்கு இந்த எண்ணம் உண்டாயிற்று, மூற் 
காலங்களில் அரசர்கள் தர்மத்தின் அபிவிர்த்தி 
யோடு மனிதருடைய அ,பிவிர்த்தியும் இசைந்து 
செய்வது எவ்விதம் கைகூடுமென்று விரும்பி 
ஞர்கள்? மனிதனோ தர்மத்தின் அபிவிர்த் இக்குச் 
சரியாய் வளரவில்லை. எவ்விதம் மனிதர் 
என் நோக்கத்தை அனுசரிப்பர் ? தர்மத்தில் 
மனிதருடைய அபிவிர்த்தியானத நான் நினைக் 
கும்வண்ணம் Ha Sasori இருக்கும்படி. 
செய்வ தெப்படி.? தர்மத்தின் வளர்ச்சியினால் 
கான் சிலரையாவது நல்வழிக்குக் கொண்டுவர 
லாமன்மோ. 

111. தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி' 
சாஜன் இப்படிச் சொல்லுகிரறுன். இப்படி 
என்னால் நிச்சயிக்கப்பட்ட து. தர்மத்தின் 
கொள்கைகளை நான் பாவச்செய்வேன் ழ; ஜனங். 
களுக்குத் தார்மத்தைப்பற்றிய ஞானத்தைப். 
புகட்டுவேன். இதைக் கேட்போர் தல்வழிம்: 
பட்டுத் தாமும் அபிவிர்த்தியடைந்_து தர்மத்தை 
யும் வளரச் செய்வார்களன்்ஜோ.' இதற்காகவே 

தர்மத்தின் கொள்கைகள் உபதே௫க்கப்படுஇன் 
றன. என் காரியதரிசிகள் (புலிஸர்) என் பிரஜை 
களைக் கவனித்து அவர்களுக்கு என் போதனை 
யைப்பற்றி விரிவாக உரைப்பார்கள். பல நூரு 
யிரம் ஜனத்தொகையுடைய ஜனபதங்களின் 
(தலைவராகிய ரஜூகரும் இவ்விஷயத்தில் என் 
கட்டளையைப் பெற்றிருக்கின் றனர் . வர் என் 
கட்டளை இன்னவை. பென்று. என்னிடத்தில். 
விசுவாஸமுள்ள என் பிரஜைகளுக்குச்.சொல்ல. 
வேண்டும். ன உ கரக உ டிய சகப்த்
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13. தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி 
'இப்படிச் சொல்லுகிருன். இதே உத்தேசத் 

துடன் தர்ம ஸ்தம்பங்களை நான் நாட்டி யிருக் 

இறேன் ; தர்ம மகாமாத்திரரை தியமித்திருக் 
இறேறனன் ; தர்மத்தின் சாரத்தை நான் போதித்து 
வருகிறேன். டட 

3. தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி 
ராஜன் இப்படிச் சொல்லுகிறுன். மிருகங்களுக் 
கும் மனிதருக்கும் நிழல் கொடுக்கப் பாதைகளில் 

ஆலமாங்களை நான் நட்டு வளர்த்திருக்கறேன். 
மாந்தோப்புக்களை உண்டுபண்ணி யிருக்கிறேன். 
அரைக் கோசத்தூக்கு! ஒருதடவை கிணறுகள் 
வெட்டிச் சாவடிகள் கட்டப்பட் டி ருக்கின்றன. 
மிருகங்களுக்கும் மனிதருக்கும் சுகத்தைக் கொடுக் 
.கும்பொருட்டி நான் பற்பல தண்ணீர்ப் பத்தர் 
களை? வைத்திருக்கிறேன். ஆனால் சுகானுபவம் 

்- என்பது அல்ப விஷயம். என் பிரஜைகளுக்கு 
நான் செய்திருப்பதுபோலவே பண்டை. அரசர் 

_ களும் மனிதருக்குப் பல நன்மைகள் செய்திருக் 
இருர்கள். ஆனால் என்னுடைய உத்தேசம் உலக. 
மானது தர்மத்தைக் கைக்கொள்ள வேண்டு 
மென்பதே. 

41. தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி 

'இப்படிச் சொல்லுகிருன். என் தர்ம மகா 

மாத்திரிடம் பல நற்காரியங்களை நான் ஓப் 

பித்திருக்கறேன். இருகஸ்தர்களுக்கும் தூறவி 
களுக்கும் பற்பல மதஸ்தர்களுக்கும் வேண்டிய 

உபகாரங்களை அவர் செய்துவருகின்றனர். 
மேலும் (பெளத்த) ஸங்கத்தின் காரியங்களையும்
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அவரிடம் சேர்ப்பித்திருக்கிறேன். அதுபோ 
லவே பிராமணர் அஜீவகர்களுடைய காரியங் 
களையும் அவரிடம் ஒப்புவித் இருக்கிறேன். 
அதுபோலவே திர்கிரத் திகளின் (ஜெயினரின்) 
காரியங்களையும் அவரிடம் ஓப்புவித்திருக்கி 
றேன். எல்லா மதத்தாரின் காரியங்களையும் 
அவர் கவனித்து வரவேண்டும். சாதாரண 
மகாமாத்தரர் தந்தம் வேலையை மட்டும் பார்ப் 
பார்கள். தர்ம மகாமாத்தரரோ எல்லா மதங் 
களின் காரியங்களையும் பார்வையிட. வேண்டும். 

ரா. தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி 
ராஜன் இப்படிச் சொல்லுகிறுன். மூன் கூறப் 
பட்ட தர்ம மகாமாத்திரரும் மற்ற மகாமாத் 
இரர்களும் எனது தானங்களையும் என் ராணி 
யாரின் தானங்களையும் நடத்திவாவேண்டும்., 
இங்கேயும் (பாடலிபுரத்திலும்) மாகாணங் 
கனிலு முள்ள சாஜக் கிருகங்களில் வ௫ிப்போ 
ருடைய தானங்களுக்குத் தகுதியான வழிகளைக் 
காண்பிப்பதும் இவ்வதிகாரிகளின் அலுவலாம். 
என் புத்திரர், ராஜகுமாரர்கள், ராணியின் புத்தி 
ரர் செய்யும் தானங்களையும் இந்த அ.இகாரி 
களே நடத்தவேண்டும். இப்படிச் செய்வதால் 
தர்மகாரியங்களும் தர்மத்தின் அனுஸஹரணை 
யும் விர்த்தியடைகின்றன. தர்மத்தின் அனு 
ஷஹாரணை எப்படிப்பட்டதென்முல் அது பின் 
வருமாறு, இரக்கம் ஓளதாரியம் சத்தியம் 
தாய்மை வணக்கம் பரிசுத்தம் என்றவையே 
தர்மத்தின் ௮னுஸரணை. இவை மனிதருள் 
வளர்ந்த வரும். 

ஏ. தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி
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ராஜன் இப்படிச் சொல்லுகிறான். என்னால் என் . 
னென்ன நற்காரியங்கள் செய்யப்பட் டி.ருக்கின் 
றனவோ அவற்றை யெல்லாம் என் பிரஜை 
களும் பின்பற்றி யிருக்கிறார்கள். இனிமேலும் 
பின்பற்றி நடப்பார்கள். தாய்தந்தையருக்குச் 
சுச்ருஷை வயோகிகரிடத்தும் உபாத்தியாயர் 
களிடத்.தும் பணிவு, பிராமணர் சமணர்களுக்கு 
ஈகை, ஏழை அனாதை முதலிய தாழ்ந்தோரை. 
இரசக்கத் டன் நடத்தல், அடிமை வேலைக்கா 
ரர்களிடம் பக்ஷம் முதலிய குணங்கள் ஜனங்க 
ளிடத்தில் .வளர்தந் இருக்கின்றன ; இக்குணங்கள் 
இன்னும் அதிகமாய் விர்த்தியடையும். 

1%. தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி 
ராஜன் இப்படிச் சொல்லுகிறான். . இங்கு 
சொல்லப்படும் தர்மத்தின் அபிவிர்த்தி ஜனங் 
களிடத்தில் அதிகமாகக் காணும்போது 
அதற்கு இரண்டுவித காரணங்கள் சொல்லலாம். 

- முதலாவ தர்மீயமான சட்டங்கள். இரண்டா 
வது கண்ணோட்டம். இவ்விரண்டில் தர்மீய 
“மான சட்டங்கள் அவ்வளவு பிரயோஜன 
முூள்ளனவல்ல. கண்ணோட்டமே. மேன்மை 
யான து; ஆனபோதிலும், நான் பலதர்மீயமான 
சட்டங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறேன். இன் 
னின்ன பிராணிகளை .வதை செய்யக்கூடாதென் 
றும் வேறு பற்பல தர்மதியமங்களும் என்னால். 
பிரசுரஞ்செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் 
தர்மத்தில் பிரியம் ஜஙைகளிடம் வளர்ந்து 
காணப்படுவதும், ஜீவ ஜந்துக்களின் வதை 
இரமமாக நின்அவருவதும், பலியிடுதல் குறைந், 
இருப்பதும் என் கண்ணோட்டத்தின் பயனின் றி
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'வேறன்ு. என் புத்தரும் பெளத்திரரும் அவர் 
பின்வரும் சந்ததியார் எல்லாரும் இதைப் பின் 
பற்றுவதற்கும் எனது நோக்கம் சத்.இரசூரியர் 
உள்ளவரையில் திலைதிற்பதற்கும் இச்சாஹ்னம் 
எழுதப்பட்டது. இப்படி. அவர்கள் என் கரத் 
தைக் காப்பாற்றுவாரானால் அவர்களுக்கு 
இம்மையிலும் உதுமையிலும் சுகம் கிடைப்பது 
இச்சயம். நான் முடி சூடி இருபத்தேழு வருடங் 
களுக்குப்பின் இந்தத் தர்ம லிகிதம் வரையப் 
பட்டது, ் 

