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शनर्ेदन 
 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळािी इणतहास, लणलतकला णवज्ञान आिी णवषयावंरील 

पुस्तके भाषातंणरत करून प्रणसद्ध करण्यािी एक योजना आहे. या योजनेत आजवर मंडळाने काही गं्रथ 
प्रकाणशत केले आहेत आणि काही प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत. डॉ. रोणमला थापर णलणित “Ashok & 
the Decline of Mauryaʼs” या पुस्तकािे ‘अशोक आणि मौयांिा ऱ्हास’ या नावाने प्रणसद्ध होत असलेले 
प्रस्तुत पुस्तक याि योजनेतील एक पुस्तक होय. इंणडयन कौन्ससल ऑफ णहस्टॉणरकल णरसिग या संस्थेच्या 
भाषातंर योजनेिाली डॉ.सौ शरावती णशरर्ावकर यानंी प्रथम हे भाषातंर केले व मंडळाने ते प्रकाशनाथग 
स्वीकारले. 

 
डॉ.णशरर्ावकर सध्या श्रीमती नाथीबाई िामोिर ठाकरसी कला व वाणिज्य महाणवद्यालयाच्या 

प्रािाया आहेत. आपले असय व्यवसाय साभंाळून त्यानंी हे महत्त्वािे पुस्तक मराठीत आिले याबद्दल 
मंडळातफे त्यािें आभार. या पुस्तकामुळे इणतहासातील काही महत्त्वाच्या घटनािंी माणहती इणतहासावर पे्रम 
करिाऱ्या मराठी वािकानंा उपलब्ध होिार आहे. 

 
 सुरेंद्र बारललगे 

४२, यशोधन, अध्यक्ष, 
मंुबई–४०० ०२० महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ 
णिनाकं : ७ एणप्रल, १९८८  
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अनुर्ाशदकेचे शनर्ेदन 
 
अशोक अँड णडक्लाइन ऑफ मौयाज हा डॉ. रोणमला थापर यािंा र्ाजलेला गं्रथ. भारतीय इणतहास 

अनुसधंान पणरषिेने उत्कृष्ट ऐणतहाणसक गं्रथािें णवणवध भारतीय भाषामंध्ये अनुवाि करण्यािी योजना 
आिली. या योजनेनुसार मला डॉ. थापर याचं्या या र्ाजलेल्या गं्रथािा मराठी अनुवाि करण्यािी संधी 
णमळाली. 

 
या गं्रथािे वािन िंालेले होतेि. गं्रथ आवडलेला होता. प्रत्यक्ष अनुवािािे काम सुरू केल्यानंतर 

एका वरे्ळ्याि प्रकारच्या आनंिािा अनुभव येऊ लार्ला.ऐणतहाणसक कल्पनाशक्ती म्हिजे काय हे अणधक 
उत्कटतेने अनुभवाला येऊ लार्ले. जि ूकालयंत्रात बसून आपि अडीि हजार वष ेभतूकाळात रे्लेल्या 
आहोत असे णकत्येकिा वाटे. 

 
या गं्रथाच्या अनुवािािे परीक्षि डॉ. म. के. ढवळीकर यानंी केले, काही उपयुक्त सूिनाही केल्या, 

त्यासाठी मी त्यािंी ऋिी आहे. भारतीय इणतहास अनुसधंान पणरषिेिे एकेकाळिे अध्यक्ष डॉ. अ. रा. 
कुलकिी यानंी मला हा अनुवाि करण्यािी संधी णिली यासाठी त्यािंीही मी आभारी आहे. या मराठी 
अनुवािाच्या प्रकाशनािी जबाबिारी महाराष्ट्र साणहत्य संस्कृती मंडळाने घेतली म्हिून मंडळािे अध्यक्ष डॉ. 
सुरेंद्र बारझलरे् यािंीही मी आभारी आहे. या पुस्तकाच्या मुद्रिािे काम णशल्पा आटगसिे श्री. जयझसर् 
नलावडे यानंी केले. त्यािेंही मी आभार मानते. या पुस्तकातील नकाश े व छायाणिते्र तयार करण्यािी 
जबाबिारी श्री. रामिंद्र ि. णशरर्ावकर यानंी घेतली व इतरही अनेक प्रकारानंी सहकायग केले. त्याबद्दल 
मी कृतज्ञता व्यक्त करीत आहे. 

 
प्रािीन इणतहासािे अभ्यासक, मराठी भाषेतून इणतहासािे अध्ययन करिारा णवद्याथीवर्ग यानंा या 

अनुवाणित गं्रथािी अभ्यासाच्या कामी मित होईल अशी आशा आहे. णजज्ञासू वािकानंी या अनुवािाणवषयी 
आपली मते व्यक्त केल्यास त्यािें णनणिति स्वार्त होईल 

 
२५ जून १९८८ िरार्ती रा. शिरगार्कर 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रस्तार्ना 
 
अशोकाच्या कारणकिीने इणतहासकारािें लक्ष वधूेन घेण्यास सुरुवात केली, या र्ोष्टीस एक 

शतकाहूनही अणधक काळ लोटला आहे. १८३७ मध्ये जेम्स णप्रससेप यानंी प्रथम अशोकाच्या कोरीव 
लेिावंरील आपले काम एका संशोधन लेिमालेच्या रुपाने प्रणसद्ध केले. परंतु १९०१ पयंत अशोकावरील 
प्रबंध पुढे आलेला णिसत नाही. या वषी न्व्हससेट न्स्मथ यानंी या णवषयावरिा अणधक तपशीलवार अभ्यास 
गं्रथरुपाने माडंला. [गं्रथाचं्या नावासंाठी गं्रथसूिी पाहावी.] 

 
न्स्मथच्या गं्रथाच्या वारंवार णनघिाऱ्या आवृत्त्यामुंळे या णवषयाला लोकणप्रयता लाभली आणि १९२५ 

मध्ये डी. आर. भाडंारकर यानंी अशोकाच्या कारणकिीच्या इणतहासावरील आपली कारमायकल व्याख्याने 
प्रणसद्ध केली. पाठोपाठ १९२६ मध्ये जे. एम. मकॅफेल यािें छोटेसे पुस्तक प्रणसद्ध िंाले. पुढे आर. के. 
मुकजी यािंा गं्रथ १९२८ मध्ये प्रणसद्ध िंाला. १९३० मध्ये लुई ि, ला वाले पुस ॅयािें मौयांवरील एक पुस्तक 
प्रणसद्ध िंाले. यानंतर १९४६ मधील बी. एम्. बारुआ याचं्या प्रबंधािा अपवाि सोडल्यास इंग्रजीमध्ये 
अशोकावरील एकही गं्रथ १९५० पयंत बाहेर पडला नाही. भारताच्या इणतहासातील या णवणशष्ट 
काळासंबधंीिे इणतहासकारािें औत्सुक्य मावळले असे येथे सुिवावयािे नाही उलट मोठ्या प्रमािावर 
संशोधन िालू होते. पि ते मौयांिी राजव्यवस्था, नािी, आज्ञालेिािंा भाषाशास्त्रीय अभ्यास इत्यािी 
णवषयावंर. बारुआिें पुस्तक म्हिजे या सवग संशोधनािे सकंलन करून केलेला अद्ययावत अभ्यास. 

 
नीलकंठ शास्त्री आणि त्यािें सहकारी यानंी केलेला नंि व मौयग याचं्याणवषयीिा सिोल अभ्यास 

१९५२ साली गं्रथरुपाने बाहेर पडला. अशोकािा बौद्धधमाशी संबंध, याणवषयीिा बी. जी. र्ोिले यािंा गं्रथ 
१९५५ मध्ये प्रणसद्ध िंाला. या णवषयावरील पुस्तकािंी एक लाटि १९५६ मध्ये आली. त्या सवांमध्ये पी. 
एर्रमौट यािें पुस्तक सवात अणधक उपयुक्त आहे याि वषी एफ् केनग यािें पुस्तक प्रकाणशत िंाले. 
बुद्धाच्या णनवािाला २५०० वष े िंाली त्यावषी बुद्धजयतंी साजरी करण्यासाठी ए. सी. सेन यानंी एक 
लहानसे पणरियवजा पुस्तक प्रणसद्ध केले. अर्िी अलीकडे डी. सी. सरकार यानंी अशोकाच्या कोरीव 
लेिावंर एक पुस्तक प्रणसद्ध केलेले आहे. या णवषयावरील प्रकाशनािंी जरी ही प्रिंड यािी असली तरी 
मला असे वाटते की उपलब्ध साणहत्यािा पुसहा अथग लावण्यास अजूनही वाव आहे. (याच्या कारिािंी ििा 
मी पणहल्या प्रकरिात केलेली आहे.) या माझ्या गं्रथात मी पुसहा अथग लावण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. 

 
स्थलनामासंाठी शब्िोच्चाराचं्या िुिािंा वापर करण्यात सुसंर्तेिा काहीसा अभाव वािकानंा 

जािवले. संस्कृत आणि पाली या भाषामंधील कमी पणरणित असलेल्या नावापंैकी जी अणधक रुढ आहेत 
त्यािें णलप्यतंर करण्यािा मी शक्य णततका प्रयत्न केलेला आहे. पंरतु आधुणनक स्थलनामाचं्या बाबतीत 
मात्र मी आजच्या व अणधक रूढ असलेल्या नावामंधील अक्षरे (शब्िोच्चाराच्या ज्या िुिािंा वापर होतो 
त्याच्याशी ती सुसंर्त नसली तरी) कायम ठेवली आहेत कारि ती सहजपिे ओळिता यावीत 
उिाहरिाथग–सािंी ऐवजी सासिी असे वापरिे मला णनष्ट्कारि पाणंडत्यािे वाटते. संस्कृत व पाली शब्िाचं्या 
बाबतीत या िोनही भाषामंधील शब्ि एकाि भाषेत आिण्यािा प्रयत्न न करता मी शक्यतो प्रामुख्याने मूळिी 
रुपे ठेणवली आहेत. 

 
णवद्वत्वृत्ती व णशष्ट्यवृत्ती याचं्या रुपाने णवणवध संस्थाकंडून अथगसहाय्य णमळाले म्हिूनि प्रामुख्याने मी 

हा अभ्यास पूिग करू शकले. यासाठी इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ युणनव्हर्ससटी वुमेन (क्रॉस्बी हॉल 
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णवद्वत्वृत्तीसाठी), लंडन णवद्यापीठ (णवल्यम झलकन शलेी या इणतहासाच्या णशष्ट्यवृत्तीसाठी) आणि 
युणनव्हर्ससटी कॉलेज, लंडन (सर णवल्यम मेयेर णशष्ट्यवतृ्तीसाठी) या संस्थाणंवषयीिी कृतज्ञता मला व्यक्त 
केली पाणहजे. 

 
मािें संशोधन िालू असताना अनेक णवद्वानािंी व सहकाऱ्यािंी, ििा व काही साधनसाणहत्यािे 

भाषातंर या िोसहीमध्ये मला मित िंालेली आहे. डॉ. अन्ल्वन, प्रा. िवे, डॉ. रु्िकंुबर आणि डॉ. मार यािें 
णवशषे करून मी आभार मानते. या पुस्तकािी टंकणलणित प्रत वािनू त्यात सुधारिा सुिणवल्या म्हिून मी 
मािें माताणपता, स्नेही, प्रा. जे. डी. बनाल, डॉ. सजी हॉरणवत्िं, डॉ.अँथनी णमिेणलस आणि श्रीमती र्ट्रुगड 
वेंग्राफ यािंी आभारी आहे. श्री. जे. एफ् हॉरणबन यानंी या पुस्तकासाठी नकाश ेकाढले म्हिून त्यािें आभार 
मानण्यात मला आनंि आहे. णि स्कूल ऑफ ओणरएंटल अँण्ड आणिकन स्टडीज, णि कॉमनवले्थ णरलेशसस 
ऑणफस लायब्ररी आणि णि णब्रणटश म्युणिंयम लायब्ररी या संस्थािें गं्रथपाल आणि कमगिारी वर्ग यािंीही मी 
ऋिी आहे. मािें या पुस्तकािे लेिन िालू होते त्या संपूिग काळात प्रा. ए. एल.् बॅशमॅ याचं्या 
मार्गिशगनाबद्दल व त्यानंी केलेल्या सहानुभतूीपूिग मितीबद्दल त्याचं्याणवषयीिी कृतज्ञता मी व्यक्त करू 
इन्च्छते. 

 
लंडन १९६० आर. थापर 
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१ : पार्श्वभूमी आशि आधारसाशहत्र्य 
 

भारतीय इणतहासात णिस्तपूवग पाि शतकामंध्ये िंालेल्या घडामोडी व बिल याचं्या उलटसुलट 
प्रवाहामंधून ज्या णवशषे कतृगत्ववान व्यक्ती उियाला आल्या त्याचं्यामध्ये अशोकािी र्िना होते. आपल्या 
णवजयामुळे िारुि िुुःिािी णनर्समती िंालेली पाहून त्या णवजयाणवषयी िंत करिारा णवजेता, एक संत, साधू 
आणि सम्राट यािंा संर्म, राजकीय णविारवतं, मानवी जीवनाणवषयी क्वणिति आढळिारा समंजसपिा 
िािणविारा राजा अशा णवणवध रूपामंध्ये तो अनेकानंा णिसतो. त्यािी आििीही काही रूपे णिसू शकतील. 
त्याच्याणवषयीच्या लोककथावंर शतकानुशतके जी पुटे िढवली रे्ली आहेत त्यातूंनि आपल्यापुढे आजिे 
अशोकािे णित्र उभे राहते. त्यािी काळजीपूवगक छाननी केली तरि त्याच्या सत्यस्वरूपािे काहीसे रेिाटन 
करता येण्याजोरे् आहे. 

 
स्वतुःच्या कालाणवरुद्ध उभ्या ठाकिाऱ्यापंैकी अशोक एक होता असे काही वळेा म्हटले रे्ले आहे. 

हे मत िुकीिे आहे असे आम्हाला वाटते. अनेक परींनी तो स्वतुःच्याि काळािा प्रणतणनधी होता हे आपि पुढे 
पाहूि. त्याला थोरवी प्राप्त होण्यािे णवशषे कारि म्हिजे त्याला स्वतुःच्या काळािी समज होती व 
तत्कालीन भारतीयाचं्या र्रजा कोित्या होत्या यािी जाि होती. काही लोक समजतात त्याप्रमािे तो 
एिाद्या संकुणित धमगपंथािा उपासक नव्हता, त्याच्या अंणतम उणद्दष्टामंध्ये जीवनाच्या धार्समक व लौणकक या 
िोनही अंर्ािंा समावशे होता. 

 
यापूवी अशोकाणवषयी जे अभ्यास िंालेले आहेत त्यािंा आढावा घेतला तर, त्यािे बौद्धधमाशी 

असलेले नाते सारं्ताना, त्याच्या कारणकिीच्या आठव्या वषी त्याने िालणवलेल्या कझलर्ाच्या मोणहमेत, त्या 
लोकाणंवषयी जे क्रौयग िािवले रे्ले त्यािी त्याला स्वतुःलाि िंत वाटून त्याने एकाएकी बौद्ध धमग 
स्वीकारला, असे विगन करण्याकडे कल णिसतो. यानंतर बौद्धधमातील नीणततत्त्वावंरिी अढळ श्रद्धा हेि 
राजाच्या जीवनािे एकमेव उणद्दष्ट बनले. एक साधू व सम्राट, असे न्स्मथने त्यािे विगन केले आहे. णित्िं 
केनग याने अशोकाच्या कृतींमार्च्या अंतुःपे्ररिािें पृथक्करि करण्यािा प्रयत्न केला आहे.संसयास घेऊन अर्र 
असय मार्ांनी जीवनातून मुक्ती णमळवावी अशी या कालिंडातील भारतीयामंध्ये सावगणत्रक इच्छा होती असा 
त्यािा समज आहे. हा समज आणि ऐणहक व पारलौणकक जीवनाणवषयीच्या धमगकल्पना याचं्या आधारे 
णित्िं केनगने हा प्रयत्न केला आहे. ऐणहक बंधनातून स्वतुःला मुक्त करून घेण्यािी इच्छा व त्यािवळेी राजा 
या नात्याने आपले प्रजानन व समाज याणंवषयींच्या जबाबिारीिी जािीव या िोहोंिा अशोकाच्या मनात 
संघषग िालू असावा या समजुतीने णित्िं केनगने णवस्तृत विगन केले आहे. 

 
या णवषयीच्या आमच्या पृथक्करिावरून आम्हाला असे णिसते की, बौद्ध धमािे अशोकाला आकषगि 

वाटत होते, परंतु हा प्रकार काहीसा णवणक्षप्तपिािा झकवा एका रात्रीत साक्षात्कार होऊन मतातंर िंाल्यािा 
असा नव्हता. आम्हाला असे वाटते की तत्कालीन समाजाच्या संिभात बौद्धधमग हा केवळ िुसरा एिािा धमग 
नव्हता. वैयन्क्तक श्रदे्धपासून सामाणजक कल्पनापंयंत जीवनाच्या णवणवध अंर्ामंध्ये बिल घडवनू आि ू
पाहिाऱ्या एका जास्त व्यापक िळवळीिा तो पणरिाम होता. मोठ्या प्रमािावर आणवष्ट्कृत िंालेले ते एक 
सामाणजक–बौणद्धक आंिोलन होते. समकालीन णविार व जीवन यातं ते प्रतीत होत होते. इतरापेंक्षा थोडेसे 
जास्त कल्पक धोरि असिाऱ्या कोित्याही राजाला इतक्या महत्त्वाच्या नव्या िळवळीशी णमळतेजुळते घेिे 
भार्ि होते. अशी ही पणरन्स्थती म्हिजे अशोकासारख्या कतृगत्ववान महत्त्वाकाकं्षी राजाला एक आिशग 
साधनि होते. धमासबंंधीच्या त्याच्या व्यन्क्तर्त श्रद्धा कोित्याही असोत, परंतु ज्या राज्यकत्याला स्वतुःिी 
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राजकीय आणि आर्सथक सत्ता दृढ करावयािी होती त्याला ती पणरन्स्थती णवशषे उपयुक्त होती. 
 
इणतहासाच्या प्रािीन कालिंडातील व्यक्तीिा अभ्यास करीत असताना, िाजर्ी जीवनातील णतिे 

स्वरूप आणि मुत्सद्दी म्हिून ती वठवीत असलेली भणूमका या िोन र्ोष्टींमधील णभन्नता कशी जािावयािी ही 
एक अणतशय अवघड समस्या इणतहासकारापुढे असते. अवािीन इणतहासावर ठसा उमटविाऱ्या 
मुत्सद्याचं्या िणरत्रावंरून असे आढळते की काहींच्या बाबतीत या िोन र्ोष्टी परस्परापंासून णभन्न असतात. 
म्हिूनि अर्िी प्रािीन काळािा अभ्यास करताना, सवग उपलब्ध पुराव्यािंा संणिग्धपिाने उपयोर् करावा 
लार्त असल्याने मनस्वी र्ोंधळ उडिे साहणजक आहे. 

