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The Ashokavadana

அேஶாகவந

பாmhஶுphரதா³நாவதா³நmh
ேயா அெஸௗ shவமாmhஸதiνபி⁴rh யஜநாநி kh’thவா
அதphயchசிரmh கய ஜக³ேதா தாய ।
தshய ரமshய ஸப²கரய ஸnhத:
ஸாऽவrhதmh ஶ ◌்’iΝத ஸாmhphரதபா⁴Shயமாணmh ॥
ஏவmh மயா தmh ஏகshnh ஸமேய ப⁴க³வாnh
ராவshthயாmh விஹரதி ।
இதி ஸூthரmh வkhதvhயmh ।
அthர தாவth³-
ப⁴க³வthததா²க³தவத³நாmhேபா⁴த⁴ரவிவரphரthth³க³த
வசநஸரthஸலதா⁴ராஸmhபாதாபநீதராக³th³ேவஷ
ேமாஹமத³மாநமாயாஶாTh²யபŋhகபடலாநாmh
ஶph³த³nhயாயாऽதி³தrhகஶாshthராrhதா²வேலாகெநௗthபnhந
phரjhஞாphரதீ³பphேராthஸாதஶாshthரத³rhஶநாnhத⁴
காராmh
ஸmhஸாரth’Shேச²தி³phரவரஸth³த⁴rhமபய:பாந
ெஶௗNhடா³நாmh ³mh ஸmhநிெதௗ⁴
ஸrhவாவவாத³கேரShட²mh
(ஶkhரph³ரமஈஶாநயமவணேவரவாஸவேஸாம
ஆதி³thயாऽதி³பி⁴rh-
ஆ,ஶkhரph³ரமஈஶாநயமவணேவரவஸவேஸாம
ஆதி³thயாऽதி³பி⁴rh )அphயphரதிஹதஶாஸநmh
கnhத³rhபத³rhபாபமrhத³நஶூரmh மஹாऽऽthமாநmh
அதிமஹrhth³தி⁴கmh shத²விெரௗப³phதmh ஆரph◌⁴ய காசிth³-
ஏவ வி³த⁴ஜநமந:phரஸாத³கmh த⁴rhmhயாmh
கதா²mh ஸமiνshமShயாம: ।

1



அேஶாகவந

தthர தாவth³³பி⁴rh அவதேராthைரrh ப⁴விதvhயmh ।
உப³phெதௗபாkh²யாநmh
ஏவmh அiνயேத ।
யதா³ ப⁴க³வாnh பநிrhவாணகாலஸமேய
அபலாலநாக³mh விநீய mhப⁴காmh சNhடா³mh
ேகா³பாmh ச ேதஷாmh ம²ராmh அiνphராphத: ।
தthர ப⁴க³வாnh ஆShமnhதmh ஆநnhத³mh ஆமnhthரயேத shம ।
அshயாmh ஆநnhத³ ம²ராயாmh மம
வrhஷஶதபநிrhvh’தshய ³phேதா நாம கா³nhதி⁴ேகா
ப⁴விShயதி ।
தshய thேரா ப⁴விShயதி உபெகௗ³phதநாம அலணேகா
³th³ேதா⁴ ேயா மம வrhஷஶதபநிrhvh’தshய
³th³த⁴காrhயmh கShயதி ।
தshய அவவாேத³ந ப³ஹேவா பி⁴வ:

ஸrhவkhேலஶphரஹாத³rhஹththவmh ஸாாth கShயnhதி
।
ேத அShடாத³ஶஹshதாmh ஆயாேமந th³வாத³ஶஹshதாmh
விshதேரண சரŋh³லமாthராபி:◌⁴ ஶலாகாபி⁴’