— & இதைப் பற்றி தேவர் பிரியன் சொல்லு 
கருன். எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்தம்பங்கள் 
அல்லது பாறைகள் இருக்கின்றனவோ வ் 
கங்கெல்லாம் இந்தத் தர்மலிகிதத்தை என்றென் 
றைக்கும் நிலை நிற்கும்வண்ணம் எழுதவேண்டும்4, 

41 வாச்சயெங்கள் இம்மொழிபெயர்ப்பு மூலத்தை வாச்சியம் 
வாச்சியமாக அனுசரிச்சவில்லை. பவர் 

(1) கோசம் அல்லது. குரோசம் ஒரு யோஜனை சரத்தின் 
கால்பாகம். ஒரு யோஜனை கிட்டத்தட்ட எட்டு மைல், அதனால் 
ஒரு கோசம் இரண்டு மைல். அரைக்கோசத்துக்கு ஒரு கல் 
வீதம் ஒவ்வொரு மைலுக்கும் ஒருகல் ஆூறெது, : 

(2) ஐபான. தண்ணீர்பரந்தல், 
(3) நீஸபதி, நிஜ்ஹதி, என்பதற்கு சண்ணோட்டம், மன்னிப் 

பளித்தல், என்று பொருள் கூறலாம். இச் சொல்லின் .வினை 
உருபுகளை ஈசரன்காம் ஸ்தம்ப சாஸனத்தின் உரையில் குறிப்பிட் 
ஒ.ருக்கிறோம். ் 

(4) அசோகன் சாலத்தில் இர்த சாஸனச்துச்குப்:பலபி4இ 
கள் இருச்திருக்க வேண்டுமென்று இதிலிருந்து தெனிவாகின் றத. 

“to



VI ஸார்நாத் சாஸனம் 
காசியின் அருகாமையிலுள்ள ஸார்நாத் முன் ஒரு. 

பெரியபெளத்தகே்ஷேத்திரமாயிருந்த.த. புத்தரின் தர்மப் 

பிரசாரம் ஆரம்பித்தது இவ்விடத்திலேயே. 1005-06ம்: 

வருஷத்தில் இவ்விடத்திலுள்ள புராதன ' வஸ்.க்களை சு 

தேட ஆரம்பித்தபோது இங்கு பற்பல அபூர்வ வஸ்அக்கள் 

்ண்டெடுக்கப்பட்டன. அவற்றில் மிசவும் அற்புத 

மானஅ ஸார்நாத் ஸ்தம்பம், இதன் மேல்புறம் இன்னும் 

இரத்தினம் இழைத்தாற்போல பளபளப்பாயிருக்கிற.து.. 

ஸ்தம்பம் முதலில் அசோகனுடைய தீர்த்த யாத்திரை 

. மின்போது ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாயிறாக்கலாம். இதன் 

தெரத்தைப்பற்றி அவதாரிகையில் கூறியிருக்கிறோம். 

இந்த லிகிதம் மற்ற அசோக லி௫தங்களின் கருத்தை 

விளக்க மிரம்ப உபகாரமாயிருந்த.து. ஸார்நாத் சாஸனத் 

இன் இல லாக்யெங்கள் 10040(ஹூக்கு முன்னேயே சானை 

பரிசோதனைக்காரர்களுக்குத் தெரியும். ஏனென்றால், 

ஸார்நாத் சானைத்தின் முதற்பாகம் மட்டும் பிரயாகை 

_ ஸ்தம்பத்தின் ஒர் மூலையிலும் ஸாஞ்சி -ஸ்தம்பத்திலும் 

எழுதப்பட்டிருர் தன. ஆயினும், இந்த லிகிதங்களில் பல 

தைவுகளிருந் தமையினாஓம் வேறு சிறு வித்தியாசங்கள் 

ஒருந்தமையினாலும், இவற்றின் கருத்து சரியாய் விளங்க 

லில்லை. ஸார்காத் சானைம் இடைத்தபின் மற்ற இரு 

லிகிதங்களும் இச்சாஸனத்தின் கட்டளையை விளம்பரஞ். 

செய்யவே என்பது விளங்கிற்று, ன 

்  பாப்ரு சாலனத்தைப்போல இந்த ஸார்சாத் சாலை 

மூம் அசோகன் சார்வபெளமனாக இருந்ததோகூட, 

பெளத்த ..ஸங்கத்தின் : தலைவனாகவும் விளங்கனானென்று 

தெரிலிக்கன்றஅ. இந்தத் தலைமை ஸ்தானம் சட்டத் 

இட்டங்களின்றி ஆசரணையையும் வழக்கத்தையும் மட் 

டுமே அனுளரித்ததா யிருந்திருக்கலாம். சர்னைத்தின் 

ஆரம்பத்தில் ஓர் வரி அழிந்திருக்கிறது. ஈஷ்டமான
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வரியை மற்றப் பாகத்தின் கோக்கத்திலிருந்து அனுமா 
னித பூர்த்திசெய் திருக்கிறது, 

ஸார்நாத் லிகிதம் ஒருவேளை அசோகன் கூட்டிய 
மூன்றாவது பெளத்தமத சபையை யொட்டியதாயிருக்கலா 
மென்று நாம் ஊகிக்கிறோம். இச் சாலம் அந்த சபை 
யின் தீர்மானச்சை அமுலுக்குக் கொண்டுவருவதற்குள்ள 
கட்டளைபோலும். இச் சாஸனம் ௮ரசனின் கடைசி 
வருஷங்கள் ஒன்றில், ௮ தாவது சுமார் Sap. 240-a எழு 
தப்பட் டிருக்கலாம், மகாசபையும் அதே வருஷத்தி , 
லேயே ஈடர்திருக்கவேண்டும். — 

் சானைத்தில் உபோஸதம் என்று கூறப்பட்டிருப்பது 
அக்லபக்ஷத்துச் சதுர்த்தசியன்று அல்லது பெளர்ணமி 
யன்று இரவு ஈடைபெற்று வந்த சடங்கு ஒன்றாம். இக்த 
காட்களில் பெளத்த பிக்ஷாக்கள் பசல் முழுதும் உப 
வாஸமாயிருக்து இரவில் தங்கள் விஹாரத்தில் அல்லத 
மற்றோரிடத்தில் ஒன்றுகூடி தந்தம் சரியையில் Carts 
குற்றங் குறைவுகளைச் சொல்லிப் பிராயச்சித்தம் செய்து 
கொள்ளுவது வழக்கம், நாம் முன் கூறியுள்ள பாடி 
மோக்ஹம் என்பது இச் சடங்கில் உபயோகிக்கப்படும் 

- வாக்கியக்களே. . இச் சடங்கு மிகவும் முக்யெமாகக் கரு 
தப்பட்டதென்று பெளத்தப் பிரபந்தத் Bry AGE gs 
காம் அறிகோம். இல்லறத்தில் ஒழுகும் உபாஸகரும் 
இச்சடங்கன்போது வந்திருக்கவேண்டுமென் பது௮அசோக 
னுடைய விருப்பம் போலும் ட்ட 

. தேவர் பிரியன் (இங்ஙனம் கூறுஇரான்...... 
—— ) பாட (லிபுரத்திலுள்ள மகாமாத்தாரும் 
மற்ற மாகாணங்களிலுள்ள மகாமாத்இரரும் 
இவ்விதம் ஆக்ஞாபிக்கப்படுகின் றனர்.) 

ஒன்முயுள்ள ஸங்கத்தில் பிளவுகளைச்
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செய்தல் கூடாது. ஏதாவது Sag அல்ல து 

பிக்ஷ்ணி சங்கத்தைப் பிளவு செய்வாராயின் 

அ வசை வெள்ளை வஸ்இரம் அணியச் செய்து 

மற்றவரோடு சேராமல் தனியாக வ௫ூக்கச் செய் 

வோம். இக்கட்டளை பிக்ஷு. சங்கங்களுக்கும் 

பிக்ஷணி சங்கங்களுக்கும் தெரியப்படுத்த 

வேண்டுமென்௮ விண்ணப்பஞ் செய்கிறேன். 

தேவர் பிரியன் இவ்விதம் கூறுஇருன். 

இத்த லிதெத்தின் ஒரு நகல் நமது உபயோகத் 

_தூக்காக உம்முடைய கார்யாலயத்தில்! எழுதப் 

பட்டி ருக்றெ.து. மற்றொரு நகல் உபாஹகருக்கு 

"உபயோகமாகும் பொருட்டு அவர் (வீடுகளுக்கு) 

அருகில் எழுதவேண்டும். உபோஹததினத் 

தோறும் (நோன்பு நாட்கள்தோனும்) எல்லா 

மகாமாத்தரரும் இதந்தோன்பு நாட்களில் நடை 

, பெறும் உபோஹதச் சடங்கின்போது வந் 

். திருத்து வ்வாணையைக் கேட்டு உணர்ந்து, 

இதை மற்றோருக்கும் ஆக்ஞாபிக்க வேண்டும். 

உம.தூ எல்லைக்குட்பட்ட எல்லா ஊர்களுக்கும் 

பிரதேசங்களுக்கும் தீர் இவ்வுத்தரவின்படி 

( ஆசாரவேறுபாடுடையோரை) நீக்குதல் வேண் 

டும். கோட்டை நகரங்களிலும் தாடுகளிலும் 

“எங்கும் இதுபோலவே நீக்குதல்? நடைபெற 

வேண்டும். 
முதலிரண்டு வாச்கயங்கள் மாய்ந்திருச்சன்றன.  ௮வை 

ன 'பேர்க மீ.இயுள்வை 9. (0 ஸம்ஸிலன. சார்யாலயம். (2) 

_.. “விவாஸி. குற்ற்மூள்ள: துறவிகளை நீக்குதல், 

சீ



மா. ஸ்மாரக லிகிதங்கள் 
நிக்லீவா லி௫தம் 

இந்த ஸ்தம்பம் உடைந்துபோனது; லிூதமும் 

பல இதைவுகளுடையஅ, ஸ்தம்பம் அதன் பூர்வ ஸ்தா 

னத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெளிவு. 