 
रे्ल्या पन्नास वषांमध्ये सम्राट अशोकासबंंधी जे अभ्यासपूिग णलिाि िंाले आहे त्यात असा र्ोंधळ 

अनेकवार िंालेला णिसतो. त्यािे जीवन आणि घटना यािंी संर्ती लावताना, त्याच्या स्वतुःच्या कोरीव 
लेिापेंक्षा धार्समक गं्रथानंाि समकालीन णवर्श्सनीय पूरक पुराव ेम्हिून महत्त्व णिले रे्ले ही िरोिरि फार 
िुिैवािी र्ोष्ट आहे. धार्समक गं्रथामंध्ये, प्रामुख्याने बौद्ध धमगगं्रथामंध्ये, अशोक स्वतुःि बौद्धधमीय बनला या 
वस्तुन्स्थतीिा फायिा उठवण्यािी इच्छा होिे स्वाभाणवक होते. त्यामुळे त्याला पाणवत्र्यािा पुतळा बनवनू 
टाकण्यात आला आहे. परंतु त्याच्या स्वतुःच्या आज्ञा व कोरीव लेि त्याच्या या णित्राला पुष्टी िेिारे 
नाहीत. 

 
त्याच्या कोरीव लेिािंा काळजीपूवगक अभ्यास करिाऱ्यास, त्यािें िोन र्ट असल्यािे जािवते. 

यापंकैी लहान र्टातील लेि म्हिजे एक सवगसाधारि बुद्धानुयायी या दृष्टीने आपल्या बौद्ध संघाला उदे्दशून 
केलेल्या घोषिा आहेत. राजाने स्वतुः केलेला बौद्धधमािा स्वीकार, त्यािे बौद्ध संघाबरोबर असलेले संबधं 
यािें त्या लेिामंध्ये विगन आहे. या णठकािी तो काहीसा असणहष्ट्ि ू व पूिगपिे श्रद्धाळू बौद्धधमांनुयायी 
णिसतो, कारि संघाशी मतभेि असिाऱ्या णभक्षूंना व णभक्षुिींना संघव्यवस्थेतून हाकलून द्याव,े असे एका 
लेिात तो जाहीरपिे णनक्षनू सारं्तो. पुढच्या एका लेिात, ज्या गं्रथाशंी सवग सच्च्या बौद्धािंा पणरिय 
असला पाणहजे अशा णवणवध धमगगं्रथासंंबधंी तो काहीसा सौम्यपिाने बोलतो. 

 
मोठ्या र्टात असलेल्या कोरीव लेिािें विगन, सवगसामासय जनतेला उदे्दशून राजाने काढलेले 

जाहीरनामे, असे करता येण्याजोरे् असल्याने ते जास्त महत्त्वािे आहेत. या र्टात िीघग व लघू 
णशलालेिामंधील आज्ञापते्र व स्तंभलेिामंधील आज्ञापते्र यािंा समावशे होतो. त्याच्या सुप्रणसद्ध 
धम्मणवषयक धोरिािे स्पष्टीकरि यामंधून णमळते. धमग या संस्कृत शब्िािे प्राकृत रूप म्हिजे धम्म. हा शब्ि 
एका णवणशष्ट भारतीय संिभात वापरला जात असल्याने त्यािे इंग्रजीत भाषातंर करिे अवघड आहे. नीती, 
पाणवत्र्य, सिािार यासंारख्या णवणवध शब्िानंी त्यािे भाषातंर केले रे्ले आहे. [आम्ही स्वतुः त्यािे भाषातंर सद्रु्ि या 
शब्िाने करतो. पािव ेप्रकरि पाहा.] मौयगकालीन भारताच्या पार्श्गभमूीवर णविार करता, या धोरिामध्ये जो णविार 
आहे त्याति अशोकािे िरे यश आहे. 

 
यापूवीच्या इणतहासकारानंी अशोकाच्या धम्म या शब्िािा अथग सवगसाधारिपिे बौद्धधमाला पयायी 

शब्ि असा लावनू, अशोकाला बौद्वधमग हाि राज्यधमग करावयािा होता असे सूणित केलेले आहे. तो स्वतुः 
जरी बौद्धधमािा णनस्सीम उपासक असला व मुक्तीिा तोि एकमेव मार्ग आहे अशी त्यािी िात्री असली 
तरी बौद्धधमग हाि राज्यधमग बनवण्यािा त्यािा हेतू नसावा असे िािवनू िेण्यािा आमिा उदे्दश आहे.केवळ 
आपले सवग प्रजानन बौद्धधमाला अनुकूल व्हावते असे त्यािे धम्मणवषयक धोरि नसाव,े तर त्याच्या या 
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धोरिात सामाणजक जबाबिारीिी जािीव जास्त असावी. सामाणजक वतगन, एका मनुष्ट्यािी िुसऱ्या 
मनुष्ट्याशी होिारी वतगिूक यािें महत्त्व मोठे वाटाव ेअशा प्रकारिी मनोवृत्ती णवकणसत करण्यािे त्यािे धोरि 
होते. मािसाच्या प्रणतष्ठेला मासयता णमळावी व सामाणजक व्यवहारात मानवतावािी वृत्ती असावी म्हिून हे 
आजगव होते. 

 
या धोरिािी छाननी करताना, ज्या पणरन्स्थतीत हे धोरि आकाराला आले णतिे पथृक्करि करिे 

आवश्यक आहे. राजाच्या स्वतुःच्या मनाति या धोरिािी काही अंशी जोपासना िंाली, परंतु तत्कालीन 
समस्या सोडणवण्यािा तो एक िारं्ला मार्ग आहे हे राजाने जािले म्हिून या समस्या आणि तत्कालीन 
पणरन्स्थती याचं्या प्रकाशाति अशोकाने केलेल्या कामणर्रीिे मूल्य आणि महत्त्व िरेपिाने जोिता येिे 
शक्य होईल. 

 
पूवी जेथे लहान राज्ये आणि प्रजासत्ताके होती त्या णवस्तृत प्रिेशावर आता साम्राज्यसत्ता णनमाि 

िंाली होती. या राजकीय पणरन्स्थतीिा प्रथम णविार केला पाणहजे. अशोकािा आजोबा िंद्ररु्प्त मौयग याने 
अशोकाच्या राज्यारोहिापूवी सुमारे अधगशतक मौयांिी राज्यव्यवस्था सुरू केलेली होती. तौलणनक दृष्ट्या 
भारतात हा नवीनि प्रकार होता. मौयांच्या पूवी नंिाचं्या राजघराण्यािे साम्राज्य होते. परंतु मौयांच्या 
साम्राज्याइतके ते णवशालही नव्हते व त्या साम्राज्यातील लोकसमूह आणि संस्कृती याचं्यात णततकीशी 
णवणवधताही नव्हती. मर्ध हेि नंिसाम्राज्यािे कें द्र होते आणि र्ंरे्िे िोरे व त्याच्या आजुबाजूिा प्रिेश 
यातंील लोकािंाि त्यात समावशे होत होता. सासं्कृणतक दृष्ट्या ते आयग तरी होते झकवा आयग संस्कृतीशी 
त्यािंा पणरिय तरी िंालेला होता. मौयग साम्राज्यात याहून णकतीतरी जास्त णभन्न घटक होते, काही आयांनी 
व्यापलेल्या भारताबाहेरिेही होते, यामुळे पूवीच्या काळापेक्षा जास्त राजकीय रंु्तारंु्ती णनमाि होत रे्ल्या. 

 
ही वस्तुन्स्थती स्पष्ट करताना, धम्माच्र्या णवकासात जो व्यन्क्तर्त घटक होता णतकडे िुलगक्ष करता 

येण्याजोरे् आहे असे सुिवण्यािा आमिा हेतू नाही. अशोकाच्या स्वतुःच्या श्रद्धा आणि त्याच्या भोवतालिी 
पणरन्स्थती यािंाही या धोरिाला आकार िेण्यात हातभार लार्लेला आहे. धार्समक णविाराचं्या बाबतीत 
मौयगकुटंुब णनुःसंिेहपिे समावशेक प्रवृत्तीिे होते. िंद्ररु्प्ताने जैन धमग अंणर्कारलेला होता असे साणंर्तले 
जाते आणि अशोकािा णपता झबिुसार यािा आजीणवकाकंडे ओढा होता. हे िोसही पंथ सनातनधमांपेक्षा वरे्ळे 
होते व ब्राह्मिी धमगकल्पकानंा णवरोध करिारे होते. यामुळे, अशोकाने स्वतुः ब्राह्मिी धमगणविारानंा पाझठबा 
णिला नाही व बौद्धधर्समयानंा आश्रय िेिे पसंत केले यात आियग वाटण्याजोरे् काही नाही. काही ग्रीक 
कल्पनािंीही ििल घेतली रे्ली असावी व या बौणद्धक मंथनात त्यािें परीक्षि िंालेले असण्यािी शक्यता 
आहे. 

 
वैणर्श्क र्ूढ उकलण्याच्या प्रयत्नािे शतक असे इ. स. पू. सहाव्या शतकािे विगन करता येईल. 

ग्रीसमधील पायथार्ोरस आणि िीनमधील कस्यणूशयस याचं्याशी ज्यािंी तुलना करता येईल असे 
णविारवतं भारतात होते. धार्समक श्रद्धा आणि तत्त्वझितन या िोहोंमुळे णनमाि िंालेल्या णवणवध पंथािें 
अन्स्तत्व हीि, हा काळ प्रिर वािणववाि आणि ििा यािंा काळ असल्यािी साक्ष आहे. या काळात केवळ 
आयांच्या प्रिणलत नीणतमूल्यानंाि आव्हान णिले रे्ले असे नाही तर नव्याने णवकणसत िंालेल्या प्रत्येक 
णविारसरिीला कठोर टीकेच्या कसोटीला उतराव े लार्ले. पूवगकालीन िावाकपंथीयाचं्या 
अणधभौणतकवािाने उपणनषिातंील अणधक र्ूढ अध्यात्मवािाशी स्पधा केली. हा कालिंड शकंािंा होता, 
उत्तर वैणिक काळापासून (इ. स. पू. ९०० पासून) हळूहळू णवकणसत िंालेल्या ब्राह्मिी सत्तास्थानावंर नव्या 
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शक्तींिे हल्ल ेहोऊ लार्ले होते. पुरोणहताचं्या अणधकाराणंवषयी, इतकेि नव्हे तर ते करीत असलेले समारंभ 
आणि धमगणवधी याचं्या सामर्थ्याणवषयीही शकंा उपन्स्थत केल्या जाऊ लार्ल्या. बौद्धकालात व बौद्धोत्तर 
कालात जाणतव्यवस्थेमध्ये जी ताठरता आली णतिी लक्षिे या काळापासून आकार घेऊ लार्ली होती. त्या 
जाणतव्यवस्थेवरही हल्ले होऊ लार्ले, परंतु बऱ्याि वळेा हे हल्ल ेउघड नसत. ब्राह्मिी धमाशी जरी िारही 
जातींच्या णनष्ठा णनर्णडत असल्या तरी कमी िजाच्या मानल्या जािाऱ्या जातींिा कल साधारितुः नवीन 
धमगपंथाकडे िुंकू लार्ला. वैश्य या णतसऱ्या जातीच्या बाबतीत ही पणरन्स्थती णवशषेत्वाने णिसते. तत्त्वतुः 
जरी त्यािंा समावशे उच्च िजाच्या णद्वजामंध्ये[नैसर्सर्क जसम व उपनयनाणवधी यामुंळे िंालेला जसम असा िोनिा जसमाला आलेला 

तो णद्वज.] होत असला तरी िैनंणिन जीवनातील व्यवहारात ब्राह्मि व क्षणत्रय या पणहल्या िोन जातींना जे 
अणधकार प्राप्त होत असत त्यातून त्यानंा वर्ळण्यात येऊ लार्लेले होते. 

 
अशा प्रकारे एका बाजूस समाजजीवनासंबधंीच्या णविारामंधील ताठरता व ऐणहक जीवनावर 

णनयतं्रि ठेवण्यािा आग्रह (ही र्ोष्ट कालातंराने णिस्तोतर पणहल्या काही शतकातं साध्य िंाली.) याचं्या 
आधारे ब्राह्मिधमग स्वतुःला प्रस्थाणपत करू पाहात होता तर त्यािवळेी िुसऱ्या बाजूस बंडिोर र्ट 
ब्राह्मिधमािा हा जोर परतवनू लावण्यािा प्रयत्न करीत होते. या र्टामंध्ये बौद्धधमग अग्रर्ण्य होता. हा 
संघषग झहसक असण्यािी शक्यता नव्हती, कारि बंडिोरापंैकी कोित्याही र्टाने कोित्याही प्रकारिे 
धार्समक युद्ध पुकारलेले नव्हते. हा संघषग नेहमी सामाणजक तिावाचं्या आणि राजकीय णवरोधाच्या स्वरूपात 
णिसतो. 

 
मौयगकाळाच्या आधीच्या काही शतकामंध्ये मूलभतू स्वरूपािे काही णनणित आर्सथक बिल घडून 

आलेले होते व वर उल्लणेिलेल्या सामाणजक व राजकीय प्रवृत्ती त्याचं्यापासून अलर् नव्हत्या. 
पूवगवैणिककालातील आयांिी अधग–भटकी, पशुपालनािी अथगव्यवस्था बिलून णतच्या जार्ी आता न्स्थर 
कृणष–ग्रामीि अथगव्यवस्था आली होती. णतच्याबरोबर जणमनीवरील कर, ग्रामीि शासक या तिनुषंणर्क 
र्ोष्टीही अन्स्तत्वात आल्या होत्या. बौद्धकालाने या र्ोष्टींबरोबरि णवस्तृत प्रमािावरील व्यापारािी सुरुवात 
आणि व्यापाराशी संबंणधत असलेल्या सामाणजक वर्ािे, वैश्यािें वाढते महत्त्वही पाणहले. व्यापारामुळे 
वैश्यािंी आर्सथक न्स्थती सुधारली. त्यामुळे ब्राह्मिानंी व क्षणत्रयानंी, णवशषेतुः ब्राह्मिानी स्वतुःि 
आपल्याकडे घेतलेल्या असयाय्य अणधकाराणंवरुद्धच्या त्याचं्या भावना जास्ति तीव्र बनल्या. व्यापारी 
श्रेिींच्या स्थापनेमुळे शहरी जीवनास एका नव्या घटकािी ओळि िंाली. शहरी जीवन फार मोठ्या 
प्रमािात या घटकावर अवलंबून राहू लार्ले. यातून एका नव्या शक्तीिा उिय िंाला. समाजातील जास्त 
वरच्या िजाच्या र्टानंा आपले पूवीिे स्थान णटकवनू धरण्यासाठी या शक्तीशी णमळते घेिे भार् पडले. 

 
एका णववणक्षत मयािेपयंसत या आर्सथक बिलािंा राजकीय पद्धतीवर पणरिाम होिे अपणरहायग होते. 

राज्याला आर्सथक उत्पन्नासाठी कृणषणनष्ठ अथगव्यवस्थेवर अवलंबून राहाव े लार्ते. या वस्तुन्स्थतीमुळे 
नोकरशाही आणि सुसंघणटत शासनयंत्रिा यािंा णवकास करण्यािी र्रज भासली. सवग िेशासाठी समान 
शासन लार् ूकरण्याच्या प्रवृत्तीमुळे व्यापारात सुधारिा िंाली. साम्राज्यरिनेिा आकार आणि व्याप्ती यामुंळे 
बणलष्ठ कें णद्रत णनयंत्रि अपणरहायग ठरले. ही भव्य इमारत सुन्स्थतीत रािावयािी होती. त्यामुळे राजकीय 
पद्धतीत सरकारी यंत्रिा व अणधकार याचं्यावर फार मोठ्या प्रमािावर भर िेिे भार् पडले 
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लौशरर्या–नंदनगड रे्यथील लसहिीर्व असलेला अिोकस्तंभ 
 

भारतातील मौयगकालीन समाज णवणवध संस्कृतींनी युक्त होता, या समाजातील सवग घटक 
सवगसाधारि णवकासाच्या दृष्टीने णभन्न णभन्न पातळीवर होते व आर्सथक, सामाणजक आणि धार्समक पे्ररिामुंळे 
त्यािंी परस्परावंर प्रणतणक्रया होत होती असे णिसते. सवग साम्राज्य सुरणक्षत रािण्यासाठी सवांना एकत्र 
बाधूंन ठेविारे समान सूत्र असले पाणहजे आणि वस्तू व सेवा यािंी हालिाल होत राणहली पाणहजे यािी 
णनणित जािीव या कालिंडातील कोित्याही बुणद्धमान राजकारिपटूला होिे स्वाभाणवक होते. सामाणजक 
जबाबिारीवर भर िेिाऱ्या धम्माच्र्या धोरिािा उपयोर्, अशा समान बंधनासाठी करावयािा होता. 

 
मौयगकालापासून इणतहासाच्या अभ्यासासाठी भरपूर आधारभतू साणहत्य उपलब्ध होऊ लार्ते. 

तत्पूवीच्या भारतीय इणतहासातील कालिंडासाठी, िूरवर स्थलातंणरत िंालेल्या व णविुरलेल्या 
साधनामंधून पुराव्यािे कि णटपण्यासाठी पराकाष्ठिेा शोध घ्यावा लार्तो. परंतु मौयगकालापासून 
समकालीन अर्र नंतरच्या काळातील णलणित आधारामंधून तौलणनकदृष्ट्या भरपूर माणहती णमळते. 

 
अशोक मौयाच्या कारणकिीबाबत णवशषेत्वाने माणहती णमळते, कारि धार्समक वाङ्मय, नािी 

इत्यािी साधनामंधून णमळिाऱ्या पूरक पुराव्यािेंरीज सवग िेशभर णशलावंर आणि स्तंभावंर कोरलेले राजािे 
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स्वतुःिे आज्ञालेि उपलब्ध, िंालेले आहेत. कालसी, मानसेहरा, शाहबाजर्ढी, णर्रनार, सोपारा, 
येरारु्डी, धौली आणि जौर्डा या णठकािी सापडलेली िौिा िीघग णशलाशासने, बैराट, रूपनाथ सहस्त्राम, 
ब्रह्मणर्री, र्णवमठ, जझतर्–रामेर्श्र, मास्की, पाल्कीरंु्डु, राजूल–मण्डणर्री, णसद्दपूर, येरारु्डी, रु्ज्जर व 
िंाशंी येथे सापडलेली अनेक णशलाशासने व कोरीव लेि यािंा त्यातं समावशे होतो. अलाहाबाि, णिल्ली–
टोप्रा, णिल्ली–मीरत, लौणरया–अरराज, लौणरया–नंिनर्ढ आणि रामपूवा या णठकािी सात स्तंभशासने 
सापडलेली आहेत. इतर कोरीव लेि, बराबर रु्हा (तीन कोरीव लेि) रुन्म्मनिेइ, णनर्णल–सार्र, 
अलाहाबाि, सािंी, सारनाथ आणि बैराट या णठकािी सापडले आहेत. अलीकडे कंिहार येथे एक ग्रीक 
आणि ॲरेणमक लघुलेि सापडला आहे. [या लेिािें भाषातंर पािव्या पणरणशष्टात, समाणवष्ट केलेले आहे. या जार्ािंी केलेली 
भौर्ोणलक णनणिती णतसऱ्या पणरणशष्टात णिली आहे.] 