³ஹாmh ரயிShயnhதி ।
ஏேஷா அkh³ேரா ேம ஆநnhத³ ராவகாmh ப⁴விShயதி
அவவாத³காநாmh ய³த உப³phேதா பி⁴ு: ।
பய thவmh ஆநnhத³³ரதஏ ஏவ
நீலநீலாmhப³ரராmh ।
ஏவmh ப⁴த³nhத ।
ஏஷ ஆநnhத³ உiµNhேடா³ நாம பrhவத: ।
அthர வrhஷஶதபநிrhvh’தshய ததா²க³தshய
ஶாணகவா நாம பி⁴ுrh ப⁴விShயதி ।
ேஸா அthர உiµNhட³பrhவேத விஹாரmh
phரதிShடா²பயிShயதி ।
உப³phதmh ச phரvhராஜயிShயதி ।
ம²ராயாmh ஆநnhத³ நேடா ப⁴டச th³ெவௗ ph◌⁴ராதெரௗ
ேரSh²ெணௗ ப⁴விShயத: ।
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ெதௗ உiµNhட³பrhவேத விஹாரmh phரதிShடா²பயிShயத:
।
தshய நடப⁴கா இதி ஸmhjhஞா ப⁴விShயதி ।
ஏதத³kh³ரmh ேம ஆநnhத³ ப⁴விShயதி
ஶமதா²iνலாநாmh ஶyhயாऽஸநாநாmh யதி³த³mh
நடப⁴காரNhயாऽயதநmh ।
அத² ஆமாnh ஆநnhேதா³ ப⁴க³வnhதmh இத³mh அேவாசth ।
ஆசrhயmh ப⁴த³nhத யதீ³th³’ஶmh ஆShமாnh உப³phேதா
ப³ஹுஜநதmh கShயதி ।
ப⁴க³வாnh ஆஹ ।
ந ஆநnhத³ ஏதrh யதா² அதீேத அphயth◌⁴வநி ேதந
விநிபதிதஶேரண அphயthர ஏவ ப³ஹுஜநதmh
kh’தmh ।
உiµNhட³பrhவேத thரய: பாrhவா: ।
ஏகthர phரேத³ேஶ பச phரthேயக³th³த⁴ஶதாநி phரதிவஸnhதி
।
th³விதீேய பசrhஶதாநி ।
th’தீேய பசமrhகடஶதாநி ।
தthர ேயா அெஸௗ பசாநாmh மrhகடஶதாநாmh
த²பதி:ஸ தmh த²mh அபஹாய யthர பாrhேவ
பச phரthேயக³th³த⁴ஶதாநி phரதிவஸnhதி தthர க³த: ।
தshய தாnh phரthேயக³th³தா⁴nh th³’ShThவா phரஸாேதா³ ஜாத: ।
ஸ ேதஷாmh phரthேயக³th³தா⁴நாmh ஶீrhணபrhநி
லப²லாநி ச உபநாமயதி யதா³ ச ேத பrhயŋhேகண
உபவிShடா ப⁴வnhதி ஸ vh’th³தா⁴nhேத phரமmh kh’thவா
யாவnh நவாnhதmh
க³thவா பrhயŋhேகண உபவிஶதி ।
யாவth ேத phரthேயக³th³தா: ◌⁴ பநிrhvh’தா: ।
ஸ ேதஷாmh ஶீrhணபrhநி லப²லாநி ச
உபநாமயதி ।
ேத ந phரதிkh³’ணnhதி ।
ஸ ேதஷாmh சீவரகrhணிகாநி ஆகrhஷயதி ।