விதெத்தில் கூறப்படும் ஸ்தாபம் தேடியும் இன்னும் 

இடைக்கவில்லை. கொனாக முனிவர் பூர்வ புத்தர்களில் 

ஒருவர், மொத்தம் புத்தர்கள் இருபத்தைவர் என்பர். 

அவருள் எழுவர் பிரதானமானவரென்று பெளத்த 

நால்கள் கூறும், sar, Pumas, ௪8, வெஸ்ஸபூ, 

ககுஸந்தர், கொனாகமனர், காச்யபர், கெளதம சாக்கிய 

மூனிவர். புத்தவம்சம் என்ற நாலில் பூர்வ புத்தரின் 
கதைக ஸிருக்கின்றன. 

அசோகன் பூர்வபுத்தர்களைச் சேர்ந்த opp Caps 

இரங்களையும் தரிசனஞ்செய்.து அங்கும் பூஜைமரியாதை 
களைச் செய்திருக்கலாம். காலத்தைக் காட்டும் சொற்கள 
மாய்ந்திருக்கின்றபோதிலும், கிக்லீவா லிகிதம் ரும்மின் 

தேீ லிதிதத் துடனே ட்டன கட அறைக் 

வாசக ரீதியிலிருந்து அனுமானிக்கலாம். 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி ராஜன் 

முடிசூடிய பதினான்கு வருஷங்களுக்குப் பின் 
கொனாகமன புத்தரின் ஸ்்தாபத்தை இரண்டாத் 

தாம் விசாலமாகக் கட்டினார். தான் முடி சூடி. 

(இருப. வருஷங்கள் ) ஆனபின் அவர் நேராக 
வந்து இந்த புத்தருக்குப் பூசைசெய்து (கல் 
ஸ்தம்பத்தையும்) நாட்டினார்.
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கும்மின்தேயீ லிகிதம். 
ம ஜெவான பியேன பியஉஷின லாஜின Sans 

வஹர்.ஷிஹிடேகன 
அதன ஆழாவு “மஹீயிதே ஹி யெ 

. ஜாசே ஹக்யமுனீதி: 

. ஹிலாவிமலலவீவ்ார காலாபித 

ஹிலாடுவேவ 'உஹபாபிதே 
. ஹிஉ ஹமுவம் ஜாதேதி லும்மினி மாமே 

._ உவுலிகேகடே 

. ௮௦ஹா.மியேவ. 
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_. ரும்மின்தேமீ லிகிதம். 

இது வெகுகாலம் பூமியில் புதைந்து டெக்து 1806 
pov தெரியலர்தன, ஸ்தம்பம் உடைந்திருக்கிற போதி 

அம் அதிலுள்ள லிகிதம் சிறிதும் சிதைவின்றி இன்றைக்கு 
எழுதியதுபோல மிகத் தெளிவா யிருக்கிறது, அசோக 

லிபியைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புவோ 
ருக்கு இந்த லிகிதம் இப்பக்கததுக்கு எதிரில் ௮ச்சிட் 
டிருப்பது உபகாரமாயிருக்கும். அசோகன் காலத்தில் 
இவ்வூருக்கு லும்பினிக் கிராமம் என்று பெயர், அவன். 
இர்த ஸ்தம்பத்தை ஸ்தாபித்ததும் லிகிதத்தில் சொல்லப் 
பட்டிருக்கும் இருபத்தொன்றாம் அண்டிலிருக்கலாம்.. 

தேவர்களுக்குப் பிரியனான பியதஸி சாஜன் 

முடிரூடிய இருபது வருடங்களுக்குப் பின் 
நேராகவே இங்கே வத் து வணங்கி, சாக்கிய 
முூனிவராகிய புத்தர் பிறந்தது இங்கே! யாத 
லால், இங்கு ஒரு கல்வேலியும் 2 ஒரு கல்ஸ்தம் 
பழமும் கட்டினான். பகவாண் பிறந்தது இவ். 
விடத்தி லாதலால் லும்பினிக் கிராமம் ஒருவித 
வரியின் றியும் 3 விளைவில் எட்டில் ஒரு பங்குக்கு 3, 
தர்வையுடையதாகவும் செய்யப்பட் டி ருக்கு. 

(பி சாக்கிய மூனிவ.ராகிய புத்தர் பிறந்தது இங்சே ’? 
என்ற வாசகம் உபகுப்தன் அரசனிடம் சொன்ன வாக்கியமென்று 
,திவ்யாவதானக்திலுள்ள : சதையில் சொல்லியிருக்இற த. | 

(2) சிலாவிழடஷீவா. என்ற சொற்றொடருக்கு சல்சுவர் 
அல்லது சல்வேவி என்று பொருள் கூறப்படுகிறது. பர்ஹீத் 

ஸர்ஞ்” முதலிய இடங்களில் உள்ள .சல்வேலிபோல இக்கும் 
ஒன்றிருந்தது போலும், குதிரையுருவம் அமைச்த சிலை என்றும். 
இதற்குப். பொருள் கூறப்படுகிறது.  : 

(3) உவ லிகே. _..தர்வையின் நி, 

(4) HS? 207 Ld. கெளடல்யன த அர்த்த சாஸ்திரத்தில் 
யாகம் என்ற சொல்லுக்கு நிலத்தீர்வை என்று கருத்து. அனால் 
அஷ்டபாக. மாவது விளைவில் எட்டில் ஒருபங்கு அரசனுக்குக் 
கொடுத்தல், 7
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ட ராரா. ராணி காருவாகியின் லிகிதம் 

இது பிரயாகை ஸ்தம்பத்தில் ஆ௮ ஸ்தம்பசானனைங் 
களில் ஈகலின்பின் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, லிதெத்தின் 
aera eee இ௮ இருபத்தேழாம் பட்டாபிஷேக 
வருஷத்திற்குப் பின் எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டு மென்று: 
நாம் அனுமானிக்கலாம். அசோகன். குடும்ப சமாசாரங் 
களைப்பற்றிப் பல விரிந்த கதைகள்: ஐ.திஹ்யங்களில் 
இருக்கன் றபோதிலும் சானைங்களில் அதிகமாக ஒன்றும். 

கூறப்படவில்லை. ஏழாம் ஸ்தம்ப சானைத்தில் ௮ரச 
னுடைய பிள்ளைகளும் ராஜகுமாரர்களும் ராணியின் 
குமாரர்களும் வெவ்வேருகக் கூறப்பட்டிருக்கன்றனர். 
பக்கம் 143. அசோகனும் பல பூர்விக அமசமைய்பிபலை 
பல மனைவிகளை உடையவனாயிருக்தான். வட ஐ.திஹ்யங் 
களில் அரசனுக்கு அஸச்தமித்திரை யென்றும் ௮வள் 
இறர்தபின் திஷ்யரகூதிதை யென்றும் பெயராய் : இரு; 
மனைவிமார் இருக்தன்ரென்று சொல்லப்படுகிற து, திஷ்ய 
ரக்ஷிதையின் Su சுபாவத்சைப் பற்றிக் உலதகள் 
சொல்லப்பட் டிருக்கின்றன. இந்த லிகிதத்திலுள்ள. 
இரண்டாவ ராணி சாருவாகியின் பெயரோ அல்லது 
அவ்ள் மகன் இவரனின் பெயசேச ஐதிஹ்யங்களில் 
வ்.ரவில்லை, 

தேவர் பிரியன் ஆக்ஞைப்படி. எல்லா 
இடங்களிலுமுள்ள மகாமாத்திரருக்கு இவ்வாறு 
தெரியப்படுத் துகிறோம். இரண்டாவது ராணி 
wre செய்யப்பட்ட எல்லா நன்கொடைகளை . 
யும், மாந்தோட்டம், உத்தியானவனம், சத்திரம், 
அல்லது வே௮ எவ்விஷயமாயினும் சரி அவற். 
றை, அத்தேவியின து தானமென்று கணிப்ப் து 
அவசியம். . தீவரன் தாயும் இரண்டாவது 
சாணியுமாகிய காருவாகி செய்யும் காரியங்கள் 
இவை.
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1: தானப்பிரமாண 'லிகிதங்கள் 

நமக்குக் இடைத் துள்ள ௮சோசனது தானப்பிரமா 
ணங்கள் மூன்றும் அரசன் அஜீவகர்களுக்கென்று செய்து 
தானங்களைப் பற்றியன, மற்ற மதத்தினருக்குச் செய்த 
தானங்களின் அறிகுறி ஈமக்குக் இடைக்காமலிருப்பதற் 
குக் காரணம் ஒருவேளை அவை குடைந்த குகைகளா 
யிராமல் கட்டப்பட்ட வீடுகளாயிருக் தன என்பதா யிருக்க. 

லாம், அதனால் சில நூற்றாண்டுகளுக்குள் ௮வை இடிந் ஆ 

முற்றிலும் ஜீர்ணமாயிருக்கும். 

கயையின் அருகாமையில் பராபர்மலை யென்றும் 

நாகார்ஜுபனி மலை யென்றும் இரண்டுமலைகளுண்டு. இங்கே 
அ௮சோகனாலும் அவனுக்குப்பின் பாடலிபுரத்தில் ஆண்ட 

த௫ரதனாலும் செய்யப்பட்ட ஆறு விசாலமான குசைகள் 

இருக்கின்றன. இவற்றின் வேலைப்பாட்டில் உறுதியும். 

வலிமையும் காணப்படுகிறபோதிலும் Apu அலங்காரம். 
விசேஷமா யொன்றுமில்லை, உட்புறம் கண்ணாடியின் 

புறம்போல இழைக்சப்பட்டிருக்கிற து. ன் 

ஆஜீவகர் அ௮க்காலத்துள்ள பிரபலமான அறவிகள்... 