 
‘णपयिन्स्स’ हे णबरुि कोिासाठी वापरले आहे यािी णनणिती होईपयंत या कोरीव लेिािें महत्त्व 

समजण्याजोरे् नव्हते, कारि मास्कीच्या आज्ञालेिािा एक अपवाि सोडला तर इतर णशलाशासनातून 
कोठेही राजािे नाव णिलेले नाही. मास्कीिे णशलाशासन १९१५ मध्येही बराि काळपयंत सापडलेले नव्हते. 
या णवषयावरिे पणहले प्रकाशन णप्रससेपने केले, त्यालाि आज्ञालेिामधील णलपीिा शोध लावण्यािे श्रेय 
आहे. 

 
बौद्धधमाणवषयी िेिाऱ्या उल्लिेामुंळे णप्रससेपने ‘िेवानम् णपयिन्स्स’ या शब्िािंी सारं्ड श्रीलंकेच्या 

राजाबरोबर घातली. परंतु यामध्ये अथाति काही णनणित उणिवा होत्या.उिाहरिाथग आज्ञालेिािंा लेिक 
असा िावा करतो की भारतामध्ये णवहीरी ििण्यािे व रस्ते बाधंण्यािे काम आपि केले, परंतु श्रीलंकेिा 
राजा भारतात अशी कामे करण्यासाठी कशी आज्ञा िेऊ शकेल असा प्रश्न पडतो. यानंतर १८३७ मध्येि 
िीपवसं आणि महावसं या श्रीलंकेच्या इणतहासासंबधंीच्या, बौद्ध णभक्षूंनी रिलेल्या िोन प्रािीन सनावळ्या 
श्रीलंकेमध्ये अभ्याणसल्या रे्ल्या. या गं्रथामंध्ये अशोकाला ‘णपयिन्स्स’ हे णबरुि लावले असल्यािे णप्रससेपच्या 
णनिशगनास आिले रे्ले. यामुळे अशोक हाि या आज्ञालेिािंा लेिक, हा िुवा या नव्या व अिूक 
पुराव्यामुळे णमळाला. 

 
शहराचं्या जवळ झकवा महत्त्वाच्या व्यापारी व प्रवासी मार्ांवर अर्र धार्समक कें दे्र आणि धार्समक 

महत्त्वाच्या जार्ािें पणरसर अशा मोक्याच्या जार्ावंर हे लेि कोरून ठेवले रे्ले. या लेिािंा हेतू अथाति हे 
आज्ञालेि शक्य णततक्या जास्तीत जास्त लोकसमूहापंयंत जाहीरपिे पोहोिावते हाि होता. िीघग 
आज्ञालेि णशलावंर कोरण्यासाठी नेहमीि मोठी व सपाट णशला लार्त असे. काही महत्त्वाच्या घटनाचं्या 
स्मृतीसाठी स्तंभ उभारले रे्ले असावते. िुिैवाने काही स्तंभ त्याचं्या मूळच्या जारे्पासून हलवले रे्ले 
आहेत. टोप्रा व मीरत येथील स्तंभ णफरोजशहा तुघलक [इणलयट–डाऊसन, शहस्री ऑफ इंशडर्या, व्हॉल्युम तीन, प.ृ ३५०, 
तळटीप.] याच्या कारणकिीत णिल्लीला आिण्यात आले. त्यावरील णलपी ज्ञात नसल्याने त्या िमत्कृणतजनक 
वस्तू म्हिून मानल्या जात.असत. अलाहाबाििा स्तंभ मुळात कौशाबंीला असावा असे मानले जाते. 
[सीआय्आय्,व्हॉ. एक, पृ. एकोिीस.] वैराटिा कोरीव लेि कझनर्हॅमने कलकत्त्याला हलवला. [उपरोक्त पृ. पंिवीस.] 
यामुळे वस्तंूच्या पणरसराच्या संिभात अभ्यास करण्यास प्रणतबधं होतो व पुरातत्वशास्त्राच्या दृष्टीने ही 
िेिजनक बाब आहे. 

 
ह्यएूसत्संर् या णिनी बौध्ि याते्रकरूने, इसवी सनाच्या सातव्या शतकात भारतात प्रवास करीत 

असताना, राजर्ृह, श्रावस्ती व इतर णठकािी पाणहलेल्या स्तंभािंा उल्लिे आपल्या वृतातंामध्ये केलेला 
आहे. यापंैकी काही स्थापत्यशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वािे होते तर काहींवर राजािे आज्ञालेि होते. 
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याचं्यापकैी कोिताि स्तंभ अजूनपयंत सापडलेला नाही. [शद लाईफ ऑफ हर्यएून त्संग र्ार्य िमन हुइशल, बुक तीन 
(भाषातंील प.ृ९३)] किाणित आििीही काही न सापडलेले स्तंभ असू शकतील. इसवी सनाच्या िौर्थ्या 
शतकात, बौद्धधमगगं्रथ र्ोळा करण्यासाठी भारतात झहडिाऱ्या फा–णहयान या िुसऱ्या एका णिनी णभक्षनेू 
साकंस्था येथील शीषगझसह असलेल्या स्तंभािे व पाटणलपुत्राच्या पणरसरातील एका कोरीव स्तंभािे विगन 
केलेले आहे. [र्ाइल्स, रॅव्हल्स ऑफ फा–शहर्यान् प.ृ २५, ४८.] यापंकैी कोिताही स्तंभ अजूनपयंत सापडलेला नाही, 
आज्ञालेिािंा मार्गिशगन करण्यािा हेतू लक्षात घेता अशी बरीि शक्यता णिसते की िर्डािेरीज 
लाकडासारख्या नाशवतं वस्तंूिाही उपयोर् आज्ञालेि कोरण्यासाठी केला रे्ला असावा व ते आज्ञालेि 
मौयगसाम्राज्याच्या सवग भार्ात रे्ले असावते. इतर प्रकारिे पृष्ठभार्ही अनेक प्रती करण्यासाठी नक्कीि 
वापरले असावते पि ते आता नष्ट िंालेले आहेत. 

 
उत्तरेतील मानसेहरा व शाहबािंर्ढी येथील िोन िीघग णशलाशासने पर्सशयन ॲरेणमक यापासून 

बनलेल्या िरोष्ठी णलपीमध्ये कोरलेली आहेत, कंिहारमध्ये अर्िी अणलकडे सापडलेला लेि दै्वभाणषक 
असून ग्रीक व ॲरेणमक भाषामंध्ये कोरलेला आहे. बाकीिे सवग, िख्िनच्या िणक्षि भार्ातीलही लेि ब्राह्मी 
णलपीत आहेत. संस्कृत व प्राकृत णलिािासाठी वापरण्यात येिारी भारतातील ही ज्ञात असलेली सवात 
प्रािीन णलपी आहे. सम्राटािे आज्ञालेि आपल्या सवग साक्षर,प्रजाजनानंी वािावते अशी त्यािी इच्छा होती 
हेि स्थाणनक णलपीच्या वापरावरून णिसून येते. कंिहारच्या कोरीव लेिािा अपवाि सोडल्यास प्रत्येक 
आज्ञालेिातील भाषा ही अशोककालीन प्राकृत आहे. स्थूलमानाने णतिे पूवेकडिी व पणिमेकडिी प्राकृत 
भाषा असे प्रािेणशक भेि आहेत. संस्कृतसारख्या संस्कृतीच्या भाषेऐवजी प्राकृतसारख्या लोकभाषेिा वापर 
अशोकाने सातत्याने करावा ही र्ोष्टही या णठकािी लक्षात घेण्याजोर्ी आहे. 

 
अशोकािे नसलेले, परंतु मौयगकालाशी प्रत्यक्ष संबधं असलेले असे इतर कोरीव लेि आहेत, 

त्याचं्यापैकी तक्षणशला येथील ‘णप्रयिर्सश’ कोरीव लेिािा उल्लिे करता येईल. [माशगल, तक्षशिला,व्हॉ. एक.पृ. १५] 
तक्षणशलेच्या उत्िननात मौयोत्तर पातळीवर सापडलेला ॲरेणमकमधील हा कोरीव लेि णसकग प येथील 
एका घराच्या झभतीत बसवलेला आढळला. ‘णप्रय...’ या राजप्रणतणनधीमुळे वा राज्यपालामुळे ज्यािी 
भरभराट िंाली अशा रोमेिौते या एका उच्चपिस्थ अणधकाऱ्याच्या र्ौरवाथग हा लेि कोरलेला आहे. 
राजप्रणतणनधीसाठी वापरलेल्या णबरूिावरून, अशोक स्वतुःसाठी वापरीत असलेले ‘णप्रयिर्सश’ हे णबरूि 
सूणित होत असले तरी या लेिातील उल्लिे अशोकासंबधंीि असेल यािी िात्री िेता येत नाही. [िुसरे प्रकरि 
पाहा.] 

 
लंपक झकवा लंघन (जलालाबािजवळ काबलू निीच्या उत्तरेकडील तीरावरिे णठकाि) येथे 

सापडलेला एक अधगवट कोरीव लेि हा अशोकाच्या आज्ञालेिािा एक भार् असावा असे साधारितुः 
मानले जाते. [हेझनर्, बी एस् ओ एस्, तेरा, १९४९, भार् एक, प.ृ ८०] हा ॲरेणमकमध्ये णलणहलेला असून प्रािेणशक भाषेिा 
वापर करण्याच्या अशोकाच्या धोरिात हे बसण्याजोरे् आहे. या लेिातील तीन शब्िसमुच्चयावंरून 
अशोकाच्या आज्ञालेिािाि तो भार् असावा असे णिसते. 

 
र्ोरिपूर णजल्ह्यातील सोहर्ौरा येथील ताम्रपटावरील कोरीव लेि व बोग्रा णजल्ह्यातील महास्थान 

येथील कोरीव लेि हे िोसही अशोककालीन प्राकृतात असून इ. स. पू. णतसऱ्या शतकातील ब्राह्मी णलपीत 
कोरलेले आहेत. [णसरकार, शसलेक्ट इंन्स्क्स्क्रप्ि्स….पृ. ८२, ८५] िुष्ट्काळामध्ये मितीसाठी कोिते उपाय योजावते 
यासबंंधीिा मजकूर या लेिामंध्ये आहे. आम्हाला असे वाटते की मौयांच्या सुरवातीच्या काळातील हे लेि 
असावते व बहुधा ते िंद्ररु्प्ताच्या कारणकिीत णलणहले रे्ले असावते. त्याच्या कारणकिीतील एका 
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िुष्ट्काळाच्या उल्लेिाला जैन गं्रथावरून पुष्टी णमळते. तसेि सोहर्ौरा ताम्रपटावरील णिसहे व जी आहत नािी 
मौयांच्या सुरवातीच्या काळातील मानली जातात त्याचं्यावरील णिसहे परस्पराशंी बरोबर जुळतात. 
याणशवाय अशोकािा नातू िशरथ यािे नार्ाजुगनी टेकडीतील तीन रु्हालेि आणि मौयांिा प्रासणंर्क उल्लेि 
असलेला इ. स. १५० मधील रुद्रिामनिा जुनार्डिा णशलालेि यािंा उपयोर् या कालासाठी आधारभतू 
साणहत्य म्हिून करता येण्याजोर्ा आहे. या पुस्तकात त्यासंबंधीिी णवस्तृत ििा पुढे होईलि. 

 
पुराव े णमळण्याच्या दृष्टीने धार्समक आधारगं्रथामंध्ये बौद्ध वाङ्मय सवात जास्त महत्त्वािे आहे. 

भारतीय बौद्ध गं्रथामंधील जातककथा या केवळ मौयगकालाशी प्रत्यक्षपिे संबंणधत आहेत म्हिून उपयोर्ाच्या 
आहेत असे नाही, तर बौद्धकालातील सामाणजक आणि आर्सथक पणरन्स्थतीिे सवगसाधारि णित्र 
त्याचं्यामधून उभे राहते म्हिून त्या उपयोर्ी आहेत, कारि मौयगकालातील पणरन्स्थतीतही तेि ठळक प्रवाह 
िालू राणहले. बौद्धकल्पनािंा राजकीय के्षत्रात णकतपत प्रभाव पडलेला होता हे ठरवण्याच्या दृष्टीने ‘िीघ 
णनकाय’ सारिे बौद्ध धमगगं्रथािें काही णवभार् महत्त्वािे आहेत. उिाहरिाथग िक्रवर्सतन (णवर्श्ािा सम्राट) ही 
संकल्पना म्हिजे राजकीय कल्पना आहे का, या प्रश्नािा णनिगय. असे णनिगय घेण्यािी प्रणक्रया वरवर 
णिसते त्यापेक्षा जास्त रंु्तारंु्तीिी आहे कारि अशा आधारािंी अजून कालणनणिती िंालेली नाही हे 
अवधान मनात सतत बाळर्ाव े लार्ते. िक्कवणत्तसीहनािसुत या गं्रथातील एका िक्रवतीिी हणकर्त 
अशोकपूवग असावी आणि णतच्यामुळे अशोकाला साम्राज्यसते्तिी पे्ररिा णमळाली असावी की उलट 
अशोकाच्या राजकीय सामर्थ्यामुळे बौद्ध णविारवतंानंा िक्रवर्सतन या कल्पनेिी स्फूती णमळाली असावी हा 
एक वािग्रस्त मुद्दा आहे. [दीर् शनकार्य, तीन, पृ. ५८ तळटीप.] 

 
श्रीलंकेमधील सनावळ्या, णवशषेतुः दीपर्ंस व महार्ंस यािंाही आधारसाणहत्य म्हिून उपयोर् 

करता येण्याजोर्ा आहे, कारि अशोकाने बौद्धधमाच्या प्रसारासाठी, णवशषेतुः तो श्रीलंकेमध्ये नेण्यासाठी 
जी कामणर्री केली णतिे सणवस्तर विगन हे गं्रथ िेतात. परंतु सनातनी बौद्धदृणष्टकोनातून अशोकािे विगन 
करिाऱ्या श्रीलंकेच्या बौद्धणभक्षूंनी या सनावळ्या णलणहलेल्या आहेत. त्यामुळे येथेही काळजी घेिे जरूर 
आहे. इ. स. पू. णतसरे शतक ते इ. स. िे. िौथे शतक या कालात दीपर्ंसाचंी रिना िंाली आहे व महार्ंस 
हा अणधक पद्धतशीर गं्रथ इसवी सनाच्या पािव्या शतकात णलणहला रे्ला आहे असे मानले जाते. [र्ायर्र, शद 

दीपरं्स अडँ महारं्स, पृ. २६ तळटीप; गार्यगर महारं्स, पृ. अकरा.] सुमारे इ. स. च्या िहाव्या शतकात णलणहल्या रे्लेल्या 
र्ंसय्र्यपकाशसनी या महार्ंसावंरील टीकागं्रथामध्ये इतराकंडून िुलग णक्षत िंालेल्या अर्र इतर वाङ्यातून 
लुप्त िंालेल्या मौयांणवषयींच्या अनेक आख्याणयका समाणवष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. अथात याचं्यावरील 
कोिताही गं्रथ आमच्या कालिंडाला समकालीन नाही, त्यामुळे त्या गं्रथामंधील कल्पना व स्वरूप यातं 
फरक पडलेला असिार हे उघडि आहे, परंतु या गं्रथामंधून सुरुवातीच्या अनेक कथा जतन करून ठेवल्या 
असाव्यात. कारि या गं्रथािंा संबधं परकीय परंपराशंी असल्याने राजकीय वा सामाणजक िडपिात मूळ 
कथामंध्ये णवशषे बिल करून त्यािे स्वरूप बिलण्यािी र्रज त्यानंा भासली नसावी. 

 
शदव्र्यार्दान व तत्सम गं्रथामंधून अशोकाभोवती रिलेल्या कथा आहेत. या गं्रथािें जतन 

भारताबाहेर व प्रामुख्याने णतबेटी व णिनी गं्रथामंधून केलेले आढळते. त्याचं्यामधील पुराव्यािंा सवगस्वी वापर 
करता येिे शक्य नाही, कारि बौद्ध णभक्षूंनी त्यािंी पुनरगिना केलेली आहे आणि अशोकावर बौद्धधमािा 
णकती प्रभाव पडला होता हे स्पष्ट करण्यासाठी या कथािंा उपयोर् करून घेण्यात आलेला आहे यात शकंा 
नाही. वाङ्मयातील याि णवणशष्ट र्टातील आििी एक आधार म्हिजे सोळाव्या शतकाच्या शवेटी 
तारानाथ या लामाने णलणहलेला णतबेटिा इणतहास. मौयांशी संबंणधत असलेल्या काही ऐणतहाणसक 
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आख्याणयका यात णवपयगस्त स्वरूपात िेण्यात आलेल्या आहेत. 
 
या कालिंडावरील लौणकक वाङमयातील सवात महत्त्वािा एकमेव आधार म्हिजे कौटल्यािे 

“अथगशास्त्र.” अथगशास्त्र हा इसवी सनाच्या णतसऱ्या शतकातील गं्रथ आहे, म्हिून मौयगकालासाठी आधार या 
दृष्टीने त्यािा उपयोर् करता येिार नाही असे एक मत माडंले रे्ले आहे. पि आमिा असा णवर्श्ास आहे की 
मूलतुः हे णलिाि मौयगकालीनि होते. [पणहले पणरणशष्ट पाहा.] त्यािा लेिक, िंद्ररु्प्त मौयािा पंतप्रधान अर्र 
सल्लार्ार होता. जरी या गं्रथािे संपािन व पुनलेिन नंतरच्या शतकामंधून िंालेले असले तरी त्यािा मुख्य 
भार् आणि सुरवातीच्या प्रकरिापैकी अनेक प्रकरिे णनणितपिे िंद्ररु्प्ताच्या काळात व त्या सुमारास 
णलणहली आहेत. 

 
नंतरच्या काळात णलणहल्या रे्लेल्या मजकुरातून मूळ मजकूर वरे्ळा काढिे णततकेसे सोपे नाही. 

पंरतु अथगशास्त्रात वापरलेल्या संज्ञा व अशोकाच्या आज्ञालेिामंधील संज्ञा याच्यातील साम्य, मौयग 
राज्यकत्यांना या गं्रथािा पणरिय होता हेि सूणित करते. त्या कालातील प्रिणलत आर्सथक व राजकीय 
णविारािें स्पष्ट, पद्धतशीर पृथक्करि व त्याहून णवशषे म्हिजे तत्कालीन पणरन्स्थतीतील त्यािंा व्यावहाणरक 
उपयोर् या गं्रथामध्ये स्पष्ट केलेला आहे, याति या गं्रथािे महत्त्व आहे. अशोकाच्या शासकीय 
उपाययोजनामंध्ये आपि या िोहोमधील णनकट साम्य पाहू शकतो. 

 
पुरािामंध्ये मौयगराजाचं्या वशंावळ्या समाणवष्ट केलेल्या आहेत. धार्समक णशकवि िेिाऱ्या 

आख्याणयकािें हे संग्रह आहेत. याच्यामध्ये काही जुसया आख्याणयका आहेत हे णनणित, परंतु एकंिरीत 
पुरािंािंी रिना बरीि उशीरािी म्हिजे सुमारे इसवी सनाच्या िौर्थ्या शतकापासूनिी आहे. वारंवार 
नकलून काढलेली हस्तणलणिते आणि त्यात समाणवष्ट होत रे्लेला प्रणक्षप्त मजकूर याच्यामुळे 
राजवशंावलीमधील राजकत्यांच्या क्रमाबाबत बरािसा र्ोंधळ उडतो. 