ashoka.pdf 3



அேஶாகவந

பாெதௗ³ kh³’தி ।
யாவth ஸ மrhகடசிnhதயதி ।
நியதmh ஏேத காலக³தா ப⁴விShயnhதி ।
தத:ஸ மrhகட: ேஶாசிthவா பேத³விthவா ச th³விதீயmh
பாrhவmh க³ேதா யthர பசrhஶதாநி phரதிவஸnhதி ।
ேத ச ’ஷய: ேகசிth கNhடகாபாரயா: ேகசிth³-
ப⁴shமாபாரயா: ேகசி³rhth◌⁴வஹshதா: ேகசிth
பசாऽதபாவshதி²தா: ।
ஸ ேதஷாmh ேதஷாmh ஈrhயாபதா²nh விேகாபயிmh ஆரph³த: ◌⁴ ।
ேய கNhடகாபாரயாshேதஷாmh கNhடகாnh உth³த⁴ரதி ।
ப⁴shமாபாரயாmh ப⁴shம வி⁴ேநாதி ।
ஊrhth◌⁴வஹshதாநாmh அேதா⁴ ஹshதmh பாதயதி ।
பசாऽதபாவshதி²தாநாmh அkh³நிmh அவகிரதி ।
யதா³ ச ைதrh ஈrhயாபேதா² விேகாபிேதா ப⁴வதி ததா³ஸ
ேதஷாmh அkh³ரத: பrhயŋhகmh ப³th◌⁴நாதி ।
யாவth ைதrh ’பி⁴rh ஆசாrhயாய நிேவதி³தmh ।
ேதந அபி ச உkhதmh ।
பrhயŋhேகண தாவnh நித³த ।
யாவth தாநி பசrhஶதாநி பrhயŋhேகண
உபவிShடாநி ।
ேத அநாசாrhயகா அiνபேத³ஶகா:ஸphதthmhஶth³-
ேபா³தி⁴பாnh த⁴rhமாnh ஆiµகீ²kh’thய phரthேயகாmh
ேபா³தி⁴mh ஸாாth kh’தவnhத: ।
அத² ேதஷாmh phரthேயக³th³தா⁴நாmh ஏதத³ப⁴வth³।
யth கிசித³shமாபி: ◌⁴ ேரேயா அவாphதmh தth ஸrhவmh
இமmh மrhகடmh ஆக³mhய ।
ைதrh யாவth ஸ மrhகட: ப²லல: பபாத: ।
காலக³தshய ச தchச²ரmh க³nhத⁴காShைட²rh-
th◌⁴மாபிதmh ।
தth கிmh மnhயேஸ ஆநnhத³ ேயா அெஸௗ பசாநாmh
மrhகடஶதாநாmh த²பதி:ஸ ஏஷ உப³phத: ।
ததா³ அபி ேதந விநிபதிதஶேரண அphயthர ஏவ
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உiµNhட³பrhவேத ப³ஹுஜநதmh kh’தmh ।
அநாக³ேத அphயth◌⁴வநி வrhஷஶதபநிrhvh’தshய மம
அthர ஏவ உiµNhட³பrhவேத ப³ஹுஜநதmh கShயதி
।
தchச யதா² ஏவmh ததா² உபத³rhஶயிShயாம: ।
ஶாணகவாshyh-உபாkh²யாநmh
யதா³shத²விேரண ஶாணகவாநா உiµNhேட³ பrhவேத
விஹார: phரதிShடா²பித:ஸமnhவாஹரதி ।
கிmh அெஸௗ கா³nhதி⁴க உthபnhந: ।
அத² அth³ய அபி ந உthபth³யதஏ இதி ।
பயththபnhந: ।
ஸ யாவth ஸமnhவாஹரதி ।
ேயா அெஸௗ தshய thர உப³phேதா நாmhநா அலணேகா
³th³ேதா⁴ நிrhதி³Shேடா ேயா மம வrhஷஶதபநிrhvh’தshய
³th³த⁴காrhயmh கShயதி இதி கிmh அஸாthபnhந: ।
அத² அth³ய அபி ந உthபth³யதஏ இதி ।
பயthயth³ய அபி ந உthபth³யேத ।
ேதந யாவ³பாேயந ³phேதா கா³nhதி⁴ேகா ப⁴க³வchசா²ஸேந
அபி⁴phரஸாதி³த: ।
ஸ யதா³ அபி⁴phரஸnhநshததா³shத²விர:ஸmhப³ஹுலrh-
பி⁴ுபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh ஏகதி³வஸmh தshய kh³’ஹmh
phரவிShட: ।
அபரshnhநஹநி ஆthமth³விதீய: ।
அnhயshnhநஹநி ஏகாகீ ।
யாவth³³phேதா கா³nhதி⁴க:shத²விரmh ஶாணகவாநmh
ஏகாகிநmh th³’ShThவா கத²யதி ।
ந க²lhவாrhயshய கசிth பசாchch²ரமண: ।
shத²விர உவாச ।
ஜராத⁴rhமாmh ேதா அshமாகmh பசாchch²ரமே
ப⁴வதி ।
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