பெளத்தக் கஇரந்தங்களில் இவரது ஆடையற்ற கோலத் 

தையும் கோரமான காயக்கிலேசங்களையும் பரிகடத்து: 

எழுதியிருக்கிற௫, ஆயினும், அசோகன் ௪கல மதங்களி 

ஓம்  “* ஒரு விஷயத்தில் ௮ல்லஅ மற்றொரு விஷயத்தில் 
மேன்மையுண்டு'' என்று ஈம்பினதினால் அவன் ef ar 

கர்களையும் காப்பாற்றி வெகுமானஞ் செய்தான். 

மொத்தமாய் ஆறு குகைகள் உள்ளத்தில் மூன்று 

அசோகனால் குடையப்பட்டவை, அவனுடைய லிகிதங்: 

“கள் உட்புறத்துச் சுவரில் எழுதப்பட் டிருக்கன்றன, 
இக்குகைகளாவன--[ நியக்சோத அல்லது அலமரக்குகை,..



154 FT AM Gl Gl & ar 

11 கலதிக மலையிலுள்ள'விசுவஜோப்ரி குகை. 11] கலதிக 

மலையிலுள்ள ஸ-௬5பியா குகை, 

1. இத்த தியக்சோத குகை அஜிவகர்க் 
கென்று ராஜனான பியதஸியால் தான் முடி. 

சூடிப் பன்னிரண்டு வருடங்களானபின் பசிக் 
டை ee aa 

1. கலதிக மலையிலுள்ள இந்தக் குகை. 

அஹிவகர்களுக் கென்று ராஜனான பியதஸியால் 

தான் முடிரூடிப் பன்னிரண்டு வருடங்களான் 

பிறகு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட து. 
.  1ம. ராஜனான பியதஸி முடி. சூடிப் பத்தொன் 

Ug வருடங்களானபின் ஸுபியா குகையை 

(ஆஜிவகருக்கு) & Bio சூரியருள்ள வரையிலும்: 

கிலைதிற்கும்படித். தானஞ் செய்திருக்கிறான். ்



  
  

        
  

 





இ. மூ, 

ட ணகி,   
277 

273 
272 

269 
261 

259 

258 

257 

256   

அனுபத்தம் 1 
கால அட்டவணை 

அசோசன் 

பட்டாபிஷேக 

வருஷம், 

  

விவரங்கள். . 

  

il 

12 

13 

14 

மாஹிடோணியா அரசன் அன்டிகோ . 

னஸ் ஆட்சி தொடங்ூற் று. 
அசோசன் இளவரசன் ஆனாண் 
எப்பை£ஸ் தேசத்து அலக்ஸாச்தரின் 

ஆட் தொடங்ூற்று, 

அசோசனுடைய பட்டாபிஷேகம். 

1 அசோகன் சலிங்கம் சென்று யுத்தம் 

ஆரம்பித்தான். 2) a or பெளத்த 

மதத்தை ஆச்ரயித்து உபாஸகன் 
ஆனான், ஸிரியாவில் இரண்டாம் 

ஆன்டியோக்கஸ் ஆட்டி தொடங் 

கிற்று. 
அசோசன் வேட்டையாடுதலைத் தவிர் 

த்தான். தர்மப் பிரயாணங்கள் ஆரம்ப 

மாயின, தர்மத்தைப் போதிக்கத் 

அதர் அாரதேசங்களுக்குப் போயி 

னர். ் 

கைரீனே சேசத்து மசன், (மாஸ்) 

எப்பைரஸ் தேசத்து அலக்ஸாச்தர் 

ஆூய இருவரும் இறக்தனர். 

முதலாம் உபசாஸனம் 5 

பிசசு.ரஞ் செய்யப்பட்டன. | 

3-வது சாஸனம், 
4-வது சாணனைம, 

அனுஸம்யானம் ஜந்து வருஷங்களுச் 

கொருமுூறை அவசியம் என்ற சட் 

டம் உண்டாயிற்று. 

| பராபறில் ஆஜீவகருக்கு இரண்டு குகை 

கள் செய்யப்பட்டன. 

பதினான்கு சா.ஸனங்களும் மொத்தத் 

இல் பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டன. 

தர்மமகாமர்த்.இரரின் நியமனம்... 

முதலாவது கலிங்க சாஸனம்: எழுதப்   பட்டது. i
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கால அட்டவணை 

  

  

விவரங்கள். 

  

இ ன் 

a பட்டாபிஷேக 
ஆண்டு, 

வருஷம். 

255 15 | 

254 me 

2 5௦ 2௦ 

249 am 

248 22 

247 ° 23 
246 . 24 

“243 27 
242 28 . 

240 30 

240-232 | 30-37 

232 37 

185       

கொனாகமன புத்தரின் ஸ்தாபம் or 

ணோேச், தாரணம் செய்யப்பட்ட ௮, 
இரண்ட ரவது கலிங்க சானைம் எழு: 

் தப்பட்ட. .. 

ஆஜீவகருக்குப் பசாபரிலுள்ள மூன்று 

aD GMs குடையப்பட்டது. 

புண்ணிய கே்ஷேத்திரங்களைத் தறி௫ச்ச 

அரசன் சன் பெரிய யாத் திரையை: 

ஆரம்பித்தான். ரும்மின்தேயி ஸ்தம்ப 
pu கொனாகமன முனிவரின் ஸ்தம்ப 

மும் சாட்டப்பட்டன. நேப்பாளத் 
அக்குப் , பிரயாணம், லலிதாபட்ட 
ணம் ஸ். சாபிச்சப்பட்டத. .. 

பாச்டிரியாவும் பார்த் தியாவும் சுதந்திர 
த்தை HOLT SOR, 

எஇப்து அரசன் ப்டாலமி இறச்தான். 

ஹிரியா தேசத்து அரசன் அன்டியாச் 
கஸ் இறசர்தான். , 

ஸ்தம்ப சாஸனவ்கள் பிரசுரமாயின, 
7-ம் ஸ்தம்ப சாஸனம், மாஹிடோ 
ணியா தேசத்து அ௮ன்டிகோனன் 
இறச்தான். 

மூன்றாவது பெஎத்த மஹரஸ பை 

கூடிற்று, 
ஸார்காத் சாளனைமும் இதைச் சேர்ச்த 

மற்றச் .சானைவ்களும் பிரசுரமான 
காலம் (உத்சேசம்). 

அசோகன் மரணம். தசரதன் . ஆட்சி 
பாடலிபு.ரத்.தில் ஆரம்பித்தது. காசார் 
ஜுனி மலையிலுள்ள குகைகள் குடை 
யப்பட்டன. 

பிருகத் ரதன் என்றகடைி Owen fluor   சன் புஷ்யமித்திர சுங்கன் என்ற சன் 
சேனாஇபதியின் கையால் இறச்தான்..
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பெள.த்தமறை நூல்கள் 

அசோக சாலனங்களிலும் இப் புஸ்தகத்தின் ௮௨: 

தாரிகையிலும் -கூறப்பெற்ற பெளத்த நால்களைப் பற்றிச்: 

சுருங்க விளக்குவ* இவ்வனுபந்தத்தின் நோக்கமாகும். 

பெளத்த சமயத்தைச் சேர்ந்த நூல்கள் எண்ணிறக் தன 

என்று கூறுவது மிகையல்ல. பெளத்தமதமானது கரல 
அளவில் செழித்தோங்கிப் பல கப்பும் கவவுசளுமுடைய 

அரும்பெரும் விரு;மாக வளர, ௮.தன் சமய நூல்களும். 

அவ்விதமே பலவாஞுசவும் பற்பல பாலஷைகளிலும் தோன் 

றின. ஸம்ஸ்கிருத மொழியில் பல பெளத்த நூல்கள் 

உண்டு, இபெத், சனா, இலங்கை முதலிய தேச பாஷை. 

களிலும் பல உள. அவற்றில் சில நால்கள் பகவத்கீதை, 

சடோபனிஷத்து முதலிய நூல்களைப்போல உலகத்தின் 

மதிப்புக்கும் சாசுவதமான புகழுக்கும் உரியவை. ஆனால் 

நாம் இங்குச் கூறப்போவது அக்நூல்களைப்பற்றி அல்ல ;... 

பெளத்த சமயத்தின் மூலநால்கள் என்னு கணிக்கக். 

கூடியவை த்ரிபிடக என்று சொல்லப்படுகிற இரந்தங்த- 

ளாம். இங்கு அவற்றில் அடங்கினவும் பெளத்தர்கள் 

திருமறை” என்று சொல்லத்தகுர்தனவுமான நூல்களை: 

விவரிப்போம், 

கெளதம புத்தரும் அவருடைய ஷர்களும் தங்க- 

ஞூடைய மதகிஷயமான சம்பாஷணைகளுக்கு அவ்வப்: 

போது வட இந்தியாவில் வழங்கிவந்த பிராகிருக மொழி 

களையே உபயோூத்தனர், அதனால் ஆதி பெளத்த நால் 

களின் பாஷை பிராகிருதமொழியாயிருந்தது. இப்பாஷை. 

தற்காலம் பாலி என்று கூறப்படுகிறது. இலங்கை, பர்மர் 

முதலிய தென் நாடுகளில் பாலி -புண்ணியபாஷை எனச்: 

கருதப்பட்டு அக்காட்டுப் பண்டிதர்களால்' போற்றப்பட்டு 

வருகிறது; மூன்று பிடகங்களில் அடங்கிய கிரந் தங்களுக்கு .
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உசையாகவும் வியாக்கியானங்களாகவும் வேது பல நூல் 
கள் பாலியில் எழுதப்பட்டிருக்கன்றன. 