 
इतर वाङ्मयीन साधनामंध्ये, या काळात अर्र त्या सुमारास भारताला भेट िेिाऱ्या प्रवाशाचं्या 

मतािंी माणहती णमळते. ग्रीक व लॅणटन भाषामंधील प्रािीन वाङ्मयातून हे वृत्तातं र्ोळा केलेले आहेत. 
यामध्ये सेल्युक्स णनकेटरिा (इराि आणि बाणबलोन येथे राज्य करिाऱ्या अलेक्िंाडंरिा वारस) णमत्र 
मेर्नॅ्स्थणनस यािा वृत्तातं सवात महत्त्वािा आहे. त्याने िंद्ररु्प्ताच्या िरबाराला भेट णिली होती आणि 
पाटलीपुत्र या राजधानीच्या शहरी तो काही काळ राणहलेला होता. िुिैवाने त्यािे मूळिे णलिाि उपलब्ध 
नाही. वरे्वरे्ळ्या प्रािीन गं्रथामंध्ये त्यातून उद्धतृ केलेले उतारे फक्त णशल्लक राणहले आहेत. स्रॅबो आणि 
डायोडोरस (िोघेही इ. स. पू. पणहल्या शतकातील) तसेि ॲणरयन (इसवी सनाच्या िुसऱ्या शतकातील) 
याचं्यासारख्या पुढील काळातील ग्रीक लेिकानंी मेर्नॅ्स्थणनसच्या णलिािातील उतारे णिले आहेत. इसवी 
सनाच्या पणहल्या शतकात णलणहिाऱ्या न्प्लनीने आपल्या लॅणटन गं्रथात मेर्नॅ्स्थणनसच्या वृत्तातंािा उपयोर् 
केलेला आहे. यामुळे साहणजकि उताऱ्याचं्या रूपाने णमळिाऱ्या या वृत्तातंािी णवर्श्सनीयता काहीशी कमी 
होते. कारि मूळ गं्रथामधील उतारे िेत असता लेिकाच्या व्यन्क्तर्त पूवगग्रहािंा काही ना काही भार् 
णनुःसंशयपिे त्यात णशरण्यािा संभव असतो. 

 
वाङ्मयीन पुराव्यािा णविार करीत असता ते कशा प्रकारे हाताळावते यासबंंधी काही णविार माडंिे 

जरुरीिे आहे. अनेक समकालीन साधने कालौघात नष्ट तरी िंालेली असतात झकवा प्रकाशात तरी आलेली 
नसतात. हे लक्षात ठेवले पाणहजे. अनेक अज्ञात कालणवभार्ािंी पणरश्रमपूवगक अभ्यासाने छाननी करून 
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अर्र नव ेसंशोधन करून जुळिी करावी लार्ते. काही साधनाचं्या साणहन्त्यक शलैीमुळे समस्या णनमाि 
होतात. उिाहरिाथग, अथगशास्त्रािी रिना सूत्रबद्ध पद्धतीने िंालेली आहे. कमीत कमी शब्िािंा वापर 
केलेला आहे. त्यामुळे साहणजकि वाक्यािें अथग लावताना र्ोंधळ उडतो. 

 
अणतप्रािीन काळातील णलिािामधील णवशषे संज्ञािें भाषातंर कसे करावयािे, ही सवगि 

इणतहासकारापंुढे णनमाि होिारी समस्या आहे. संिभानुसार शब्िािें अथग वरे्ळे होतात आणि कालार्णिक 
व समाजार्णिक शब्िािें र्र्सभताथग बिलतात. उिाहरिि द्यावयािे िंाल्यास धमग या शब्िािा अिूक 
पाणरभाणषक शब्ि इंग्रजीमध्ये नाही आणि इसवी सनपूवग णतसऱ्या शतकापासून त्या शब्िािा र्र्सभताथग 
णकतीतरी बिलत आलेला आहे. 

 
णलिािाच्या अस्सलपिाणवषयीिी समस्याही णततकीि महत्त्वािी आहे. या बाबतीत 

इणतहासकारानंा भाषाशास्त्रज्ञािंी मित होते. याणशवाय संपूिग िात्री पटवण्यासाठी वापरता येण्याजोरे् 
एकमेव साधन म्हिजे इतर साधनामंधून णमळिारा उपोद्वलक पुरावा. या णठकािी मेर्नॅ्स्थणनसने केलेले 
पाटणलपुत्र शहरािे विगन आपल्याला उिाहरिािािल घेता येईल. तो म्हितो, ‘या शहराभोवती लाकडी 
तटबंिी होती.’ पुरातत्त्वीय उत्िननामुळे पटना शहराजवळच्या लाकडी तटबंिीिे अन्स्तत्व णसद्ध िंाले 
आहे. जेव्हा असा उपोद्बलक पुरावा उपलब्ध होऊ शकत नाही तेव्हा उपलब्ध माणहतीिी णिणकत्सापूवगक 
छाननी करून िोया वाटिाऱ्या माणहतीपासून संभाव्य सत्य वरे्ळे काढण्यािा प्रयत्न करीत राहिे हाि 
मार्ग इणतहासकारापंुढे राहतो. 

 
णलिाि कोित्या उदे्दशाने िंालेले आहे यािे भान णवशषे करून रािले पाणहजे. जर ते णलिाि 

एिाद्या णवणशष्ट मताच्या प्रिारासाठी िंाले असेल तर असे भान रािण्याकडे िुलगक्ष करूि नये. अशोकािी 
बौद्धधमावरील णनष्ठा िािणवण्यासाठी जे बौद्धगं्रथ णलणहले रे्ले आहेत त्यावरून अशोक संपूिगपिे 
बौद्धसंघाच्या[‘सघं’ यािा शब्िशुः अथग ‘समाज’ असा आहे. णभक्षूंिा िजा ठरवण्याच्या बौद्धाचं्या पद्धतीला णिलेली ती एक अणधकृत सजं्ञा आहे. 
सुरुवातीच्या काळात त्यािी घटना बरीिशी लोकशाही स्वरूपािी होती.] आहारी रे्लेला होता यावर आपल्याला णवर्श्ास 
ठेवावा लार्तो. पि त्यािे स्वतुःिे आज्ञालेि िुसरेि काही सूणित करतात. 

 
ग्रीक लोक भारताला परके होते, त्यामुळे त्यानंी या िेशाकडे व येथील िालीरीतींकडे परक्याच्या 

नजरेने पाणहलेले आहे, ही र्ोष्ट ग्रीक साधनाचं्या बाबतीत लक्षात ठेवली पाणहजे. त्याचं्या णलिािात 
काहीसा भीणतयुक्त आिरािा व र्ोंधळािा भार् णिसतो. परंतु त्यािा फार र्ंभीरपिाने णविार करण्यािी 
र्रज नाही. परकीयाचं्या नजरेतून णलणहलेल्या माणहतीिा ते उपयोर् करीत असल्याने एिाद्या प्रश्नािी 
ताणत्त्वक बाजू आणि व्यावहाणरक बाजू यािंी र्ल्लत होण्यािी काही वळेा शक्यता आहे. मेर्नॅ्स्थणनसिे 
भारतातील सात जातींिे विगन, हा मुद्दा स्पष्ट करिारे आहे. 

 
मौयगकालासंबंधीच्या वस्तुरूप साधनामंध्ये आपल्याला बऱ्याि मोठ्या प्रमािावर नािकशास्त्रीय 

पुरावा णमळतो. पुरातत्त्वीय पुराव्यामंध्ये उत्िननातून प्रतीत होिारे कलाकौशल्य व कलावस्तू णमळतात. 
पणहल्या प्रकारात प्रामुख्याने िािंी व ताबं े यािंी नािी व िािंीच्या णिपािंी नािी मोडतात. बॅन्क्रयन 
ग्रीकाचं्या आर्मनापयंतच्या मौयगकाळात ही नािी व्यवहारात वापरली जात असावीत असे णिसते. वायव्य 
भारत, र्ंरे्िे िोरे आणि िख्िनच्या पठारािा उत्तर पणरसर या भार्ामंध्ये प्रामुख्याने ही नािी वापरली 
जात. [रु्प्ता, शबन्स्कललओग्राफी ऑफ र् होडवस ऑफ पंचमाकव ड कॉई्स इन ए्िंट इंशडर्या.] भारतातील उपलब्ध असलेल्या 
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नाण्यापंैकी ही सवात प्रािीन असून त्यावंरील व प्रतीके ही अणधकृत णिसहे होती, हे आता बऱ्याि अंशी 
णनणितपिे सारं्ता येिे शक्य िंाले आहे. 

 
तक्षणशला येथे िीघगकाल उत्िनन केले रे्ले. रे्ल्या पंधरा वषांमध्ये वायव्य भारतात व र्ंरे्च्या 

िोऱ्यात िालू असलेल्या उत्िननािंी त्यात भर पडत आहे. अनेक णठकािी मौयगपूवग थरापयंत उत्िनन 
केलेले आहे. इतर अनेक वस्तंूप्रमािेि मातीच्या भाडं्ाचं्या प्रकारािाही सासं्कृणतक क्रम णनणित करण्यास 
उपयोर् होतो. या प्रकारामध्ये, अर्िी िणक्षिेकडिा भार् अपवािािािल सोडला तर इतर भार्ामंध्ये सवगत्र 
सापडलेला, उत्तरेकडील काळ्या िकिकीत भाडं्ािा प्रकार नजरेला णवशषे सुिाविारा आहे. 

 
पुरातत्त्वीय पुराव्याप्रमािेि संबंणधत वस्तूही पुराव्यासारख्या असतात. काही इणतहासकार त्यानंा 

कलािें अवशषे असे नाव िेतात. यामध्ये शीषासाठी जनावराचं्या प्रणतकृतीिा उपयोर् केलेले स्तंभ असून 
त्याचं्यापैकी काहींवर आज्ञालेि कोरलेले होते. यामंध्ये रामपूवा, लौणरया–नंिनर्ढ येथील एकि 
झसहाकृती असलेल्या स्तंभशीषािा समावशे होतो. बसाढ येथील कोरीव कामणवरणहत स्तंभही याि प्रकारात 
मोडतो. रामपूवा येथील िुसऱ्या एका स्तंभावर एकि वृषभ असून त्यावरही कोरीवकाम नाही. सारनाथ व 
सािंी येथील स्तंभशीषांवर िार झसह आहेत. एका स्तंभशीषावर हत्ती आहे, तो बहुधा संणकस्थ येथील 
स्तंभावरील असावा. धौली येथील णशळेत कोरलेला हत्ती व कालसी येथील णशलापषृ्ठावर रेिाटलेला हत्ती 
या िोनही कृती अशोककालीन असाव्यात असे मानले जाते. 

 
इतके णवणवध प्रकारिे पुराव े उपलब्ध असल्यामुळे अनेक इणतहासकारानंा मौयगकालावर 

णलणहण्यािा मोह व्हावा यात आियग वाटण्याजोरे् काही नाही. हे ऐणतहाणसक संशोधन णवपुल प्रमािावर 
िंालेले असले तरी इतर इणतहासकाराचं्या, नव ेअथग लावण्याच्या प्रयत्नानंा त्यािा प्रणतबधं होऊ नये असे 
आम्हास वाटते. कारि मौयगकालासंबंधी अजूनही अनुत्तणरत राणहलेल्या अनेक प्रश्नािंी उत्तरे णमळवण्यात 
त्यामुळे यश णमळू शकेल. इणतहासासबंंधीच्या दृणष्टकोिातं वैणवध्य असल्यामुळे, ज्ञात घटनािंा संपूिग साधार 
पुनराथग लावता येईल असा आम्हाला णवर्श्ास वाटतो. हे वैणवध्य असिे शक्य आहे असे नव्हे तर त्यािी 
आवश्यकताही आहे, कारि इणतहास हा एक णजवतं अभ्यासणवषय आहे, आणि जर कोितेही पृथक्करि 
साधार केलेले असेल तर असे प्रत्येक नव े पृथक्करि त्या णवषयासंबधंीच्या ज्ञानात भरि घालते. केवळ 
इणतहासाच्या पद्धतीच्या मयािेतही महत्त्व िेण्याच्या पद्धतीत फरक पडला तरी िरे पृथक्करि करिे शक्य 
आहे. 

 
अशोक राज्यावर येण्यापूवीच्या घटनािंी पुनरगिना केल्यामुळे उपयुक्त पार्श्गभमूी णमळेल व 

विगनातही सातत्य रािले जाईल. कौटल्य या ब्राह्मिाने नंिािा उच्छेि केल्यानंतर त्या जार्ी मौयग आले 
असे पुरािानंी विगन केले आहे. [पार्सर्टर,डार्यनॅन्स्कस्टज ऑफ शद कशल एज्, पृ. २६] मौयांिा उिय तौलणनक दृष्ट्या 
काहीशा अणनणित व हलक्या पणरन्स्थतीमधून िंाला असावा असे णिसते. त्यामुळे त्याचं्या कुळाणवषयी 
णवणवध आख्याणयका णनमाि िंाल्या असाव्यात. एका नंि राजािी पत्नी व पणहल्या मौयािी आजी वा आई 
मुरा णहच्या नावावरून या कुळािे नाव मौयग पडले असे एक आख्याणयका सारं्ते. [धंुणडराज, कॉमेंरी ऑन शद प्ले 

मुद्राराक्षस.] जरी पुरािानंी मौयांिे विगन शूद्र प्रायास्त्व अधार्समकाुः, ‘प्रामुख्याने शुद्र व अधार्समक’ असे केलेले 
असले तरी या िोन राजघराण्यािंा संबंध पुरािे जोडीत नाहीत. त्यािे संभाव्य कारि हेि णहसते की 
नंिघरािे शूद्र होते. [पार्सर्टर, डार्यनॅन्स्कस्टज् ऑफ शद कशल एज्, पृ. २५.] जरी प्रािीन युरोपीय लेिकानंी िंद्ररु्प्त 
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हलक्या कुळातील मनुष्ट्य होता असे विगन केलेले असले तरी त्यानंा ज्ञात असलेल्या शवेटच्या नंिराजाशी, 
धनानंिाशी ते त्यािा संबंध जोडीत नाहीत. [जन्स्टन, पंधरा, ४.] 

 
बौद्ध लेिकानंी बुद्ध ज्या जमातीमधील होता त्या शाक्य जमातीशी या राजघराण्यािा संबधं 

जोडण्यािा प्रयत्न केला आहे. [रं्सय्र्यपकाशसनी, व्हॉ.एक,पाि पृ. १७९, १८०.] ज्या प्रिेशातून ते आले त्या प्रिेशात 
मोर (संस्कृतमध्ये मयूर व पालीमध्ये मोर) णवपुल होते आणि तेथील िर्डही मोराचं्या मानासंारिे णिसत 
असे आपल्याला साणंर्तले रे्ले आहे. म्हिून ते मोरीय (मौयग शब्िािे पाली रूप) या नावाने ओळिले जाऊ 
लार्ले. शाक्याशंी संबंध जोडण्यािा हा प्रयत्न लक्षात घेण्याजोर्ा आहे. कारि त्यामुळे अशोक व त्यािे 
पूवगज यािंा सामाणजक िजा उंिावतो. णशवाय यामुळे, अशोकािा समजला जािारा मुलर्ा व श्रीलंकेमध्ये 
प्रथम बौद्धधमग नेिाऱ्या धमगप्रिारकापंैकी एक, मझहि यािे आणि बुद्धािे जास्त णनकटिे नाते िािणवता येते. 

 
िंद्ररु्प्त उत्तरापय प्रिेशातील; जर तो तक्षणशलेिा नसेल तर किाणित र्ाधंारिा असावा असे एक 

मत माडंण्यात आलेले आहे. [वारूआ, आर्यसी, व्हॉ. िहा, पृ. ३४.] त्यािे सुरवातीिे णशक्षि, त्यािे लष्ट्करी णशक्षि व 
त्यािे जोडलेले णमत्र हे सवग प्रामुख्याने या प्रिेशाशी संबंणधत आहेत. मौयांनी केलेली िरोष्ठी जाििाऱ्या 
लीणपकािंी नेमिूक व अखमोनीर्य परंपरा अनुसरिारे कारार्ीर या र्ोष्टी या संबधंाच्या आििी काही 
णनिशगक आहेत. आमिे असे मत आहे की तो जरी उत्तरेकडच्या प्रिेशातील असला तरी मर्धाशीही त्यािे 
काही णनकट संबंध असावते व त्यामुळेि तो नंिािें उच्चाटन इतक्या सहजपिे करू शकला. 

 
इ. स. १५० मधील रुद्रिामनिा जुनार्ड येथील णशलालेि असे सारं्तो की पुष्ट्परु्प्त हा वैश्य, 

मौयगराजा िंद्ररु्प्त यािा प्राणंतक राज्यपाल होता. [एप. इंड, व्हॉ. आठ, पृ. ४२, तळटीप.] पुष्ट्परु्प्त हा िंद्ररु्प्तािा 
मेहुिा असावा असा उल्लेि असल्यािेही एके णठकािी सूणित केले रे्ले आहे. [कीलहॉनग, एप. इंड, व्हॉ. सात पृ. ४६, 

नं. ७.] िंद्ररु्प्ताने आपल्या साम्राज्याच्या पणिम भार्ािा राज्यकारभार पाहण्यासाठी आपल्या मेहुण्याला 
नेमाव ेहे व्यवहायग णिसते. यावरून असेही सुिवता येईल की मौयांिे कुळ वैश्य असाव.े कारि जरी ब्राह्मि 
व क्षणत्रय याचं्या नावाच्या शवेटी रु्प्त हे उपपि वापरले जात असले तरी त्यािा उपयोर् वैश्य मोठ्या 
प्रमािावर करीत असत. मौयांिे कुळ हे तौलणनक दृष्टया हलके होते असे सारं्िाऱ्या आख्याणयकेशीही हे 
जुळण्यासारिे आहे. 

 
पुरािे असे सारं्तात की, िािक्य याही नावाने ओळिला जािारा कौटल्य िंद्ररु्प्ताला या िेशािा 

राजा नेमील. [पार्सर्टर, डार्यनॉन्स्कस्टज ऑफ शद कशल एज.पृ. २५.] अनेक आधारावंरून आपल्याला असे माहीत आहे की 
कौटल्य हा नंतर िंद्ररु्प्तािा मंत्री िंाला. मर्धाच्या झसहासनासाठी िंद्ररु्प्ताच्या सुरवातीच्या प्रयत्नामंारे् 
णवणित्र पे्ररिा होती. आणि या संबंधात कौटल्याने केलेल्या कामणर्रीवर पुढच्या अनेक शतकामंध्ये अनेक 
कथा रिल्या रे्ल्या आहेत. [रं्सय्र्यपकाशसनी, व्हॉ. एक, पाि पृ. ८१, तळटीप.] एक राजकारिी व्यक्ती म्हिून िंालेला 
िंद्ररु्प्तािा उिय आणि अलेक्िंाडंरिी स्वारी यािंाही संबंध जोडला जातो. प्रािीन गं्रथामंध्ये िोघािंी एक 
भेट िंाल्यािे साणंर्तले आहे. [प्लुटाकग , लाईफ ऑफ अलेक््ांडर, बासष्ट, पृ. ४०३ टानग, (अलेक््ांडर दी गे्रट, पृ. २७५) याचं्या मते ही 
आख्याणयका िोटी असावी. आम्हाला असे वाटते की ही भेट िंाली असावी पि णतला तात्काणलक महत्त्व नसाव.े] अलेक्िंाडंर 
परतल्यानंतर वायव्य भारतात णनमाि िंालेल्या अराजकामुळे िंद्ररु्प्ताला त्या भार्ात आपले स्थान त्वरेने 
व पणरिामकारक रीतीने प्रस्थाणपत करता आले. 