பிடகம் என்ற சொல் கூடை என்னும் பொருஞ்டை 
ய. தீரிபிடக என்றால் மூன்று முக்கியமான பெளத்தப் 
பிரபச்தத் இரட்டுகளாம். இ பாலியில் எழுதப்பட்டுள் 
சாது. இஃது அச்சில் இந்தாலின் பக்கங்சகளைப்போல 
பதினாயிரம் பக்கங்களுக்கு மேற்படும்; *பைபபிள்? 
என்ற கிறிஸ் அவர்களுடைய சத்தியவேதப் புத்தகத்தை 
விட மும்மடங்கு விரிவான. இதில் அடங்யெ Osh 
தங்கள் இருபத்தொன்பது என்று சொல்லலாம். இந்த 
இருபத்தொன்பதில் பல இரந்தங்கள் இறு உரைகளின் 
'தொகுதியேயாம். ் 

மூன்று பிடகங்களில் அடங்கிய இருபத்தொன்ப 
நூல்களையும் பெளத்த சமயத்தின் மூல நால்கள் எனலாம், 
அவற்றிற் கூறப்படும் சமயக்கொள்கைகளே தே ரவாதம் 
(ஸம்ஸ்கிருதம்: ஸ்தவிர வாதம்) அல்லது பெரியோரின் 
மதம் என்று கருதப்படுபவை, கெளதம புத்தர் கிர்வா 
ணத்தை அடைந்த சிறிது காலக்திற்குள்ளேயே பெளத்த 

 ஸங்கத்தின் கொள்கையில் வேறுபாடுகள் பல உண்டா 
Wer. சிலர் தேரவாதக் சக்திக்கு. எதிராக நின்றனர். 
அசோசசக்கரவர்த தியின் காலம்வரையும், பெள த்தர்களுக் 
இடையில் எந்தச் சமய நூல்கள் தமது மறைக்குப் புறம் 
என்றும், எவை உட்பட்டவை என்றும் தீர்மானம் பெரு 
மல் வாதங்கள் நடந்து வந்தன, மூன்றாவது பெளத்த 
மகாஸபையையில் இவ்விஷயம் ஒருவாறு முடிவு. செய்யப் 
பட்டது. சமய மால்கள்: திரட்டப்பட்டு வரிசைப்படுத்தப் 
Heer, Dede om aor -அவதாரிகையில் 37-ம் பக்கத் 
தில் கூறியுள்ளோம்... உதக னி 

அனேக பெளத்தர்கள் ம் மகாஸபையில் தேர்ந்
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செடுக்கப்பட்ட எல்லாச் சமய - நூல்களையும் ஒப்புக் 

கொள்ளவில்லையாயினும் பொதுவாக ௮வை சாக்கிய 

முனிவருடைப தர்மோபதேசங்களை விளக்குகின்றவையே 
என்பதுமட்டில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது, இவ்வபிப் 

பிராயத்தை உறுதிப்படுத்த புசராகன வஸ்து ஆராய்ச்சி 

அ.த்சாட்சியைத் தருகின்றது, கி, மு. குன்று அல்லத 

இரண்டாம் நாற்றுண்டைச் சேர்ச்தனவும் பர்ஹுத் என்ற 
விடத்திலிருர் து அகப்பட்டுள்ளனவுமான சல கல்வெட்டு 
களில் *பஞ்சகிகாயிகன்' (ஜக்து நிகாயங்களையும் கற்றுத் 

தேர்ந் தவன்), பேடகி (பிடகங்களைக் கற்ற வித்துவான்) 
என்ற பட்டங்கள் பெளத்த பிக்ஷ ஈக்களுக்குக் கொடுக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன. பிடகம் என்ற பதம் சமய நூல்களைத் 

தொகுப்பதற்குமுன் ஏற்பட்டிருக்க முடியாது, புத்த 
ருடைய வாக்கியங்களை ஜந்து நிகாயங்களாக வகுத்ததும் 
ஆதியில் ஏற்பட்டதன்று. மூன்றாவது மகாஸபையில் மறை 
நூல்கள் கிச்சயிக்கப்பட்ட பின்பே இச்சொற்கள் வழக்கில் 
வந்திருக்க இடமுண்டு, ஆதலால், இம் மகாஸபையில், 
கிர்ணயிக்கப்பட்ட நூல்கள் ௮க்காலம் பொதுவாக ஒப்புக் 
கொள்ளப்பட்டவை என்பது தெளிவாகும். @ gar 

பெளத்தமதம், வட பெளத்தமதம் என்ற வித்தியாசங்கள் 

௮.ப்போது பிரபலமாகவில்லை, 

மூன்று பிடகங்களில் அடங்கயெ பெளத்தப் பிரபந் 
தங்களை வேதத்தின் ஞானகாண்டத்திற்கு ஒப்பிடலாமாயி 
னும் ௮வை இரண்டிற்கும் கிரம்ப வேறுபாடுகளும் உள. 
ஆசண்யகங்கள் உபரிஷூத்துகள் முதலிய மறைதால்கள் 

வெவ்வேறு ' காலத்தவை ; பற்பல ரிஷிகளின் மதங்கள் 

அடங்கியவை; பலவிதச் கொள்சைகளைப் பிரதிபாதிப் 

பவை, பிடகங்களில் அடங்கிய “நூல்களோ, கெளதம 

புத்தர் கொள்கைகளை மட்டில் விளக்குவன வாகும், 
Ir
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இவற்றை, விசேஷமாக : 'இரண்டாவது பிடகத்திலடங்கிய 

நூல்களை, கிறிஸ்தவர்களின் சத்தியவேதத்தில் அடங்கிய 
புஸ் தகங்களுக்கு ஒப்பிடுவது: சற்று: பொருந்தும். 

பைபிளின் * பு. ஏற்பாடு' என்ற பகுதியில் கிறிஸ் ௪ முனி 
வரின் வரலாறும் ௮வர் உபதேசங்களும் இருக்கின் றன்; 
இவை.-யாவும் ..கறிஸ்து மூனிவர் காலஞ்சென்ற பிறகு 

அவருடைய. சீஷர்கள் தம் ஞர்பகத்திலிருக்து. திரட்டிய 

வையே. அதுபோலவே சாக்கிய முனிவருடைய உப 

தேச. மொழிகளும் பிற்காலத்தில் 'திரட்டப்பட்டவையே. 

பெளத்தரின் - -மறைதால்களைப் போலவே .ஒஇறிஸ்தவரின் 

மறைறால்களும் ஒரே மதசித்தாக்தத்தை வற்புறுத்துவ.அ. 
இரண்டு மதங்களும்: ஒரு: மகாபுருஷனை. கடவுளாகக் 

கொள்கின்ற. ஆயினும், பெளத்த. மறை நால்களில் 

கெள்தம. சாக்யெமுனிவரைவிட் அவர் போதித்த த தர்மமே 

மூனைத்திருக்கறெ௮) கிறிஸ்தவ மறை ா£ல்களிலோ @ Sen ga 

வே முனை த்திருக்கிறார். - உதாரணமாக, புது ஏற்பாட்டில் 

'இயேச் இறிஸ் அவின் சரிதை : GI oot ஞானிகளால் உரைக் 

கப்ப்டுிற ௮. பிடகங்களில் ஒரிடத்திலும் சாக்கிய முனிவ 

ருடைய சரிதை தொடர்ச்யொக உரைக்கப்படவில்லை, 

ஆனால் பல இடங்களில் அவருக்குப் பூர்ண” ஞானோதயம் 

உண்டாவதற்கு முன்னும் பின்னுமுள்ள பல செய்திகள் 

கூறப்பட்டிருக்கன்றன, இவற்றிலிருக்து நாம் கெளதம 

புத்தருடைய ஜீவ. சரித்திரத்தை உணர்ந்துகொள்ளலா 

மாயினும். புத்தருடைய் 'வரலாற்றை உரைப்ப்தை விட் 

அவருடைய: ப கர்ணன் வின்க்குவ். esate 

ளின் உத்தேசம், 

"தர்மத்தின் கொள்கைகளை: விளக்கும். 'உரைகளுக்கு 

ஸ்டத்த அல்லது" சூத்திரங்கள்: என்று. “பெயர், 'இந்த 

சூத்திரங்களின்_ நடையைப்.பற்றிப் வலத 2G ௮பிப்
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பிராயம் கூறலாம், சுருங்கச்சொல்லி விளங்கவைத்தல் 
ன்.ற மேண்மை இவற்றின் ஈடையில் காணமுடியாது, 
இதற்கு எதிராக, ஒரே அடுக்கான வாசகங்களும் சொற் 
ஜொடர்களும் இரும்பத் திரும்ப வருவன இச்சூத்இரல் 
களுக்கு இயல்பாயிருக்கற ௮. மூன் 75-ம் பக்கத்தில் கூறி 
புள்ளபடி அசோக சாஸனங்களின் ஈடையும் ஏறக்குறைய 
இப்படியே இருக்கின்ற:௮.. சூத்திரங்கள் புத்தருடைய 
இவதாலக்தில் தோன்றிய முதலுளரைக்கு உண்மையான 
யிர்இயா யிருக்கவேண்டுமென்ற சகோக்கத்தடன். எழுதப் 
பட்டமையே இவ்வித ஈடைக்கு காரணமாதல் வேண்டும், 
gare சூத்திரங்கள் புத்தருக்கும் அவரைத் தரி௫க்க 

வந்தோருக்கும் எற்பட்ட வினா விடை ரூபமாக இருச் 
இன்றன; இப் பகுதியை ஐரோப்பாவில் பெயர்போன 
ப்ளேட்டோ?வின் சம்பாஷணைகளுக்கு ஓப்பாகக் கூற 

லாம், தம்மைச் கேள்விகள் கேட்சவக்தோனுடைய வாக் 
இயற்களையே பெரும்பாலும் உபயோகித்து பதில் உரைப் 
பதும், எ திர்வினாவுவ அம் இயற்சையல்லவா ? இப்பகுதிக ! 
ஞக்கு சுருங்கச்சொல்லி விளங்கவைத்தல் என்ற சிரேஷ்ட 
குணம் அமையாதெனினும் இவற்றில் சொல்வன்மை 
யும் அணியழகும் மிகுதியாய்க் காணப்படுகின்றன. 
இயற்கையின் தோற்றங்களிலிருந்.து தேர்ர்தெடுக்கப்பட்ப. 
உருவங்களும் உபமானங்களும், சமயோசிதமான மேற் 
கோள்களும், கதைகளும், வரிசையான நியாய OUT sine 
நம், கேட்போர் மனத்தைப் பல சந்தர்ப்பங்களில் கவரக் 
கூடியனவாயிருக்கன்றன. ஒரே தர்மபோதனை செர்ற்ப 
மாறு தலுடன்... தரிபிடகத்தின். வேறொரு பாக்ஜ்திஜ்: 
வருதலும் உண்டு. ட்ட? Le ye 
“மூன்று - பிடகங்களாவன :.-. 1 வி னய பிட ௪ம், 
2-ஸ-த்தபிடகம். 3 அபிதர்ம பிடகம். a, = at



164 . அசோகனுடைய சாணனங்கள் 

1. வினய பிடகம் 
பெளத்த .பிகூஷாக்களுடைய . ஒழுக்க முறையையும் 

நித்திய கியமங்களையும் உரைக்கும் கிரந்தங்களின் தொகுதி 

யாம். இப்பிடக த்தில் அடங்கிய நால்கள் பின்வருமாறு ;--- 
  

வினயத்தில் ண்ணு விவரங்கள் 
தால்களின் பெயர் 
  

ஜி பாடிமோக்கம் பிக்ஷாக்கள் ௮னுஸரிச்ச வேண்டிய 227 

- விதிகள் கூறப்படுகின்றன. 
ஸுடுத்த விபங்க பாடிமோச்சம் என்ற ஸ-டுச்இிரத்தின் 

. ஒரு பஸலழய வியாகிகயானம், இஃது: 
இருவகைப்படும். 

&. பாராஜிசக. உரையின் முதற்பாகம், ஸங்கத்இலிருக்து: 

விலக்குதலுக் குற். ற குற்றங்களைப் 
பற்றிச் கூறுவது, 

ந. பாசித்திய இரண்டாம்பாசம் பிராயச்சித்த.கோன்பு 
களால் தீர்ச்சச்கூடிய குற்றங்களைப். 
பற்றிச் கூறுவது. 

2. கந்தக | ஹங்கத்தில் பிரவேூத்தல், பிக்ஷஈச்சளின் 
் ஊண், உடை முதலியவற்றைப்பற்றிச் 

கூறுவது, 

A. மஹாவர்கம் இதன் பெரும்பகுதி 20. அத் 
.... ந, சுல்லவர்சம் ர சிறுபகுதி 12. அத், 

3. பரிவாரபாத அனுபந்தங்களும் சுருக்கமும், 25 அத், 

வினய பிடகத்தில் சாதாரணமாகத் தர்மபோதனை 

ச்ள் இல்லாவிடினும் கெளதமர் போதிவிருக்ஷத்தின் அடி. 

யில் பலகாலம் வீற்றிருந்து தவஞ்செய்து, கடைசியில். 

பூர்ண ஞானத்தை அடைந்து, தமக்குக் கிடைத்த .மிக 

அரிதான உண்மையை உலகத்துக்கு உசைத்து யாவ 

சையும் ஈடேற்ற வேண்டுமென்ற எண்ணங் சொண்டு, 

காசியை நோச்கச் சென்று, sats முன்னொருகால்: 

தமது சடராயிருக்த ஐந்து தூறவிகளைக் கண்டு, அவர் 

களுக்கு முதன்முதலாகத் தாம். கண்டெடுத்த.தர்மத்தைப் 

போதித்த விவரங்கள் மஹாவர்கத்தில் கூறப்படுகின் றன. 
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புத்தர் உலகத்தாருக்கு முதலிற் செய்த பிரசங்கமும் 
இப் பாகத்தில் சேர்க்கப்பட் டிருக்கறது, தர்ம சக்கரப் 

பிரவர்த்தன சூத்திரம் (மஹாவர்கம் 6-ம். ௮த்.) என்னும் 
நாலில் இந்த முதல் உபதேசம் செய்யப்பட்ட வரலாறும் 

அதன் கருத்தும் விவரிக்கப்பட் டிருக்கன்றன. புத்த 

ருடைய தர்மத்தை ஈன்கு உணர அவரத முதல் உபதேச 
மாகிய “தர்ம சக்கரப் பிரவர்த்தன சூத்திரம்” மிகவும் 

ஏற்ற ஆதாரமாம், அசோகனும் இவ்விதமே கூறுகிறுன் 
போலும். ௮வன் சனஅ பாப்ரு சாளனைத்தில் எல்லோரும் 

அவசியம் மனனம் செய்யவேண்டிய ஏழு சூத்திரக்களைக் 

குறிப்பிடுகிறுன். அவற்றில் முதலாவதாகக் கூறப்படுவது 

* வினய ஸமுத்கர்ஷம்” என்பதா, இது, தர்மசக்கரமப் 

பிரவர்த்தன சூத்திரத்தின் மறுபெயரேயென்று இல 
வித்வான்௧ள் சொல்லுகின்றனர், இது, திரும்பவும் 

இரண்டு முறை ஸ-டுத்தபிடகத்தில் வெவ்வேறு தொகுதி 

களில் வருகின்ற, 

2. ஸத்த பிடகம் 
NOS 5 பிடகம் ௮ல்லஅ சூத்திர பிடகம், தர்மத்தை 

விளக்குவதற்கான சம்பாஷணைகளும் வாதங்களும் பிரசங் 

கங்களும் அடங்கியதாகும், இதுவே பெளத்த மறைத் 

தொகுதியில் மிகவும் முக்கியமான பாகம், இதில் “ஜந்து 

கிகாயங்கள்” என்ற பிரிவுகள் உண்டு, இவ்வைந்து !கிகாயங் 

களாவன, :-- 
I. தீர்க கிகாய ௨94 நீண்ட சனகன். ் 

ரர. மஜ்ஜிம நிகாய .., 152 நடுத்தரமான சூத்திரங்கள். 
ரர. ஸம்யுத்த நிகாய ... 55 :*ஸம்யுத்தங்கள்”” கொண் 

Si. 

77. அங்குத்தர நிகாய .. 11 பிரிவுகளாகத் கனானுக்க் 
பட்ட சூத்திரங்கள்.
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"7. குத்தக நிகாய 

oe 

dupe சூச்இரங்களைச் சுட்டிக். காட்டுவோம். 

ச
ி
ப
ல
்

 
ஒ
ர
 

மல
 

த் 
ஆ
ட
ு
 

குத்தக பத 

தம்மபத 

. உதான 

..இதிவுத்தக .. 
ஸஇத்தகிபாத... 

விமானவஸ்து:.. 

. UCr sang... 

: தேரகாதா 

,தேரிகாதா 

ஜாதக 

நித்தேதல 

படிஸ்மபிதா 

மார்க 

த் அபதான 

புத்தவம்ச 

சரிய பிடக 

இதில் பல 

முன் ஜன்மங்களில் 

பின்வரும் பதினைந்து றால், 

களின் தொகுதி. 
கதைகளும்: 8௪ 

வாக்கியங்களும் 2 தங்களும் 

உள்ளன. 

விவரம் ழே காண்க, 
புத்தருடைய லெ சந்தோஷ 
வசனங்கள், 

. புத்தருடைய சில உரைகள்... 
விவரம் கழே காண்க, 

. சுவர்க்க நிலையங்களைப்பற்றி, 
மரணத்துக்குப்பின் உள்ள திலை 

களைப்பற்றி, 

.. விவரம் கழே காண்க, 

ஷி. 
பப ஷை 

.. Ro சூத் திரங்களுக்கு ஸாரி 
புத்தானால். செய்யப்பட்ட 
வியாக்யொனங்கள், ் 

oe விவேகம் அடையும் வழி. 

ars புண் 

a பூர்வ புத்தர்களைப்பற்றிய கதை 

w கதைகள். 

கள், 

புத்த 
ரூடைய ௮பூர்வச் செயல்கள். 

i. fits நிகாயத்தில் அடல்கியவற்றுள் மிகக் சியாதி 

புத்த 
ருடைய அந்திய சாலத்தைப்பற்றிய விவரங்களும் அவர் 

ஷேர்களுக்குச் செய்த சரமோபதேசமும் அடங்கியது 

மஹா 'பரிரிர்வாண சூத்திரம். இதுவே பெளத்த மறைத். 

தொகுதியில் மிகவும் தொன்மையுடையது எனலாம்.
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பிரம்மம், ஆன்மா, ஈசுவரன் முதலிய கொள்கைகளை: 

ஆசாய்ச்சி செய்யும் பிரஹ்ம ஜால சூத்திரம்; இல்வாழ்ப 
வரின் கடமைகளைக் கூறுவது ஸ்ருகால வாத சூத்திரம் ; 

அறவறத்தின் பெருமையை விளக்குவன ஸமண்ண பல 

சூத்திரமும், பப்பஜ்ஜ சூத்திரமும் ; சான்கு பாவனைகளைக் 

கூறும் தேவிஜ்ஜ சூத்திரம். 
, 11. மஜ்ஜிம ௮ல்லஅ மத்தியம நிகாயம் தீர்க நிகாயத் 

தில் உட்பட்ட சூத்திரக்களைவிடக் குறுகிய சூத்திரங்களின் 

தொகுதியாம். ல உரைகள் ஸ்-ஒத்தாந்தம் என்றும் வாதம் 

என்றும் பெயருடையனவா யிருக்கின்றன. : அசோக 

னுடைய உள்ளம் திடீரென மாறினதற்குக் காரணத்தை 

ரட்டபால சூத்திரம் சான் பது விளக்குகிறது என்று 

சொல்லலாம். அயல் நாடுகளைக் கைப்பற்ற - வேண்டு 

மென்ற அரசருக்குரிய பேராசை மற்றப் பேராசைகளைப். 