 
पुरािे असे सारं्तात की मौयग राजघरािे एकूि १३७ वष ेणटकेल. राजा म्हिून िंद्ररु्प्ताला २४ वष,े 
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झबिुसाराला २५ वष ेआणि अशोकाला ३६ वष ेअशी यािी त्यात णिली आहे. यानंतरिी यािी अनेक कमी 
महत्त्वाच्या राज्यकत्यांच्या नावामुंळे लाबंली आहे. [राजतरंशगिी या काणश्मरच्या इणतहासगं्रथात शकुणन हा अशोकािा णपतामह 
असल्यािे साणंर्तले आहे. (एक, १०२).याला इतर कोित्याही साधनामंध्ये पुष्टी णमळत नाही. या इणतहासगं्रथात सुरवातीच्या राजािंा णिलेला 
वृत्तातं इतका र्ोंधळात टाकिारा आहे की इतर काही पुरावा णमळाल्यािेरीज हे णवधान मासय करिे कठीि आहे.] महार्ंसाने राजािंी 
यािी पुढीलप्रमािे णिली आहे. िंद्ररु्प्त २४ वषे, झबिुसार २८ वषे, राजाणवरणहत काळ ४ वष,े नंतर अशोक 
३७ वष.े [पाच, १६.] दीपर्ंस या गं्रथानेही हीि यािी णिली आहे. [पाच, ९७.] 

 
बुद्धाच्या मृत्युणिनाच्या अर्र बौद्ध वाङ्मयात ज्याला पशरशनर्ाि असे संबोधले आहे त्याच्या आधारे 

मौयांिा कालानुक्रम णिलेला आहे. श्रीलंकेमधील बिरी असे सारं्तात की बुद्धाच्या मृत्यूनंतर २१८ वषांनी 
अशोक झसहासनावर आला. [महारं्स, पाि २१, दीपरं्स, सहा १.] इ. स. पू. ५४४, ४८६ व ४८३ ही तीन वरे्वरे्ळी 
वष ेबुद्धाच्या पशरशनर्ािाचे वषग म्हिून मोठ्या प्रमािावर मानली जातात. यापकैी इ. स. पू. ५४४ हे पणहले 
वषग म्हिजे नंतरच्या काळात रिलेली कथा आहे व ती इतर कोित्याही पुराव्याशी जुळत नाही. 
श्रीलंकेमधील बिरींनी ते वषग इसवी सनाच्या अकराव्या शतकात स्वीकारले. [्लीट, जेआरएएस. १९०९, पृ. ३२३. 

तळटीप.] या शतकापूवीच्या बिरकारंानी इतर िोन वषांपैकी एकािा उपयोर् केलेला णिसतो. कँटनच्या 
झबिुयुक्त नोंिीशी इ. स. पू. ४८६ हा काळ जुळत असला तरी साधारितुः इ. स. पू. ४८३ हाि काळ जास्त 
करून मासय केला जातो. [बुद्धाच्या पणरणनवािाच्या प्रत्येक वधापनणिनी एक झबिु िेऊन पुढील वषातील घटनाचं्या नोंिी ठेवल्या जात 
असे साणंर्तले जाते. अशा नोंिी करण्यािी प्रथा इ. स. ४८९ पयंत कँटनमध्ये िालू होती. या झबिंूिी सखं्या त्यावेळेपयंत ९७५ पयंत रे्लेली णिसते. 
त्यावरून इ. स. पू. ४८६ हा पणरणनवािािा काळ णमळतो. (णहस्री अँड कल्िर ऑफ णि इंणडयन पीपल व्हॉ. िोन, शद एज ऑफ पृ इंशपशरअल 
रु्यशनटी. ३६)] 

 
्लीटिे असे मत आहे की इ. स. पू. ४८३ हा काळ मानण्यािे मूळ भारतात आहे आणि मझहिाच्या 

आर्मनामुळे श्रीलंकेमध्ये तो काळ ज्ञात िंाला. [जेआरएएस् १९०९ पृ. ३२४, तळटीप.] या तीन कालािेरीज इतर 
कालही सूणित केले आहेत पि त्यानंा पुरेसा आधार नाही. 

 
आमच्या दृणष्टकोनातून इ. स. पू. ५४४ या काळािी ििल घेण्यािी जरूरि नाही. वर 

उल्लेणिलेल्या पुराव्यावरून णहशबे केला तर िंद्ररु्प्तािा काळ इ.स. पू. ३८२ हा णमळेल. परंतु तो 
स्वीकारला तर अलेक्िंाडंरबरोबर त्यािी भेट होिे शक्य नाही. तसेि सेल्युकस णनकेटरशीही त्यािा संबधं 
येिे शक्य नाही. या संबधंािा आमच्याजवळ णनणित पुरावा आहे. याणशवाय अशोकाच्या तेराव्या 
णशलाशासनात णिलेली ग्रीक राजािंी नावहेी जुळिार नाहीत.त्यामुळे इतर िोन संभाव्य कालावर आधाणरत 
कालानुक्रमािा णहशबे करिे आम्हाला भार् आहे. 

 
श्रीलंकेतील बिरींमधील पुराव्यावंरून आपल्याला मौयांिे पुढील काळ णमळतात. [दीपरं्स, पाि, ८०–

८२.] िंद्ररु्प्ताने आपली कारकीिग इ. स. पू. ३२१ मध्ये सुरू केली. त्याच्या मार्ून इ. स. पू. २९७ मध्ये 
झबिुसार र्ािीवर आला आणि िार वषांच्या राजाणवरणहत कालिंडानंतर इ. स. पू. २६५ मध्ये अशोकािा 
राज्याणभषेक िंाला. इ. स. पू. ४८३ हे पणरणनवािािे वषग आधारभतू धरून हा णहशबे केलेला आहे. जर 
आपि इ. स. पू. ४८६ हे वषग पणरणनवािािे वषग म्हिून मासय केले तर प्रत्येक बाबतीत हा काळ तीन वष े
आधीिा णमळतो. अशा प्रकारे िंद्ररु्प्ताच्या राज्यरोहिाच्या, इ. स. पू. ३२४ व इ. स. पू. ३२१ अशा िोन 
संभाव्य कालािंा णविार करिे आम्हाला भार् आहे. [अनेक जैन गं्रथाचं्या आधारे इ. स. पू.३१३ हे वषगही सूणित केलेले आहे. 
यामध्ये हेमिंद्रािे पशरशिष्टपर्वन व नंतरच्या काळातील एक इणतहासकार रोर्स यािा पुरावा यािंा समावेश होतो. महावीराच्या मृत्यूनंतर १५५ 
वषांनी िंद्ररु्प्त र्ािीवर आला. या णवधानावर (पणरणशष्टपवगन,आठ, ३३९) जैनािंी मासयता आधारलेली आहे. परंतु िुिैवाने महावीराच्या मृत्यूिा 
णनणित काळ माहीत नाही. णशवाय इ. स. पू. ३१३ या वषािा इतर ज्ञात पुराव्याशंी मेळ बसत नाही हेही आपिास पाहावयािे आहे.] यामुळे 
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झबिुसाराच्या बाबतीतही इ. स. पू. ३०० वा इ. स. पू. २९७ हे िोन पयायी काल णमळतात.परंतु अशोकाच्या 
राज्यारोहिाच्या बाबतीत आपल्याला अनेक संभाव्य णतथी णमळतात कारि झबिुसारािी कारकीिग णकती 
वषांिी होती याणवषयी वरे्वरे्ळ्या आधारामंध्ये एकमत होत नाही. २८, २७ व २५ वष े असे तीन पयाय 
साणंर्तले आहेत. यािंा मार्ोवा घेतला व िार वषांिा राजाणवरणहत काळ लक्षात घेतला तर अशोकाच्या 
बाबतीत इ. स. पू. २७१, २६९, २६८ व २६५ ही संभाव्य वष ेणमळतात. 

 
इ. स. पू. २७१ हे वषग मासय करता येत नाही कारि अशोकाच्या कारणकिीतील वरे्वरे्ळ्या 

घटनाशंी त्यािा मेळ बसत नाही. उिाहरिाथग ज्या पाि ग्रीक राजाशंी अशोकािा सपंकग  होता, त्यािंी नाव े
साणंर्तलेल्या तेराव्या णशलाशासनातील पुरावा. इतराचं्या पुराव्यािंा परामषग घेत असता एर्रमौटने आपल्या 
अणलकडच्या पुस्तकात एक नवा पुरावा प्रकाशात आिला आहे, तोही लक्षात घेतला पाणहजे. [शद क्रोनॉलॉजी 

ऑफ शद रेन ऑफ अिोक मोरीर्य प.ृ १६५.] बौद्धधमीयानंा पणवत्र वाटिाऱ्या वरे्वरे्ळ्या स्थळाचं्या तीथगयाते्रसाठी 
अशोक रे्ला आणि या तीथगयाते्रपूवी एक सूयगग्रहि होते, असे आपल्याला शदव्र्यार्दानात साणंर्तलेले आहे. 
[सहव्र्ीस.पृ. ३८०.] रुन्म्मनिेइ स्तंभावरील कोरीव लेिावरून हे स्पष्ट होते की अशोक त्याच्या एकणवसाव्या 
वषी याते्रला रे्ला होता. बौद्धधमीयाचं्या याते्रिी जी णवणशष्ट स्थळे आहेत त्यातील रुन्म्मनिेइ (लंुन्म्बनी) 
एक असून त्याि वषी त्याने या स्थळाला भेट णिली. ग्रहिािा काळ इ. स. पू. २४९ असा णनणित करण्यात 
आला आहे. [िुसरे प्रकरि पाहावे.] राजाच्या तीथगयाते्रच्या तयारीला लार्िारा पुरेसा वळे लक्षात घेतला तर हे 
ग्रहि तीथगयाते्रपूवी एक वा िोन वषे लार्ले असाव.े या पुराव्यावरून अशोकािा काळ इ. स. पू. २६६ वा 
२६५ असावा असे मानिे शक्य नाही. म्हिून आता इ. स. पू. २६९–२६८ या िरम्यानच्या काळात केव्हातरी 
अशोकािे राज्यारोहि िंाले असे म्हिाव ेलार्ते. 

 
आपल्याला आता पुढीलप्रमािे कालानुक्रम णमळतो. 

 
१) इ. स. पू. ४८६ हे पणरणनवािािे वषग र्ृहीत धरले तर 

िंद्ररु्प्त इ. स. पू. ३२४ 
झबिुसार इ. स. पू. ३००. मृत्य ूइ. स. पू. २७२ 
 (२८ वष ेकारकीिग) 
राजाणवरणहत काल ४ वषे 
अशोक इ. स. पू. २६९–२६८ 
१३ व ेणशलाशासन इ. स. पू. २५६–२५५ 
ग्रहि इ. स. पू. २४९ 
 

२) इ. स. पू. ४८३ हे पणरणनवािािे वषग र्ृहीत धरले तर 
िंद्ररु्प्त इ. स. पू. ३२१ 
झबिुसार इ. स. पू. २९७. मृत्य ूइ. स. पू. २७२ 
 (२५ वष ेकारकीिग) 
राजाणवरणहत काल ४ वषे 
अशोक इ. स. पू. २६८ 
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िोसही कालानुक्रमाचं्या पद्धतीनुसार इ. स. पू. २६९–२६८ या अशोकाच्या राज्यारोहिाच्या वषािा 
मेळ बसतो. जर बुद्धाच्या मृत्यूनंतर २१८ वषांनी अशोक झसहासनावर आला असला व वरील णवविेनावरून 
आपि जाितो की अशोकाने इ. स. पू. २६९–२६८ मध्ये राज्यारोहि केले, तर इ. स. पू. ४८३ पेक्षा इ. स. 
पू. ४८६ हेि वषे पणरणनवािािे जास्त संभाव्य वषग णिसते. याणशवाय पुरािामंधील कालानुक्रमानुसार 
झबिुसाराने २५ वषग राज्य केले असे र्ृहीत धरले आणि पणरणनवािािे वषग इ. स. पू. ४८६ हे र्ृहीत धरले 
तरीही िंद्ररु्प्तािा काळ इ. स. पू. ३२१ याि णनष्ट्कषाप्रत आपि येतो. पुरािानंी राजाणवरणहत कालािा 
उल्लेि केलेला नाही यािी नोंि आपल्याला या णठकािी केली पाणहजे. [पार्सर्टर, डार्यनॅन्स्कस्टज ऑफ शद कशल एज् पृ. 

२७] पुरािे या राजघराण्यािी एकूि वष ेआणि व्यन्क्तर्त राज्यकत्यांच्या कारणकिीिी वष ेिेतात त्यामुळे ही 
नोंि िंाली नसावी. राजाणवरणहत कालािी नोंि या यािीत नाही. िंद्ररु्प्ताच्या जीवनक्रमाच्या दृष्टीकोनातून 
पाणहले तरी त्याच्या राज्यारोहिािे जास्त संभाव्य वषग इ. स. पू. ३२१ हेि णिसते. तो इ. स. पू. ३२६–३२५ 
च्या सुमारास अलेक्िंाडंरला भेटला व याि सुमारास नंिराजाणवरुद्ध त्याने बंड पुकारले असे मानले जाते. 
स्वतुःिे स्थान प्रस्थाणपत करण्याच्या दृष्टीने एिाद्या वषात त्याने पुरेसे सैसयबळ र्ोळा केले असाव े या 
र्ोष्टीिी शक्यता फारि कमी णिसते. िार ते पाि वषांिा काळ लार्ला असावा हाि सभंव जास्त णिसतो. 

 
अलेक्िंाडंर परतल्यानंतर व णवशषेतुः इ. स. पू. ३२३ मध्ये त्यािा मृत्य ू िंाल्यानंतर ग्रीकािंी 

झसधूच्या िोऱ्यातील सत्ता कमकुवत िंाली. यामुळे उत्तरेकडील राजे स्थाणनक राजकारिात रंु्तले तर 
िंद्ररु्प्ताने आपले स्थान पूवेकडच्या भार्ात पके्क केले. उत्तरेकडील राज्यािें सतत णवघटन होत राणहल्याने 
िंद्ररु्प्ताला ती राज्ये झजकून स्वतुःच्या मुलिाला जोडण्यािी संधी नक्कीि णमळालेली असिार. तेथून 
बहुधा त्याच्या हालिाली िणक्षिेच्या रोिाने मध्य भारतात सुरू िंाल्या असाव्यात. आणि इ. स. पू. ३१३ च्या 
सुमारास अवतंीच्या आसपासिा मुलुि व्यापला असावा. इ. स. पू. ३०५ मध्ये उत्तरेकडे सरकून त्याने 
सेल्युकस णनकेटर णवरुद्ध मोहीम काढली असावी व इ. स. पू. ३०३ मध्ये तह होऊन या युद्धािा शवेट 
िंाला. 

 
मर्धाच्या आजूबाजूच्या प्रिेशातील िेड्ावंर लहान प्रमािावर हल्ल े िढवनू मर्ध णमळण्यािी 

प्रत्यक्ष प्रणक्रया सुरू िंाली असे णिसते. या संिभात आपल्याला एक सुप्रणसद्ध कथा ऐकावयास णमळते. 
ताटामधील भात कडेकडेने िाण्याऐवजी एकिम भाताति मध्यावर हात घालिाऱ्या मुलाला त्यािी आई 
रार्ावली. यावरून नंिाच्या राज्यािे कडेिे भार् आधी झजकावते व नंतर मध्याला हात घालावा अशी 
कल्पना िंद्ररु्प्ताला सुिली. [पशरशिष्टपर्वन, आठ, २९०–६.] या साम्राज्यािी उभारिी व संघटन प्रामुख्याने 
शस्त्रसामर्थ्यावर िंाले. िंद्ररु्प्ताने सैसयाला कसे महत्व णिले होते ते प्रािीन गं्रथ सारं्तात आणि मौयांच्या 
एकूि सैसय बळाणवषयी वरे्वरे्ळे आकडे िेतात. असे असले तरी सैसय उभारिीिा हेतू लक्षात घेता ते सैसय 
िूप मोठे असण्यािी शक्यता आहे. सेल्युकसशी िंालेल्या तहामुळे वायव्य भारतातील काही मुलुि 
णमळाले. हे मुलुि नेमके कोिते या णवषयी िात्री नाही परंतु रे्ड्रोणशया, अरकोणशया, अणरया आणि 
पॅरोपॅणमसािे हे भार् जोडले रे्ले असावते असे मत माडंण्यात आले आहे. [न्स्मथ, अली शहस्री ऑफ इंशडर्या, पृ. १५९.] 

 
िंद्ररु्प्त भारताच्या ऐक्यासाठी िंटत होता, असे णवधान काही इणतहासकारानंी केलेले आहे. असे 

णवधान करिे हा पूवगग्रहािा पणरिाम आहे. त्या कालात संपूिग उपिंडात राष्ट्रीयत्वािी जािीव नव्हती. 
त्यामुळे असा मुलुि राज्य म्हिून णटकवनू धरिे केवळ शासकीय व सैणनकी बळावरि अवलंबनू होते. 
िंद्ररु्प्त हा धूतग राजकीय बणुद्धमते्तिा पुरुष होता यात शकंाि नाही. अलौणकक बुणद्धमत्ता आणि व्यापक 
सारासार णववके असलेल्या सल्लार्ारािी जोड त्याच्या महत्त्वाकाकें्षला णमळाल्याने तो सुिैवी ठरला. 
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िंद्ररु्प्ताच्या िरबारात पािात्याचं्या राबता बराि असावा असे णिसते. इ. स. पू. ३०३ मध्ये 
सेल्युकसशी िंालेल्या तहामुळे जे णववाहसंबधंातून णमत्रत्वािे नाते णनमाि िंाले त्यामुळे सेल्युकसिी मुलर्ी 
आपल्या पणरवारासह पाटणलपुत्राच्या िरबारात उपन्स्थत राहत असण्यािी शक्यता आहे झकवा मौयांच्या 
अणधकाऱ्याचं्या बायका या नात्याने काही ग्रीक णस्त्रया तेथे राहात असाव्यात. मेर्नॅ्स्थणनसिी पाटणलपुत्राला 
भेट आणि किाणित परस्पराचं्या िूतािंी जा ये सोडली तरी एरवीही नजराण्यािंी वारंवार िेवघेव होत 
असल्यािा उल्लेि आहे. या नजराण्यामंधून कडक मािक द्रव्येही पाठवली जात. [ॲणथणनयस, एक, ३२, १८ डी.] 
पाटणलपुत्राच्या नार्री शासनयंत्रिेत परकीय लोकाचं्या णहतसंबधंािंी काळजी घेिारे एक िास मंडळ 
होते. यावरून तेथे बऱ्याि मोठ्या संख्येने परकीय लोक राहत असावते असे णिसते. 

 
िंद्ररु्प्ताने आपल्या कारणकिीच्या अिेरच्या काळात जैनधमग स्वीकारला अशी एक आख्याणयका 

पणरणशष्टपवगनमध्ये आलेली आहे. [आठ, पृ. ४१५ तळटीप, आणि पृ. एकशएेकवीस.] याि गं्रथात मर्धामध्ये सतत बारा 
वष ेिुष्ट्काळ पडल्यािा उल्लेि आहे. सोहर्ौरा व महास्थान येथील िोसही लेिामंध्ये िुष्ट्काळाच्या बाबतीत 
सावधणर्रीच्या उपाययोजनािंा जो उल्लेि आहे त्यािंा वरील उल्लिेाशी मेळ बसतो. जैन आख्याणयका पुढे 
असे सारं्ते की िंद्ररु्प्ताने आपला मुलर्ा झसहसेन (बहुधा झबिुसारािे िुसरे नाव) याच्यासाठी राज्यत्यार् 
केला आणि भद्रबाहू या जैन साधूबरोबर तो म्हैसूरमधील श्रवि–वळेर्ोळा येथे रे्ला. कमगठ जैनाचं्या 
पद्धतीने, प्रामुख्याने अनशनव्रत घेऊन तो मरि पावला. 

 
णपत्याच्या मृत्यूनंतर इ. स. पू. २९७ मध्ये मौयांच्या झसहासनावर आरूढ िंालेल्या झबिुसाराच्या 

नावाने बौद्ध बिरकराचं्या कल्पनाणवलासाला भरपूर वाव णिला आहे. त्याच्या नावात समाणवष्ट असलेल्या 
शब्िावंर कोटी करून त्याच्या जसमासबंंधी साणंर्तलेली एक िमत्काणरक कथा आपल्याला ऐकावयास 
णमळते. िंद्ररु्प्ताच्या रोजच्या अन्नात णवषािी सौम्य मात्रा णमसळून कौटल्याने त्याला णवषप्रणतबंधक 
बनवल्यािे विगनआहे. [रं्सय्र्यपकाशसनी, एक, पाि, प.ृ १८७.] त्याच्या र्भगवती असलेल्या पट्टरािीने एके णिवशी 
िंद्ररु्प्ताच्या अन्नातील एक घास घेतला. णतला प्रणतबधं करण्यास कौटल्यास फार उशीर िंाला, मुलािे 
प्राि वािणवण्यािा एकमेव मार्ग म्हिजे रािीिा णशरच्छेि हे त्याने जािले आणि त्याने णतिे डोके उडवले. 
एका शळेीच्या र्भाशयात रािीिा र्भग ठेवला. हे मूल जसमाला आले तेव्हा त्याच्या अंर्ावर णठपके होते 
म्हिून त्याला झबिुसार (झबिु=णठपका, सार=र्ंध वा अकग ) हे नाव पडले. 

 
प्रािीन ग्रीक गं्रथामंधून झबिुसार ‘अणमत्रोिाणतस’ या नावाने ओळिला जातो. अणमत्रिाि 

(शत्रुभक्षक) अर्र अणमत्रघात (शत्रूला ठार मारिारा) या संस्कृत शब्िािंा ग्रीक अपभं्रश अणमत्रोिाणतस 
असावा. [स्रॅबो, िोन, उतारा २९ पृ. ७०.] पणहल्या ॲणटओकसने आपला राजिूत म्हिून डेमकॅसला सेंड्रोकोट्
टसिा मुलर्ा अणमत्रोिाणतस याच्याकडे पाठणवले होते असा उल्लिे स्रॅबोने केला आहे. टॉलेमी िुसरा 
णफलॅडेल्फस (इ. स. पू. २८५–२४७) या इणजप्तच्या राजाकडून एक िूत पाठवला रे्ला असे न्प्लनी 
सारं्तो. [शहस्ट, नॅच. बुक िार, सी. १७, (२१).] हा िूत झबिुसाराच्या झकवा अशोकाच्या कारणकिीत मौयांच्या 
िरबारात होता. इसवी सनाच्या णतसऱ्या शतकातील ॲणथणनयस णलणहतो की, णसणरयाच्या पणहल्या 
अँणटओकसला अणमत्रोिाणतसने पत्र णलहून मधुर मद्य, सुकी अंजीरे आणि भारतीय िरबारासाठी एक 
तत्वज्ञानी यािंी मार्िी केली, असे हेरे्सँडरने नमूि केले आहे. [ॲणथणनयस, तीन, ४४४ आणि िौिा, ६५२–३.] 

 
अणतप्रािीन बौद्धगं्रथामंध्ये झबिुसाराणवषयी फारशी माणहती नाही. बौद्धधमाणवषयी राजाला उत्साह 

नसल्यामुळे किाणित असे िंाले असाव.े त्याच्या िरबारात एक आजीणवक भणवष्ट्यवते्ता होता. अशोक 
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जसमाला आला त्यावळेी, तो राजा होईल असे भाणकत त्याने वतगणवले होते. यावरून झबिुसाराला 
आणजणवकाणंवषयी जास्त आस्था असावी असे णिसते. [शदव्र्यार्दान, सहव्वीस, पृ. ३७० तळटीप.] 

 
‘शत्रूंना ठार करिारा’ असे झबिुसाराला संबोधलेले आहे त्यावरून त्याचं्या कालिंडात अनेक 

मोणहमा िंाल्या असाव्यात असे सूणित होते. त्याच्या कारणकिीणवषयी णलणित पुराव ेनाहीत त्यामुळे त्याच्या 
णवजयासबंंधीिा तकग  णनष्ट्कासनाच्या प्रणक्रयेनेि करावा लार्तो. मौयांनी िणक्षि भारत केव्हा झजकला 
यासबंंधीिा काळ अणनणित आहे. िंद्ररु्प्ताने िणक्षिेकडे मोहीम काढल्यािा उल्लेि कोित्याही साधनामंध्ये 
नाही. ताणमळ वाङ्मयात मौयांनी िणक्षि भारत झजकल्यािा उल्लिे आहे पि त्यात कोित्याही णवणशष्ट 
राजािा उल्लेि नाही. एका प्रािीन णिस्ती गं्रथात, मेर्नॅ्स्थणनसने तर्वने निीच्या िुसऱ्या तीरावर काही 
साधू पाणहल्यािा एकमेव उतारा उद्धृत केलेला आहे. मकॅझक्रडलच्या मते ती तंुर्भद्रा निी असावी. [उतारा 

िोपन्न, स्युडो–ओणरजेन, शफलॉसॉशफर्या, २४.मॅकझक्रडलने उद्धतृ केलेले. पृ. १२०.] जरी हे मत अिूक असले तरी त्यावरून 
िंद्ररु्प्तािे साम्राज्य त्या भार्ापयंत णवस्तारले होते या णनष्ट्कषाप्रत येण्यािी जरुरी नाही. एक प्रवासी म्हिून 
किाणित मेर्नॅ्स्थणनसने मौयगसाम्राज्याच्या बाहेरच्या भार्ातही प्रवास केला असेल. पुढच्या काळातील फा–
णहयान व ह्यएूसत्संर् याचं्यासारख्यानी िरोिरि असा प्रवास केला. णशवाय मेर्नॅ्स्थणनसच्या बाबतीत असेही 
म्हिता येईल की साधूच्या णवलक्षिपिािे त्याला णवशषे आकषगि असल्याने तो त्यानंा पाहण्यास उत्सुक 
असावा यात शकंा नाही. िंद्ररु्प्ताच्या उत्तरेकडील हालिाली िालू असतानाि िणक्षि णवजयासाठी त्याला 
अवधी णमळिे असंभवीय णिसते. 

 
अशोकाने आपल्या आज्ञालेिामंध्ये फक्त एका मोणहमेिा, कझलर्युद्धािा उल्लिे केला आहे. [तेराव े

णशलाशासन, ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, प.ृ १२५ तळटीप.] जर िणक्षिेकडे त्याने एिािी मोहीम काढली असती तर 
त्याने णतिा उल्लेि केला असता. तरीही त्यािे आज्ञालेि आजच्या म्हैसूरपयंत, इतक्या िणक्षिेकडे 
आढळतात. झबिुसाराने सोळा राज्ये झजकून आपले साम्राज्य एका समुद्रापासून िुसऱ्या समुद्रापयंत 
वाढणवले, असे तारानाथ णलणहतो. [गेशिश्ट देस बुर्ी्मुस् इन इंशडअन, पृ. ८८–८९.] यािा अथग द्वीपकल्पािा उत्तर 
भार्, असे सूणित होते. जर िंद्ररु्प्ताने राज्यत्यार् केल्यािी व तो जैन साधू िंाल्यािी आख्याणयका िरी 
असेल तर आपल्या साम्राजाच्या बाहेरि त्याने प्रवास केला असण्यािी शक्यता जास्त णिसते. एक भ्रमंती 
करिारा साधू या दृष्टीने त्यािी साम्राज्यातील उपन्स्थती झबिुसाराला त्रासिायक ठरली असती. 

 
इ. स. पू. २७३–२७२ या कालाने झबिुसारािा मृत्य ू पाणहला आणि त्याच्या मुलामंध्ये 

झसहासनासाठी संघषग सुरू िंाला. तो िार वष ेिालू होता आणि इ. स. पू. २६९–२६८ मध्ये झबिुसारािा 
उत्तराणधकारी म्हिून अशोकाच्या डोक्यावर राजमुकुट ठेवण्यात आला. 
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२ : पूर्ारु्यष्ट्र्य, राज्र्यारोहि आशि अिोकाच्र्या कारशकदीचा कालानुक्रम 
 
अशोकाच्या जसमाणवषयी अनेक णवलक्षि अनुमाने करण्यात आलेली आहेत. त्यापंकैी सवात जास्त 

संभाव्य असलेले एक अनुमान असे सूणित करते की एक ग्रीक राजकसया अशोकािी आजी अर्र आई 
असावी. सेल्यूकस् आणि िंद्ररु्प्त याचं्यामध्ये िंालेल्या करारात जे णववाहणवषयक कलम होते ते 
कार्िोपत्री न राहता प्रत्यक्षात आले असेल तरि ही शक्यता आहे. [पणहले प्रकरि पाहावे.] णसल्वा लेव्ही 
णलणहतो, (सेल्यूकसने)–त्याच्याशी (िंद्ररु्प्ताशी) णववाहसंबधं जोडून मतै्री केली. त्यामुळे एका ग्रीक 
राजकसयेिा मौयांच्या अंतुःपरुात प्रवशे िंाला यात शकंा नाही. [लेंद शसशर्ला्ात्रीस, पृ. ४८.] ग्रीक गं्रथ सेंड्रोकोट्
टस व अणमत्रोितेस याचं्याणवषयी माणहती िेतात पि अशोकाणवषयी नाही. परंतु जरी असा वैवाणहक 
स्नेहसंबधं जोडला रे्ला असला तरी झबिुसार हा ग्रीक राजकसयेिा मुलर्ा व म्हिून अशोक णतिा नातू, 
झकवा झबिुसाराने ग्रीक राजकसयेशी णववाह केला व अशोक णतिा मुलर्ा, असे णसद्ध करिारा अजून तरी 
कोिताही पुरावा नाही. तरीही जर आपि आििी मार्च्या वस्तुन्स्थतीिा मार्ोवा घेतला आणि असे र्ृहीत 
धरले की सेल्यूकसने स्वतुः सरिार घराण्यातील इरािी स्त्रीशी केलेल्या णववाहापासून ही राजकसया िंाली 
होती, तर वरील अनुमान णविारात घेण्याजारे् आहे. 

 
अशा मतै्रीिा संभव णविारात घेताना साधारितुः असे सुिणवले जाते की सेल्यूकसने मौयगघराण्यात 

एक राजकसया णिली. सेल्युणकड घराण्यात मौयांनी आपली राजकसया णिलेली असण्यािीही णततकीि 
शक्यता आहे. या िोहोपैकी कोित्याही प्रकाराने मतै्री िंालेली असेल तर सेल्यणूकड राजे आणि अशोक 
याचं्या नातेसबंंधािा आपल्याला शोध घेता येईल. इ. स. पू. २६१ मध्ये मरि पावलेला पणहला ॲणटओकस 
हा अशोकािा िुलत (वा मामे) आजोबा िंाला असता. जर अशोकािी आजी वयाने साधारितुः आपल्या 
भावाएवढी असेल व अशोकाच्या बालवयात ती णजवतं असेल तर डरायस व अलेक्िंाडंर यानंी 
र्ाजणवलेल्या पराक्रमाच्या कथा सारं्नू त्याला णतने स्फूती णिली असेल. िुसरा ॲणटओकस व अशोक हे 
आतेमामेभाऊ िंाले असते. परंतु अशोकाने या नात्यािंा कोठेही उल्लेि केलेला नाही. जर अशी नाती 
असती तर त्याने तसा उल्लिे केला असता. णनिान िुसऱ्या ॲणटओकसकडे णशष्टमंडळ पाठणवल्यािे ज्या 
आज्ञालेिात साणंर्तले आहे तेथे तरी असा उल्लेि केला असता. [तेरावे णशलाशासन] झकवा ग्रीक गं्रथकारानंी 
तसा काही ना काही उल्लिे केला असता. अनेक इणतहासकारानंी अशा नातेसबंंधािंी कल्पना णनकालात 
काढली आहे. आम्हाला असे वाटते की णजतका सूणित केला जातो णततका प्रत्यक्ष नातेसंबधं नसावा, परंतु 
काही ना काही संबंध राणहला असण्यािी शक्यता आहे.अशोकाच्या धमगणवषयक कल्पनामंध्ये तो पुसटसा 
णिसून येतो. 

 
अिोकार्दान, शदव्र्यार्दान आणि र्ंसय्र्यपकाशसनी या गं्रथामंधून अशोकाच्या आईसंबंधी जास्त 

िात्रीलायक माणहती िेिारे पुराव े णिलेले आहेत. यापंैकी पणहल्या गं्रथात णतला सुभद्रानंी असे संबोधलेले 
असून, िंपा येथील ब्राह्मिािी ती मुलर्ी, असे णतिे विगन आहे. [प्रणिंलस्की, ला ले्ादं द लांपेरर अिोक, पृ. ३२०] 
राजवाड्ातील कारस्थानामुळे णतला राजापासून िूर राहाव ेलार्ले परंतु शवेटी ती राजाकडे जाऊ शकली 
आणि णतला मुलर्ा िंाला. त्यावळेी ‘मी िुुःिमुक्त म्हिजे अशोक आहे.’ असे ती म्हिाली, असे विगन आहे. 
जेव्हा त्यानंा िुसरा मुलर्ा िंाला तेव्हा ती त्याला ‘िुुःि नष्ट िंाले’ अशा अथाने ‘शीताशोक’ असे म्हिाली. 

 
श्रीलंकेतील गं्रथामंध्ये या रािीला ‘धमा’ असे म्हटले आहे. [रं्सय्र्यपकाशसनी, िार, पृ. १२५, पाि, पृ. १८९, 

१९३] शदव्र्यार्दानामधील उल्लेि अिोकार्दानातील उल्लेिाशी बरािसा जुळिारा आहे. त्यात णतला 
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जनपिकल्यािी असे संबोधलेले असून त्याि गं्रथात इतरत्र णतिा सुभद्रारं्ी असा उल्लेि आहे व िंपा येथील 
ब्राह्मिािी ती कसया, असेि विगन आहे. [सहव्वीस, पृ.३६९] 

 
तरुि अशोक णिसण्यात अत्यंत कुरुप होता व आपल्या णपत्याला आवडत नव्हता अशी 

आख्याणयका आहे. परंतु त्याच्या इतर रु्िानंी त्याने आपल्या णपत्यावर नक्कीि छाप पाडली असावी. कारि 
त्याच्या णपत्याने या तरुि राजपुत्रािी उज्जणयनीच्या राज्यपालासारख्या महत्त्वाच्या जारे्वर नेमिूक केलेली 
होती. बहुतेक सवग वृत्तातंामधून असे साणंर्तलेले आहे की उज्जणयनीहून तो सरळ पाटणलपुत्राला रे्ला. 
त्यावरून असे णिसते की उज्जणयनीिा राज्यपाल म्हिनू त्यािी नेमिूक होण्यापूवी तक्षणशलेमध्ये त्यािे 
वास्तव्य असाव.े राज्यपालपिावर नेमिूक िंाल्यामुळे तक्षणशलेत तो काही काल होता, असे काही गं्रथामंध्ये 
विगन आहे. महार्ंस असे सारं्तो की तो उज्जणयनीला राज्यपाल होता तर त्यानंतरच्या कालातील 
अिोकसूत्र व कुिालसूत्र हे गं्रथ असे सारं्तात की र्ाधंारमध्ये तो या पिावर होता. आम्हाला असे वाटते 
की काही िास हेतूने त्याला तक्षणशलेला पाठणवण्यात आले होते व तेथील कामणर्री त्याने िारं्ल्या रीतीने 
पूिग केल्यानंतर त्याच्या कामािे मोल जािनू त्याला उज्जणयनीला राज्यपाल म्हिून नेमण्यात आले. 

 
उच्चपिावरील अणधकाऱ्याचं्या जुलमी कारभाराला प्रजा त्रासलेली असल्यामुळे, झबिुसाराच्या 

कारणकिीत तक्षणशलेत एक बंड उद्भवले असे अिोकार्दान सारं्तो. [प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लॉपेरर अिोक पृ. 

२३२.] मौयांिा अंमल सुरू होईपयंत तक्षणशला हे तुलनेने स्वतंत्र राज्य होते ही वस्तुन्स्थती लक्षात घेतली तर 
पाटणलपुत्राच्या णनयंत्रिािाली राहिे त्या राज्याला त्रासिायक वाटले असाव,े म्हिून असे बंड होिे 
पूिगपिे संभवनीय आहे. [माशगल, तशक्षला, व्हॉ. एक, प.ृ २१.] सासं्कृणतक दृष्ट्या पणिमेकडील भार्ाशंी तक्षणशलेिा 
णनकटिा संपकग  होता आणि इरािी वशंािी प्रजा आपल्या सुटकेसाठी अजूनही इरािकडे पाहात असिे 
संभवनीय होते. णशवाय कें द्रीकरिािी प्रणक्रया िालू असताना िूरच्या शहराचं्या बाबतीत मौयांनी कडक 
धोरि अवलंणबले असेल. ही कथा पुढे असे सारं्ते की अशोकाला त्याच्या णपत्याने या बंडािा उपशम 
करण्यासाठी पाठणवले आणि प्रजेिा संताप फारसा वाढू न िेता ते काम त्याने यशस्वी रीतीने पार पाडले. 