போலவே இழிவு என்று இங்கு விளக்கப்படுகிறது. 

111. விஷயத்தின் ஒற்றுமைபற்றித் தொகுக்கப் 

பட்டது. ஸலம்யுக்த நிகாயம் என்பது. ஒரே விஷயத்தைப். 

பற்றிய பல உரைகளுக்கு அல்லது ஒரே ஒருவனுக்காக௪ 

செய்யப்பட்ட பல உபதேசங்களுக்கு ஸம்யுக்தம் என்று 

பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கறது, இவ்விதம் : இந்த; 

- நிகாயத்தில் ஐம்பத்தைந்து ஸம்யுத்தங்கள் உண்டு, 

உதாரணமாசு, இந்த நிகாயத்தில் ரான்காவஅ ஸம்யுத்தத் 

திற்கு. மாரஸம்யுத்தம் என்று பெயர், அஃதாவது, மார. 

னைப் பற்றிக் கூறும் சூத்திரங்கள். இவ்விதமே ஐந்தாவது 

பிக்குணி ஸம்யுத்தம் ; பிக்குணிகளை ௮ஃதாவது பெண் 

அ.றவியரைப்பற்றிக் கூறுவது, 

14. அங்குத்தர நிகாயம் ae aden மிகவும் விரிக்த. 

பாகம்; இதில் 2308 சூத்திரங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன... 

Qis சிகாயம் பதினொரு அத்தியாயங்களாசப் பிரிச்சுப்
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பட்டிருக்கின்ற த, பெளத்தர்களுடைய தத்துவஞானத் 

தின்படி எல்லாப் பொருள்களும் விஷயங்களும் ஒவ்வொரு 
எண்களால் குறிக்கப்படும், புத்தர்கள் இரண்டுவகைப் 
படுவர். பிரத்தியேக புத்தர்கள், ஸம்யக் ஸம் புத்தர்கள். 
இதுபோலவே, மூன்றுவகைத் அறவிகள், நான்குவகை 

நன் முயற்சிகள், ஐந். அவகைப் பாவனைகள் (அல்லத 
தியானங்கள்) ஆறுவித ஹித்திகள், உண்மைஞானத்தைத் 
தீரும் ஏழுவிதக் கருவிகள், நிர்வாணத்தை soo FP 

கான எட்டு வித படிகள், பாரமிதை எனப்படும் புத்த 

சது பத்து அரும் பெரும் குணங்கள் -- இவ்வாறு பல 

சங்கதிகளும் எண்களைக்கொண்டு குறிப்பிடப்படுகன் றன. 

ஆதலால் சூத்திரங்களும் இம் முறைப்படி அங்குத்தர 

கிகாயத்தில் அடுக்கப்படுகின்றன., முதலாவ அத்தியா 
யத்தில் ஒருமைத் தன்மையுடைய விஷயங்களையும், இரண் 

டாவது அத்தியாயத்தில் இரட்டைத் தன்மையுடையன 

- வற்றையும், மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் முத்தன்மை 
யுடையனவற்றையும், இங்கனமே மற்ற அத்தியாயங்களில் 
அவ்வவ்வ த்தியாயங்களின் எண்ணால் குறிப்பிடப்படும் 

விஷயங்களையும் இம்மறைத் தொகுதியின் ஆசரியர் கூறு 

Glen api. 

அசோகனுடைய பாப்ருசாஸன த்தில் வரும் ௮லியவ 
. ஸானி (- ஆரியரின் ஹித்திகள்), ௮னாக தபயானி (வரப் 

போவதைப்பற்றிய அச்சம்) என்ற இரண்டும் இந்த கிகா 

யத்தில் வரும் சூத்திரங்களேயாம், 

9. குத்தக நிகாயம் என்பது பதினைந்து பிரத்தியேக 
. மான மால்கள் அடங்கிய தொகுதி. இதில் ௮டங்கிய ல 
தூல்கள் மிகவும் புகழ்பெற்றவை ; சல மிகவும் பழமையாஈ 
னவை. சில மிக அழகிய இலக்கயங்களென மதிக்கத் த்க் 
கவை. ஆயினும், ஸகல பெளத்தர்களும் ஒப்புக்கொள்ள
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தனவும் பிற்காலத்தில் தோன்றியனவுமாகிய நால்களும் 
இத்தொகுதியில் இருச்சின்றன. இதில் அடங்கிய பதி 

னைந்து நால்களையும் ஒன்றுபோல விவரிக்கவேண்டியது 

அவசியமில்லை. முத்கியமானவற்றைக் ழே குறிப்பிடு 
Gari, 

1. தம்மபத, இறந்தால் ஐரோப்பாவிலுள்ள பல 

பாஷைகளிலும் மொழிபெயர்ச்கப்பட் டிருக்கிறது, இதி 
அள்ள 423 நீதிவாக்கியங்கள் திருவள்ளுவர் செய்த குறட் 

பாக்களைப்போலவும் பர்த்ருஹசியின் நீதிசுலோசங்களைப். 

போலவும் மிக இனிமையாகவும் அழகாகவும் திகழ் 
கின்றன. 

8. ஸ-இத்த நிபாத, இதில் 71 சிறு சூத்திரங்கள் 
இருக்கின்றன. இதில் அடங்கிய சூத்திரங்கள் மிகப் புரா 

தனமானவை யென்ன அறிஞர்களால் கருதப்படுகிற. 

அசோகனுடைய பாப்ரு சாளனைத்தில் . சொஃலப்படும் 

” என்ற உரை இந்நூல் 54-வ 

_ தாகிய சாரிபுத்திர சூத்திரம் என்று கருதப்படுகிறது, 

மோனேய ஸூடுத்திரமும் இந்நூலில் உள்ளதே, ௮து 

12-வது உரை, ராஹுல சூத்திரம் என்ற பெயருடைய 
உரை ஒன்றும் இந்நாலில் காணப்படுகிறதா (23-வ௮ 

சூத்). இது பாப்ரு சாஸனத்தில் குறிப்பிடப்படும் உப 

(தேசமே என்று கிச்சயமாய்ச் சொல்வதற்கில்லை. மஜ்ஜிம 

Barus Bop சாஹுல வாதம் என்ற ஒரு சூத்திரம் 

'இருக்கிறஅ, 
 H&I. தேரகாதை, தேரிகாதை. பாப்ரு சாலனத்தில் 

.மூனிகாதா அல்லது முனிகளின் சதங்கள் என்று கூறப் 
யட்ட உரை தோரகாதை என்று நமக்குத் தோன்றுகிறது. 

டபுபைளத்த மதத்தின் அறிவு வளரவளர தேரகாதை, தேரி 

காதை என்ற நூல்கள் அதிகமாகப் புகழ்பெறும், எஏனென் 

4: உபதிஷ்யன் கேள்விகள்
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ரூல், இந்நால்களில் அடங்கிய , பாடல்களில் எல்லோ 

ருடைய இதயத்தையும் உருக்கக் கூடிய மனோபாவங்கள் 
காணப்படுகின்றன. தே ரகாதை என்பது தமது வாழ்: 

நாட்களிலேயே விடுதலைப் பதவியை அடைந்த மஹான்ச: 

ளுடைய தீதங்களாம். தேரிகாதை என்பது முன்கூறிய: 

உயர் நிலையை அடைந்த ஸ்திரீகளால் இசைக்கப்பட்ட 

பாடல்கள், இவ்விரு புஸ்தகங்களிலுள்ள & தங்களில் துற 

வறத்தில் திருப்தியும், மகிழ்ச்சியும், சாந்தமும், அமைதி 

யும், சுற்றத்தாரிடம் அன்பும் அனுதாபமும், உயிர்ப் 

பிராணிகளிடம் ஈவும், இரக்கமும், இயற்கை வனப்பில் 

“சடுபடும் பரிசுத்த மனமும் மிச மேன்மையாக விளக்கு 

கின்றன. 

J. ஜாதக. இக் கதைகளைப்பற்றி அ௮வதாரிகையில் 
62-ம் பக்கத்தில் குறிப்பிட்ள்ளோம். புத்தர் போதி 

விருக்ஷத்தின் அடியில் பூர்ண ஞானத்தை அடைந்ததும் 

அவருக்குப் பூர்வ ஜன்மங்களில் கிகழ்ந்த சம்பவங்கள் 
_யரவும் அ௮கக்கண்ணில். விளங்கெவாம். அவருடைய . 

தர்மோபதேசங்களில் அவர் - தம்மையே இருஷ்டாந்த 

மாசுக் கூறுவது வழக்கம், தாம் முன்னொரு காலம் புலியா 

யிருந்ததாசவும், யானையா யிருந்ததாகவும், ஓர் ஏழை. 

விறகுவெட்டியா யிருந்ததாகவும் கூறி, ஓர் ரசமான கதை 

யைச் சொல்லி அவர் தாம் வற்புறுத்த எண்ணங்கொண்ட 

நீதியை : விளக்குவார், இம் முறை அவருடைய தர்ம 

போதனைக்கு ஏற்றதாயிருந்கத, பிற்காலங்களில் புத்தர் 

தமது பூர்வ ஐன்ம.நிகழ்ச்சிகள் என்று கூறிய கதைகள் 

திரட்டப்பட்டன, ஜாத்க என்ற நால் இக்கதைகளே. 
இங்கு 449 ஜா சகக்கதைகள் அடங்கி யிருக்கின்றன. “சிங் 
கத்தின் தோலைப் போர்த்துத் திரிந்த கழுதை '' போன்ற 

கதைகள் பல.. ஜாதகங்களில் உண்டு, இக் சதைகளின்
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உரையில். பல் வித்தியாசங்களையும் சாம் காணலாம்:. 

குத்தக கிகாயத்தில் அடக்கிய மற்ற நால்களைப்பற்றி' 

அர்நூல்களின் பெயருக்கு எதிராகவே சிறு குறிப்புகள் 
எழுதப்பட் டிருப்பதைக் கண்டுகொள்ளவும். 