 
या आख्याणयकेच्या णवर्श्सनीयतेला पुष्टी िेिारा एकि पुरावा आतापयंत णमळालेला आहे. तो 

म्हिजे तक्षणशलेतील णसरकप येथील एका घराच्या झभतीत बसवलेला एक ॲराणमक लेि. [एप्. इंड. व्हॉ. 
एकोिीस, प.ृ २५ तळटीप.] या लेिातील मजकुरािे वािन िंालेले आहे. रोमेिौते या उच्चपिस्य अणधकाऱ्याला 
राजप्रणतणनधी वा राज्यपाल णप्रयिर्सश याच्यामुळे बढती णमळाल्यािे त्यात साणंर्तले आहे. ‘णप्रयिर्सश’ हे 
वािन अणनणित आहे. णप्रद्र या अक्षरानंतरिा भार् स्पष्ट नाही. या शब्िािा अथग णप्रयिर्सश असा लावण्यात 
आला आहे. हा कोरीव लेि इ. स. पू. णतसऱ्या शतकाच्या प्रथमाधातील असावा असे अनेक णवद्वानानंा 
वाटते. [सरकार, शसलेक्ट इन्स्क्स्क्रप्िनस... पृ. ८१.] हा लेि ॲराणमकमध्ये कोरलेला आहे. या भार्ािे एकेकाळी 
अिमोनीय इरािशी अत्यंत णनकटिे संबंध होते व त्यामुळे इरािी संस्कृतीिा अजूनही तेथे प्रभाव जािवत 
असल्यािे हे णनिशगक आहे. 

 
अशोकािा मुलर्ा कुिाल याच्या संिभातही हीि कथा साणंर्तलेली आहे. त्यामुळे ही घटना 

झबिुसाराच्या कारणकिीत घडली की अशोकाच्या, यासबंंधी शकेंला काही जार्ा णनमाि िंाली आहे. जर 
कोरीव लेिातील तो शब्ि आपि मानतो त्याप्रमािे िरोिरि णप्रयिर्सश असेल तर तो लेि अशोकासंबधंीि 
असिार याणवषयी शकेंला थोडीही जार्ा नाही. कारि णप्रयिर्सश हे त्यािेि नाव होते आणि इतर कोिीही 
मौयग ते वापरीत नव्हते हे आपल्याला माहीत आहे. [िुसरे पणरणशष्ट पाहाव.े] अशा न्स्थतीत बंडािी ही घटना 
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अशोकाच्या कारणकिीत घडली आणि कुिालाला तक्षणशलेला पाठवण्यात आले, हा कथेत िंालेला बिल 
म्हिजे अशोकाशी णनर्णडत असलेल्या कथेिे हेतुपुरस्सर अनुकरि तरी असाव े झकवा अिोकार्दनाच्र्या 
लेिकािा काही र्ोंधळ िंाला असावा. [प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लॉपेरर अिोक पृ. १०६.] 

 
तक्षणशलेच्या प्रजाजनािंा क्रोध णनवळल्यानंतर उज्जणयनीला जाण्यापूवी अशोकाने तेथे काही मणहने 

घालणवले असावते. अशोकासारिे रु्ि आणि अणभरूिी असिाऱ्या तरुिाला त्या काळातील तक्षणशला 
म्हिजे अणतशय आकषगक शहर वाटत असिार. संरक्षिाच्या दृष्टीने महत्त्वािे असे राजकीय राजधानीिे 
शहर, एवढेि या नर्रािे महत्त्व नव्हते. मुख्य वायव्य राजमार्ावरील ते शहर होते. तो मार्ग सरळ 
पणिमेकडे जात होता आणि बहुरंर्ी संस्कृती असलेले ते एक व्यापारी कें द्र होते. याणशवाय णवदे्यच्या अनेक 
मोठ्या कें द्रापंैकी ते एक होते. 

 
अशोकाने उज्जणयनीत राज्यपाल म्हिून जो काळ घालवला त्याणवषयी श्रीलंकेच्या गं्रथामंधून 

आपल्याला बरीि माणहती णमळते. ही माणहती प्रामुख्याने त्याच्या व्यन्क्तर्त जीवनाणवषयी आहे. णवणिशमेध्ये 
एका स्थाणनक व्यापाऱ्याच्या कसयेिी, सौंियगवती िेवीिी व अशोकािी भेट िंाली व तो णतच्या पे्रमात पडला 
असे विगन आहे. [महारं्स, तेरा, ६–९, दीपरं्स सहा, १५–१६.] दीपर्ंसमध्रे्य त्याचं्या णववाहािा उल्लिे नाही, परंतु 
त्याला मझहि व संघणमत्ता ही िोन मुले िंाली असल्यािा उल्लेि आहे. या िोघािंाही समावशे श्रीलंकेला 
पाठणवलेल्या बौद्धणभक्षूंच्या णशष्टमंडळात िंालेला होता. िेवीसंबधंीिी कथा बरीिशी िरी असावी कारि 
अशोकाच्या जीवनातंील घटनाचं्या अनुक्रमात त्यामुळे कोितीही णवसंर्ती णिसत नाही. 

 
श्रीलंकेतील एका गं्रथात णवणिशामहािेवी आणि एक शाक्यानी असा िेवीिा उल्लेि केला आहे. 

[महाबोधीरं्स पृ. ११६.] णवणिशते येऊन स्थाणयक िंालेल्या, शाक्य कुळातील एका मािसािी ती मुलर्ी असे 
णतिे विगन केलेले असल्याने याि गं्रथात णतला शाक्यकुमारी असेही संबोधलेले आहे. यामुळे णतिा संबधं 
बुद्धाच्या कुळाशी जोडता येण्यासारिा आहे कारि तोही शाक्य कुळातीलि होता. िेवी आणि शाक्यकुल 
यािंा संबंध श्रीलंकेतील बिरकाराचं्या कल्पनेतून णनमाि िंालेला असण्यािा संभव आहे. श्रीलंकेमधील 
बौद्धधमािा पणहला प्रिारक म्हिून ज्ञात असलेला मझहि आणि बुद्धािे कुल याचं्यात काही िुवा शोधण्यािा 
त्यानंी प्रयत्न करिे हे साहणजकि होते. िेवीिा शाक्याशंी संबधं जोडण्यािा प्रयत्न करण्यापेक्षा ती केवळ 
णवणिशमेधील एका स्थाणनक व्यापाऱ्यािी कसया होती हे ग्राह्य मानिे जास्त संयुन्क्तक आहे असे वाटते. 

 
ज्यावळेी अशोक राजा िंाला त्यावळेी िेवीने पाटणलपुत्राला जाण्याऐवजी णवणिशतेि राहिे पसंत 

केले असेही एका कथेत साणंर्तलेले आहे. [महारं्समध्रे्य अशोकािी पट्टरािी म्हिून िेवीिा उल्लेि नसून असंशधशमत्ता णहिा उल्लेि 
आहे. पाि, ८५.] त्या काळापयंत णवणिशा हे बौद्धधमािे एक कें द्र िंालेले होते. िेवी एक धमगणनष्ठ बौद्ध असल्याने 
णतने णवणिशतेि राहिे पसतं केले असाव े असेही एक अनुमान काढले रे्लेले आहे. [सेन, अिोक, पृ. ३२.] 
अशोकाने बौद्धधमािा स्वीकार करिे व मझहिाने णभक्ष ू होिे या र्ोष्टींना ती कारिीभतू होती असे मानले 
जाते. णतने णवणिशमेध्ये मारे् राहण्यामार्िी इतरही काही णततकीि िात्रीलायक कारिे सुिणवता येिे शक्य 
आहे. ती एका व्यापाऱ्यािी कसया होती. त्यामुळे णतिा सामाणजक िजा राजमंडळाइतका उच्च नव्हता. णतिा 
व अशोकािा णवणधवत णववाह िंालेला नसल्याने पट्टरािीिी कतगव्ये करू िेण्यास णतला प्रणतबधं केला रे्ला 
असता. अशोकाच्या राज्यारोहिाच्या वळेी पट्टरािीिा मान णमळणवण्यास योग्य अशा उच्च घराण्यातील 
राजकसयेशी त्याने णववाह करावा अशी अपेक्षा असावी आणि त्याने जेव्हा असंणधणमत्ताशी णववाह केला तेव्हा 
ती िारं्ल्या तऱ्हेने पूिग िंालीही असावी. असणंधणमत्ता हे िेवीिे नंतरिे अणधकृत नाव असाव े हेही संभवत 
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नाही. तसे असते तर अशोक व िेवी याचं्या संबंधािे बरेि णवस्तृत विगन करिाऱ्या श्रीलंकेतील बिरींनी 
तसे अवश्य साणंर्तले असते. 

 
त्या कालाशी संबंणधत असिाऱ्या वाङ्मयावरून णवणिशा हे बौद्ध धमािे महत्त्वािे कें द्र असाव ेअसे 

णिसते. णवणिशाणर्री येथील णवहार िेवीच्या प्रयत्नाने बाधंला रे्ला असावा असे मत माडंले रे्लेले आहे. 
सािंी व णभलसा येथे बाधंण्यात यावयाच्या अनेक स्मारकापंैकी किाणित हे पणहले स्मारक असाव.े [मुकजी, 
अिोक, प.ृ ८.] िुसरे एक मत असे माडंले जाते की, या भार्ाशी अशोकाच्या स्मृती णनर्डीत असल्याने या 
भार्ात बौद्धधमासाठी बाधंकामे करण्यात अशोकाने जास्त आस्था िािणवली. [सेन, अिोक, पृ. ३२.] 

 
अशोक आणि िेवी यािंी कसया संघणमत्ता णहच्यासंबधंीच्या णवर्श्सनीयतेणवषयी काही 

इणतहासकारानंा संशय आहे. [न्स्मथ, अिोक, प.ृ ४८.] णतला िीक्षा िेण्यात आली तेव्हा ती अठरा वषांिी होती 
असे महार्ंस सारं्तो. [पाि, २०५.] श्रीलंकेच्या रािीला िीक्षा िेण्यासाठी म्हिून ती श्रीलंकेला रे्ली अशी जी 
कथा आहे णतच्यात काही अणतशयोक्तीिा भार् आहे हे णनणिति णिसते. संघणमत्ता ही मझहिािी बहीि 
असेल व णतच्या आईच्या धमगपरायितेमुळे णतिे असे णवलक्षि नाव (बौद्ध संघािी मतै्रीि) ठेवण्यात आले 
असेल, परंतु म्हिून णतच्या भावाला िीक्षा िेण्यात आली तेव्हा तीही णभक्षुिी िंाली व श्रीलंकेच्या णस्त्रयानंा 
िीक्षा िेण्यात णतने अणतशय महत्त्वािी कामणर्री बजावली असेलि असे नाही. संघणमते्तणवषयी आििीही 
एक कथा आहे. अशोकािा पुतण्या अन्ग्नब्रह्म याच्याशी णतने लग्न केले व त्यानंा सुमन हा मुलर्ा िंाला. 
[महारं्स, पाि, १७०, अन्ग्नब्रह्म जर अशोकािा भाऊ सुमन यािा मुलर्ा असेल तर त्याच्या मुलािे, आजोबाच्या मृत्यूनंतर आजोबािे नाव ठेवले 
असेल.] अशोकािा सवात मोठा भाऊ सुमन हा या मुलािा िुलत आजोबा त्यािे नाव या मुलाला ठेवण्यात 
आले असाव.े परंतु अशोकाने आपल्या मुलीिा णववाह णतच्या सख्ख्या िुलत भावाशी लावनू णिला असिे 
शक्य नाही. कारि णनत्याच्या अंतववैाणहक णनयमानुंसार सख्ख्या िुलत भावडंािंा णववाह वज्यग आहे. जर 
णतिा जसम णववाहबाह्य संबधंातून िंाला असेल तरि ही र्ोष्ट शक्य होती. अन्ग्नब्रह्म हा अशोकािा भािा 
होता असे म्हिता येईल. त्यामुळे तो अशोकाच्या पत्नीिाही भािा होता. म्हिजेि संघणमत्ताशी त्यािा 
नातेसंबधं नसिार. याि परुाव्यामुळे िेवी ही अशोकािी रािी नव्हती हेही णसद्ध होते. संघणमते्तच्या 
णववाहाच्या कथेत णवसंर्ती आहे. त्यामुळे ती श्रीलंकेला रे्ली होती ही कथाही िोटी ठरते. ती, णतिा पती 
व णतिा मुलर्ा या णतघानंा िीक्षा िेण्यात आली असे आपल्याला सारं्ण्यात आले आहे. काही श्लोकानंंतर 
असे सारं्ण्यात आले आहे की िीक्षाणवधीच्या वळेी ती अठरा वषांिी होती. म्हिजे सोळाव्या वषी णतिा 
णववाह िंालेला असिारि. इतका लहान मुलर्ा असताना णतला णभक्षुिी होण्यास अनुमती णमळिे 
असंभवनीय आहे. 

 
मझहिाशी अशोकािे नेमके नाते कोिते या बाबतीतही काही मतभेि आहेत. मझहि हा अशोकािा 

अनौरस पुत्र होता असे श्रीलंकेतील बिरी सारं्तात, तर णिनी याते्रकरू ह्यएूसत्संर् असे सारं्तो की मझहि 
हा अशोकािा धाकटा भाऊ होता व वीताशोक आणि णवर्ताशोक अशा णवणवध नावानंी तो संबोधला जाई. 
[वटॅसग, ऑन रु्यआन च्र्यांग्ज रॅव्हल्स इन इंशडर्या. व्हॉ. िोन, पृ. ९३.] न्स्मथने िुसरे मत मासय केले आहे. श्रीलंकेतील णभक्षूंनी 
ही कथा रिून मझहिािी व पयायाने श्रीलंकेिी प्रणतष्ठा जास्त वाढणवण्यािा आणि एक प्रयत्न केला आहे असे 
त्याला वाटते. [अिोक, प.ृ ५०.] आमिे असे मत आहे की श्रीलंकेतील आख्याणयकेत सत्यािा बराि मोठा अंश 
असू शकेल. जरी मझहि धाकटा भाऊ असला तरी श्रीलंकेला रे्लेल्या णशष्टमंडळािे नेतृत्व करण्यातील 
त्यािी प्रणतष्ठा होती तीि राणहली असती. तो अशोकािा मुलर्ा आहे असा िास शोध लावण्याला काहीि 
महत्त्व नाही. तो अशोकािा अनौरस मुलर्ा असल्याने पाटणलपुत्राच्या राजमंडळात उपेणक्षत जीवन 
जर्ण्यापेक्षा धार्समक संघात राहिे जास्त बरे, असे त्याला वाटले असण्यािी अर्िी शक्यता आहे. िेवानम्
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णपय णतस्स या श्रीलंकेच्या राजावर प्रभाव पाडण्यासाठी अशोकाने मझहिाला श्रीलंकेला पाठणवले असण्यािी 
शक्यता आहे. श्रीलंकेच्या या राजाला भारतीय राजाणवषयी िूपि आिर वाटत असावा असे णिसते. 
श्रीलंकेिा राजा िेवानम्णपय णतस्स याला आपल्याणवषयी वाटत असिारा सुहद्भाव वाढणवण्यासाठी जरी 
नाही तरी णटकणवण्यासाठी अशोकाने एिाद्या सामासय णभक्षूला श्रीलंकेला पाठणवण्याऐवजी स्वतुःच्या 
मुलाला पाठणवले. 

 
श्रीलंकेच्या बिरींमधील मझहिाच्या कथेवरून अशोकाने राज्यपाल या नात्याने णकती वषे काम 

पाणहले ते काहीसे सूणित होते. महार्ंस असे म्हितो की िीक्षाणवधी िंाला तेव्हा मझहि वीस वषांिा होता व 
ही घटना अशोकाच्या कारणकिीच्या सहाव्या वषी घडली. [पाि, २०४, २०९.] म्हिजे अशोकाला राज्याणभषेक 
िंाला तेव्हा मझहि िौिा वषांिा होता. राजपतु्रामंध्ये वारसासाठी संघषग सुरू िंाला तेव्हा तो िहा वषांिा 
होता. यावरून असे णिसते की राज्यपाल म्हिून अशोकाने बराि काळ काम पाणहले असाव.े मझहिािा जसम 
लवकरात लवकर म्हिजे अशोक वीस वषांिा असताना िंाला असे जर र्ृहीत धरले तर अशोक 
झसहासनारुढ िंाला तेव्हा तो कमीत कमी िौतीस वषांिा असला पाणहजे. त्यािे वडील व आजोबा याचं्या 
कारणकिी िीघग होत्या या पुराव्याशी या र्ोष्टीिा मेळ बसतो. 

 
प्रत्यक्ष राज्यारोहिािा णविार करताना अशोक हा युवराज नव्हता आणि झसहासनासाठी 

राजपुत्रामंध्ये संघषग िंाला या मुद्यावर सवगसाधारिपिे एकमत िंालेले णिसते. शदव्र्यार्दानात असे 
साणंर्तले आहे की आपल्या सुसीम या मुलािी राजा म्हिून णनयुक्ती व्हावी अशी इच्छा झबिुसाराने 
मृत्युसमयी व्यक्त केली होती. पि त्याच्या मंत्र्यानंी सुसीमऐवजी अशोकाला र्ािीवर बसणवले. [सहवीस, पृ. 
३७२, ३७३.] झबिुसारािा मुख्यमंत्री राधारु्प्त यािा अशोकाला पाझठबा होता असेही ही कथा सूणित करते. 
ज्यावळेी झबिुसारािे णनधन िंाले त्यावळेी अशोक उत्तरापथािा राज्यपाल होता व त्यािे मुख्य णठकाि 
तक्षणशला हे होते असे आपल्याला आढळते. तक्षणशला येथे उद्भवलेल्या उठावािा उपशम करण्यात 
सुसीमला यश आले नाही म्हिून हा उठाव मोडून काढण्यासाठी व सुसीमला बाजूला सारण्यासाठी 
अशोकाला तेथे पाठणवण्यात आलेले होते. [िणक्षिेकडील आख्याणयकेमध्ये सुसीम या भावािा सुमन या नावाने उल्लेि केलेला आहे. 

महारं्स, पाि, १५०.] ज्यावळेी झसहासन णरकामे पडले त्यावळेी अशोकाने राधारु्प्ताच्या मितीने ते हस्तर्त 
केले. झबिुसार मृत्य ू पावला त्यावळेी अशोक एका प्रातंािा राज्यपाल होता ही र्ोष्ट सवगि गं्रथामंध्ये 
साणंर्तलेली आहे. परंतु त्या प्रातंािे नाव मात्र सवग णठकािी एकि नाही. आपल्या ज्येष्ठ भावाला ठार 
करण्यास अशोक कारिीभतू होता असे महार्ंस सारं्तो. याि गं्रथात इतरत्र व दीपर्संमध्ये असे साणंर्तले 
आहे की झबिुसाराला णवणवध णस्त्रयापंासून िंालेल्या नव्याण्िव मुलानंा अशोकाने ठार केले. [उपरोक्त, २०, ४०, 
दीपरं्स, सहा, २१, २२.] 