8. அபிதர்மபிடகம் 
ஸ் ஒத்த பிடகத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படும் தர்மங்களும் 

தத்துவங்களும் இன்னும் விரிவாக இங்குக் கூறப்படு 

இன்றனவேயன்றி us விஷயங்கள் கடையா, பெரும் 

பாலும் இப் பிடகத்தில் அடங்கிய நால்கள் பிற்காலங். 

களில் எழுதப்பட்டனவும் ஒரு சாராரின் தத்துவ 

ஞானத்தை மாத்திரம் விளக்குவனவுமான இிரந்தங்க. 
ளாம். இவற்றை இங்கு விவரித்துக் கூறுவது அவ்வளவு: 

aces தோன்றவில்லை. 

1, தர்மஸங்கானி ஜீவிதத்தின் நிலை ம. 
களை ப்பற்றி, 

2, விபந்க ட - சம்பாஷணைகள்.' 

3. கதாவஸ்துப் பிரகரண - 1000 தவரான Oxia 
கைகளுக்கு மறுப்புரை, 

4. புத்கல ப்ரக்ஞத்தி - ஆன்மாவைப் பற்றிய: 

அறிவு, ் 
5... தாது சதா. - மானிட குணங்களின்: 

் விவரம், 

6. யமக ். 5: பத்து இரட்டைகள், 

7. ப்ரஸ்தானப் பிரகரண - காரிய காரணங்களின் 
விளக்கம், 

ESTAS என்ற நால் இயற்றப்பட்ட அவசரத்: 

தைப்பற்றி முன்னே 37-ம் பக்கத்தில் கூறியுள்ளோம். 
வினய பிடகத்தில் அடங்கிய -ஞூன்று கிரந்தங்களும். 

ஸடுத்த பிடகத்தில் அடங்கிய முதல் நான்கு Sarwar
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களும், குத்தக நிகாயத்தில் அடங்கிய பதினைந்து தால். 

களும், ௮பிதர்ம பிடகத்தில் ௮டங்கெ ஏழு நூல்களும் 

சேர்ந்து இருபத்தொன்பது இரக்தங்க ளாகின்றன., இவற் 

றைத்தென்பெளத்தர்களுடைய திருமறை என்று கூறுதல் 

தரும். வடக்கிலுள்ள பெளத்தர்களிடத்தில் இக் _நால்கள் 

யாவும் கிடையா. இங்குச் காணப்படாத வேறு பல நால் 
களும் அவர்களிடம் இருக்கின்றன, இவை பல வெரு 

மேன்மையானவை யென்றாலும் அசோகனுக்குப் பிற் 
காலத்தில் உண்டானவை. இலங்கை, பர்மா முதலிய 

தென் பெளத்த நாடுகளிலும் பிடகங்களில் அடக்கிய 

.நால்களுக்கு உரையாசவும் வியாக்கியானமாகவும் சங்கெக 

மாகவும் மற்றும் பல நால்கள் பாலிபாஷையில் ஏற்பட் 
.-டடன. மொத்தமாக பெளத்தமத :நால்கள் எவ்வளவு 

என்பதைக் கூறுதலும் எளிதல்ல, 

அசோசனுடைய சகோதரனான மஹேச்திரனும் 

சகோதரி சங்கமித்திரையும் சேர்ந்து போதி விருக்ஷத் 

தின் ,களையை சிங்கள த்திற் கொண்டுபோய் காட்டியதை 
-விட முக்கியமான செய்தி உலகசரித்திரத்தில் இல்லை. 
இதுவே, தற்காலத்தோருக்கும் . எதிர்காலத்தோருக்கும் 

-உபயோகப்படுமாறு முற்காலத்திய பெளத்த சமய நூல் 
6a ஏடுகளிற் பதிந்து காப்பாற்றப்பட்டதற்கு. ஏதுவா 
(யிற்று, பலசாரணக்களால் இச்அஸ்தானத்தின் போதி 

விருக்ஷம் செழித்து வளரவில்லை. உபகிஷத்தூகள் என்ற 

உயர் மரங்களின் அடர்ந்த கிழலானது அவற்றின் அடி 

ஃ யில் தோன்றிய போதிமரத்தைச் செழித்து வளரவிட 
வில்லைபோலும். தென் தீவில் காட்டப்பெற்ற விருக்ஷ்மோ, 
தழைத்து ஓங்கி வளர்ந்து தனது தாயாகிய இந்துஸ்தா 

னத்துப் போதி விருக்ஷம் க்ஷ்ணதசை அடைந்த காலத் 
இல் அவளுக்குப் பக்கபலமா யிருந்து, இன்னும் பல



அனுபத்தம் பெளத்தமறை நால்கள் 178. 

விதத்தில் உதவி, தற்காலத்தில் தனது கன்றை உலகத்தில 

எல்லோருக்கும் நிழல்கொடுத்து உதவத்தக்க விருக்ஷமாக 

வளரசச்செய்திருக்கிறது, ஏனென்முல், இன்னும் ஐசோப்: 
பாவிலுள்ள பல தத்துவஞானிகள் க்ஷணிகவா தம் முதலிய 

பழைய பெளத்தக் கொள்கைகளைப் புதிய விதத்தில் 
உரைத்து வருகின்றார்கள், பண்டைத் தமிழர் பலரும் 

பெளத்தசமயமானது மேன்மையான சத்தியமென்றும்,. 

எல்லோருக்கும் பொதுவென்றும் ஈம்பினவராவர் என்ப 

அம் காம் உணரத்தச்சத, ௮து €ழ்வரும் மேற்கோள் 
களால் விளங்கும். 

* அதி முதல்வன் அறவாழி ஆள்வோன் 
br gut எவ்வம் மக்களை நீக்கி, 

“விலங்கும் தம்முள் வெளுஉம்பகை நீக்கி 

உடங்கு உயிர் வாழ்க” என்று உள்ளம் கூந்துக,. 

தொன்றுகாலத்து நின்று ௮றம் உரைத்த 
குன்றம்; மருங்கில் குற்றங் கெடுக்கும் 

பாதபங்கயம்.”? 
் மணிமேகலை. 10-61:66... 

திருமேவு பதுமஞ்சேர் திசைமுகனே முதலாக 

உருமேவி அவதரித்த உயிரனைத்தும் உயக்கொள்வான், 

இவ்வுலகும் &ழுலகும் இசை உலகும் இருள் நீங்க, 

எவ்வுலகும் தொழுதேத்த, எழுந்த செழும் சடரென்ன 

இலங்குகதிர் ஒரிரண்டும் விலங்கிவலம் கொண்டுலவ, 

் வலங்குசினைப் போதியின்€ழ் அறம் அமர்ந்த பெரியோய் £., 

வீரசோழியம் (மணிமேகலை, 'பச்கம், 30௦6ல் வரும் மேற்கோள்).
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II 

இதா பாஷைகளில் அசோக சாஸனங்களின் பதிப்புகள். 

ராய்பஹுதார். அசோக கி தர்மலிபியன். மூலமும் 
- கெளரீசங்கர் ஓஜா; .. ஹிர்திபாஷைமொழிபெயர்ப்பு 

ச்யாம் ஸாுந்தர் : முடைய பதிப்பு, ஸ்ம்வ*் 1980. 
தாஸ். - விலை ரூ, 5, 

பண்டித ராமாவ தார் அசோக பிரசஸ்தய. சூலமும் இங்கி 
சாரமா. ் லீஷ். சம்ஸ்கிருத மொழிபெயர் 

ப்புகளும் கூடிய் ௮. மொசத்பூர், 

.. பரட்னா, 1915.5 

சாருசந்திர பாஸு; அசோக அனுசாஸன், மூலமும் 
லளித மோஹன்கர். ல. பெங்காளி மொழி பெயர்ப்பும், உ 

DR பந்தரிக்க 3 ‘Inscriptions of Asoka. ஆங்கில: 
ஸ-இரேந்திரகாத் . எழுத்தில், மூலம் மட்டும் 
wg hist ra : எல்லாப் பாடங்களுட்னும் கல் 
Ba, 7 கத்தா யூனிவெர்ஷி ட்டியால் 

் பிரசாஞ்செய்யப்பட்ட.அ.. மதக் 

விலை ர. 4. 
பாக்டர்.வின்ஸென்ட் Asoka Clarendon Press, Oxford. 

Band g, 3rd edition, 1920. எல்லா சாஸ 
னங்களுடையவும் இங்கிலி ஷ் 

. மொழி. பெயர்ப்பு உண்டு, 
ட மிகுதியாக  வழங்குவ.அ;. 
or (@. Buhler) Asoka Inschriften. ஜெர்மன் 

uTmapiIe Strassburg 1900. 
சானைங்களின் இலக்கணத்தை 
விளக்குவது,



    

லர் முதலானோர். 

ஏ, சன்னிங்ஹாம். 

~ Les Inscriptions de Piadasi. Paris 
1888. (ப்ரெஞ்சு பாஷையில்) 

இந்தியன் அஆன்டிக்குவரி XIX, 

2020, 20017 வால்யும்களில் இவ் 

வரிய புத்தகம் இங்கிலீஷில் 

மொழிபெயர்க்கப்பட் டி ருக் 

இறது, 

எப்பிக்ராபியா இந்திக்கா 1,11,117, 

V, VIII வால்யும்களில் அசோக 

சாஸனைங்களின் பல .பாடங்க 

ளம் இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பு 

உள்ளன. 

The Inscriptions of Asoka. Vol. I. 

of Corpus Inscriptionum Indi- 

caram. Calcutta; Government of 

India Publication.1877. @ Gar 

அசோக சாளனங்களின் ழுத்ற் 
பிரசுரம், பல சாஸனங்களின் 

கல்வெட்டுப் பிரதிகள் உள்ளன. 

  

Printed at the “ Caxton Press,” Madras. — 1925. (A)
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