 
वरील माणहतीिा णविार करताना नव्याण्िव ही भावािंी संख्या काल्पणनक णिसत असल्याने ग्राह्य 

मानण्याजोर्ी नाही. झबिुसाराच्या मृत्यूच्या वळेी झकवा त्यापूवी काही थोडा काळ झसहासनासाठी 
राजपुत्रामंध्ये संघषग सुरू िंाला. त्यात अशोक रंु्तला आणि आपल्याला णवरोध करिारे भाऊ त्याला 
बाजूला सारिे भार् पडले हीि ऐणतहाणसक वस्तुन्स्थती वरील सवग माणहतीमधून णिसून येते. िार वषांिा 
मध्यंतरकाल व त्या काळात णनणित िंालेला वारस यासंबंधी ही हणकर्त आहे. आपले स्थान पके्क िंाले 
अशी अशोकािी िात्री िंाल्यानंतरि इ. स. पू. २६९ मध्ये त्याने स्वतुःला अणधकृत रीतीने राज्याणभषेक 
करवनू घेतला. 

 
तारानाथच्या म्हिण्यावरून असे णिसते की अशोकाने आपल्या सहा भावानंा यमसिनास पाठणवले. 
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[गेशिश्ट देस बुधी्मुस इन् इंशडअन, सहा, प.ृ २८.] िंपारििा राजा नेणमत, त्याला त्याच्या णवणधवत णववाह िंालेल्या 
णस्त्रयापंासून िंालेले सहा मुलरे् व एका वणिक्कसयेशी असलेल्या णववाहबाह्य संबधंातून िंालेला अशोक हा 
मुलर्ा यािंी र्ोंधळात टाकिारी कथा या हणकर्तीत णिसते. नेणमताणवरुद्ध बंड करिाऱ्या िार्श् व नेपाळ 
येथील लोकािंा अशोकाने पराभव केला आणि पाटणलपतु्र हा मुलुि त्याला बणक्षसी म्हिून णमळाला. नेणमत 
एकाएकी मरि पावला व राज्याच्या अणधकाऱ्यानंी अशोकाला झसहासनावर बसणवले. या र्ोष्टीस इतर 
भावानंी णवरोध केला म्हिनू अशोकाने त्यानंा ठार केले व त्यािंा मुलुि बळकाणवला. नव्याण्िव या 
संख्येपेक्षा सहा ही संख्या अथाति सत्याच्या जवळिी आहे. श्रीलंकेतील गं्रथानुंसार सवात धाकटा भाऊ 
णतस्स हाि फक्त बिावला. त्याच्याणवषयीच्या कथेिी ििा आपि नंतर करू. [महारं्स, पाि, १५०.] 

 
शदव्र्यार्दानात असे विगन आहे की, झबिुसार णजवतं असतानाि झपर्लवत्स या आजीणवक साधूने 

अशोक हाि झबिुसारािा सवात कतगबर्ार मुलर्ा आहे असे स्पष्ट मत णिले व तोि झसहासनारूढ होईल असे 
भणवष्ट्य वतगणवले. [सहव्वीस पृ. ३७१.] अशोकाला मंत्र्यािंाही पाझठबा असावा असे णिसते. मर्धािा राजा 
झबणबसार (याने अशोकाच्या आधी तीनश ेवषांपूवी राज्य केले होते) या भारतीय राजाणवषयीिी एक कथा, 
इन्त्संर् या णिनी बौद्ध याते्रकरूने नमूि करून ठेवलेली आहे. [ताकासुसु आवृत्ती (१८९६) पृ. १३–१४.] झबणबसाराने 
स्वप्नामध्ये कापडािा एक तुकडा व अठरा णवभार्ात णवभार्लेली एक काठी पाणहली. या राजाला 
समकालीन असिाऱ्या बुद्धाने राजाला या स्वप्नािे स्पष्टीकरि पुढीलप्रमािे साणंर्तले. काठीिे अठरा 
णवभार्, बुद्धाच्या स्वतुःच्या तत्वज्ञानाच्या, त्याच्या मृत्यनंूतर होिाऱ्या अठरा णविारधारा िशगणवतात. त्याच्या 
स्वतुःच्या पणरणनवािानंतर शभंर वषांनी अशोक नावािा राजा झसहासनावर येईल व संपूिग 
जंबुद्वीपावर[सनातन झहिू णवर्श्णवषयक कल्पनामंध्ये पृर्थ्वीच्या िणक्षिभार्ातील िंडाला जंबदु्वीप असे नाव णिलेले आहे. या भार्ात मानवी 
वस्ती होती व यािा िणक्षि भार् म्हिजे भारत.] राज्य करील व सवग णविारधारा एकत्र करील. अशोकाच्या मृत्यूनंतर 
काही शतकानंी बौद्ध जर्तात ही आख्याणयका प्रिणलत िंाली असावी हे स्पष्टपिे णिसून येते. 

 
श्रीलंकेतील साधनापंैकी एका गं्रथात अशोकाच्या राज्यारोहिािी कथा पाहून अणधक िुलवनू 

साणंर्तली आहे. [रं्सय्र्यपकाशसनी, एक, पृ. १८९.] झबिुसारािी पत्नी, अशोकािी आई म्हिजे रािी धम्मा. [त्याच्या 
आईिे धम्मा हे नाव कुतूहलजनक आहे. त्यािे स्वतुःिे धम्माशोक हे नाव तो धम्मािा मुलर्ा होता हे ओळिण्यासाठी पडले असावे. सारीपुत्त 
यासंारिी नाव ेअशीि पडलेली आहेत. मुळात या नावािा व त्याच्या पाणवत्र्यािा काही सबंंध नसावा.] ती र्भगवती असताना णतला िंद्र 
आणि सूयग तुडणवण्यािे, ताऱ्याशंी िेळण्यािे, अरण्ये िाण्यािे डोहाळे लार्ले. नर्रातील अनुभवी लोकानंा 
या लक्षिािंा अथग काय असावा, हे णविारण्यात आले. धम्मा आजीणवक पंथािी उपासक होती, त्यामुळेि 
किाणित णतच्या डोहाळ्यािंा अथग एका आजीणवक साधूला सारं्ता आला असावा. त्याने असा अथग लावला 
की, सूयग व िंद्र तुडणवण्यािे णतिे डोहाळे म्हिजे णतिा मुलर्ा भारतातील लोकानंा झजकील व संपूिग 
भमूीवर राज्य करील. इतर इच्छा असे िशगणवतात की त्याला नाराज करिाऱ्या भावानंा तो ठार मारील. 
हाि गं्रथ पुढे असे सारं्तो की अशोकाला शभंर भाऊ होते आणि एकाि भावाला सोडून त्याने सवांना ठार 
केले. याि साधूने असेही भणवष्ट्य वतगणवले की, अशोक शहाण्िव पािंडी धमगपंथािंा नाश करील व स्वतुःला 
बौद्ध धमाच्या कायासाठी वाहून घेईल. 

 
तक्षणशलेतील बंडािी पणरन्स्थती हाताळण्यात णिसलेली त्यािी कतगबर्ारी व उज्जणयनीमधील 

त्यािी राज्यपाल म्हिून यशस्वी िंालेली कारकीिग यामुळे अशोकाला, शासनकता या दृष्टीने त्याच्या 
स्वतुःच्या सुप्त रु्िािंी जािीव िंाली. त्यामुळे त्यािा झसहासनासाठी प्रयत्न करण्यािा णनिय िंाला 
असण्यािा संभव आहे. आजीणवक पक्षाच्या साधूिे त्याच्या राजपिासंबधंीिे भाणकत, त्यािी आई सुभद्रारं्ी 
णहला राजापासून िूर ठेवण्यात आल्यािी कथा, यासारख्या णवणवध आख्याणयकावंरून तो राज्यािा रीतसर 



 अनुक्रमणिका 

वारस नव्हता हे स्पष्ट णिसते. स्वतुःच्या ज्येष्ठ भावाला अर्र इतर भावानंा ठार करिे ही किाणित 
राजप्रासािातील क्रातंीिी नािंी असावी. बौद्ध साणहत्यातील भ्रातृहत्येच्या कथेिा उर्म यात असावा. 
बौद्धगं्रथामंधून संख्येच्या बाबतीत जी अणतशयोक्ती केलेली आहे ती समजण्याजोर्ी आहे. कारि 
बौद्धधमािा स्वीकार करेपयंत, नीतीमते्तिा अंशही नसलेला मािसू, असे अशोकािे विगन करण्यािा प्रयत्न 
या गं्रथामधून होिे स्वाभाणवकि आहे. पािव्या णशलाशासनात अशोक आपल्या अणधकाऱ्यानंा असे सारं्तो 
की, आपली णनत्यािी कतगव्ये पार पाडीत असतानाि त्यानंी त्यािे भाऊ, बणहिी व इतर नातेवाईक याचं्या 
कुटंुणबयाचं्या सुिसोयींिी काळजी घ्यावी. [पािव े णशलाशासन (शहाबािंर्ढी मजकूर) ब्लोि, ले एं्स्के्रपशसओ ंद अिोक पृ. 

१०५.] यावरून त्यािे भाऊ णजवतं असले पाणहजेत हे सूणित होते, परंतु यावर एक आके्षप असा आहे की 
यातील उल्लेि केवळ भावाचं्या कुटंुणबयासंंबधंी आहे. आम्हाला असे वाटते की हा मुद्दा णनष्ट्कारि तािलेला 
आहे. 

 
महार्ंसात असे साणंर्तले आहे की जरी अशोकाने नव्याण्िव भावािंा वध केलेला असला तरी 

त्यािा सवात लहान भाऊ णतस्स याला त्याने जीविान णिले. [पाि, ४५०.] णतस्स या त्याच्या सख्ख्या भावाला 
पुढील काळात राजपालक करण्यात आले. श्रीलंकेतील गं्रथामंध्ये जरी त्याला णतस्स या नावाने संबोणधलेले 
असले तरी इतर साधनामंध्ये वीताशोक, णवर्ताशोक[शदव्र्यार्दान, अठ ठावीस, पृ. ४१९ व अठ ठावीस पृ. ३७०.], सुित्त 
आणि सुर्त्र[प्रणिंलस्की, ला लेजादं द लांपेरर अिोक, प ृ२७० तळटीप; शद ए–रु्य–र्यगँ–च्र्यान हा गं्रथ त्यािा उल्लेि सो–त–तो (सुित्त) 

असा करतो. शद फेन–शपए–कु्ग–ते–हुन या गं्रथात त्यािा उल्लेि णसअ–का सु–हु (सुर्त्र) असा आहे.] अशा णवणवध नावानंी 
संबोणधलेले णिसते. त्याने सुरवातीिे आयुष्ट्य ख्यालीिुशालीत घालणवले व भोवतालच्या जर्ािी त्याला 
णफकीर नव्हती असे साणंर्तले जाते. अशा पणरन्स्थतीत बौद्धधमािी णशकविकू मृत्यचू्या भीतीवर इतका भर 
का िेते हे त्याला आकलन होण्याजोरे् नव्हते. त्याला धडा णशकणवण्यासाठी अशोकाने त्याला काही णिवस 
झसहासनावर बसणवले आणि नंतर तो राजमुकुट बळकाणवण्यािा प्रयत्न करीत असल्यािा आरोप त्याच्यावर 
ठेवनू, सात णिवसानंतर त्यािा वध करावा अशी त्याला णशक्षा णिली. बौद्धणभक्षूंना संभाव्य मृत्यूिी कशी जाि 
असते यािी जािीव त्याला या सात णिवसातं िंाली व त्याने ऐषआरामािा त्यार् केला, असे विगन करण्यात 
आलेले आहे. त्याने आपल्या जुसया सवयी सोडून णिल्या, राजप्रासािािा त्यार् केला आणि तो अहंत[या 
शब्िािा अक्षरशुः अथग योग्य असा होतो. बौद्धधमीयाचं्या सजें्ञनुसार ज्या व्यक्तीने णनवाि प्राप्त करून घेतले आहे व पुनजगसमाच्या िक्रातून जी मुक्त 
िंाली आहे, अशा व्यक्तीला अहंत म्हिण्यात येते.] िंाला. महार्ंस सारं्तो की अशोकाने णतस्स या आपल्या भावाला 
उपराजा झकवा उपराजपालक म्हिून नेमले परंतु महाधम्मरन्ख्ित या प्रिारकािा प्रभाव पडल्याने त्याने 
धार्समक श्रदे्धने संसयस्त जीवन पत्करले. [महारं्स, पाि ३३.] यानंतर तो एकणवहाणरक या नावाने ओळिला 
जाऊ लार्ला. ही कथा वस्तुन्स्थतीवर आधारलेली असण्यािा संभव आहे. परंतु या कथेत सूणित िंाली 
आहे णततकी साधी पणरन्स्थती नसेलही. कोित्याही राजाच्या मार्ात धाकटे भाऊ आडव े येऊ शकतात. 
णवशषेतुः अशोकासारख्या मनस्वी राजाला तो संभव जास्त वाटला असावा. अशा पणरन्स्थतीत, णभक्ष ूहोऊन 
झसहासनावरच्या हक्कािा त्यार् केल्याने अशोकाच्या हातून आपल्याला जीविान णमळू शकेल, हे त्याच्या 
धाकया भावाला उमर्ले असाव.े अशा भावानंा णभक्ष ू बनण्यािी सक्ती करण्यािी युक्ती जर्ातील इतर 
भार्ातंही अपणरणित नाही. 

 
थेरर्ाथेवरील टीकेत ही कथा वरे्ळ्या स्वरूपात णिसते. [कोलंबो आवृत्ती, १९१८, पृ. २९५, तळटीप.] आपले 

सवगसाधारि णनत्य जीवन व्यतीत केल्यानंतर यीताशोकाने आपल्या डोक्यावर एक करडा केस पाणहला. 
वृद्धापकाळ जवळ येत िालला असल्यािा णविार करून तो मठामध्ये जाऊन राणहला व पुढे त्याने 
साहणजकि अहंतपि प्राप्त करून घेतले. या कथेशी साम्य असलेल्या कथा इतर बौद्ध गं्रथामंधूनही 
आढळतात. [मन्स्कज्ज्हम शनकार्य, िोन, ७४.] इसवी सनाच्या िौर्थ्या शतकात णलणहिाऱ्या फा–णहयानने हीि कथा 
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णनराळ्या रूपात साणंर्तली आहे आणि त्यािा िेशबाधंव ह्यएूसत्संर् याने िोन शतकानंंतर त्याि रूपातील 
कथेिी पुनरुक्ती केलेली आहे. [र्ाइल्स, रॅव्हल्स ऑफ फा–शहर्यान, पृ. ४५, वटॅसग, ऑन रु्यआन च्र्यागं्ज रॅव्हल्स इन इन्स्क्डर्या, व्हॉ. 

िोन, प.ृ ९४.] महेंद्र हा अशोकािा धाकटा भाऊ होता व तो िुरािारी तरुि होता असे त्यािे विगन आहे. 
आपल्या भावािे िुवगतगन सहन न िंाल्याने अशोकाने त्यािी िरडपट्टी काढली. अणतशय शरझमिा होऊन या 
तरुि मािसाने क्षमायािना केली आणि झितन करण्यासाठी त्याने एका अंधाऱ्या रु्हेत आश्रय घेतला. 
त्यानंतर तो अहंत िंाला. अशोकाने त्याला परत याव ेव आपल्या कुटंुणबयासंमवते राहाव ेम्हिून साणंर्तले. 
परंतु एका टेकडीवर एकातंात राहिे त्याने पसंत केले. यािा पणरिाम म्हिून अशोकाने त्याच्यासाठी 
पाटणलपुत्र येथे एक टेकडी तयार केली. यािा पणरिाम म्हिून अशोकाने त्याच्यासाठी पाटणलपुत्र येथे एक 
टेकडी तयार केली. त्यामुळे णवजनवासात राहूनही तो जवळ असल्यासारिा वाटला असता. 

 
अशोकाच्या धाकया भावासंबंधी आििी एक हणकर्त अिोकार्दानात िेण्यात आलेली आहे. 

[प्रणिंलस्की, ला लेजांद लॉपेरर अिोक, पृ. २७८.] बौद्धमठामंधून राहिाऱ्या सवग णनगं्रथानंा[अक्षरशुः यािा अथग बंधमुक्त असा 
होतो. मुळात ते जैनपूवग काळातील साधंूच्या पंथािें अनुयायी होते. नंतरच्या काळात ही सजं्ञा साधारितुः जैन साधंूसाठी वापरली जाऊ लार्ली.] 
ठार माराव ेअशी राजाने आज्ञा केली, कारि त्याला ते पािंडी वाटत होते. र्ैरसमजुतीमुळे त्यािा धाकटा 
भाऊही णनगं्रथ समजला जाऊन मारला रे्ला. यामुळे आपल्या आजे्ञतील मूिगपिािी अशोकाला जािीव 
िंाली व ती आज्ञा मारे् घेण्यात आली. या प्रसंर्ातील विगनािा भार् जरी बाजूला सारला तरी तो प्रसंर् 
णविारात घेण्याजोर्ा आहे. सम्राटाला बौद्धधमाणवषयी असलेल्या कळकळीिे णित्रि करण्याच्या प्रयत्नात 
बिरकारानंी असे िािणवले आहे की सनातनी बौद्धधमीयािेंरीज इतराचं्या बाबतीत तो असणहष्ट्ि ुहोता. 
आपल्या मार्ापासून िूर जािाऱ्याणंवषयी अशोकाने घेतलेला हा संशय आणि त्याच्या स्वतुःच्या 
आज्ञालेिामंधून सणहष्ट्ितेुसाठी त्याने केलेले आवाहन यािंा परस्पराशंी मेळ बसत नाही. 

 
आपल्या भावाला णनवािाच्या मार्ावर ठेवण्यािी अशोकािी इच्छा ही त्याच्या िाणरत्र्यात नंतर 

णनमाि िंाली असावी. तरुि वयात अशोक अत्यंत िुष्ट होता यावर बौद्धगं्रथाचं्या आधारे आपल्याला 
णवर्श्ास ठेवावा लार्तो. [प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लॉपेरर अिोक, पृ. २३५.] उिाहरिाथग, त्याच्या अंतुःपुरातील 
णस्त्रयानंी तो णिसायला अत्यतं कुरूप आहे, असे साणंर्तले म्हिून त्या सवगच्या सवग पािशजेिींना त्याने 
जाळले, त्यामुळे त्याला िण्डाशोक (कू्ररकमा अशोक) हे नाव णमळाले, असे विगन आपल्याला णमळते. अशी 
कृत्ये राजाने स्वतुः करिे योग्य णिसत नाही म्हिून त्यासाठी वरे्ळा नोकरवर्ग नेमावा असा सल्ला राधारु्प्त 
या त्याच्या मंत्र्याने णिला. परृ्थ्वीवर नरक णनमाि करण्याच्या कल्पनेिे मूळ या सल्ल्यामध्ये होते. एक िास 
के्षत्र त्यासाठी वरे्ळे रािण्यात आले. अजाि लोकानंा सापळ्यात अडकणवण्यासाठी व त्याना भयानक 
यातना िेण्यासाठी मािसे व मंत्री यािंी योजना करण्यात आली. फा–णहयानने या कथेिी पुनरुक्ती करून 
पुढे असे स्पष्ट केले आहे की नरकतुल्य अशा या जार्ानंा अशोक स्वतुः भेटी िेई व छळ करण्यासाठी 
स्वतुःच्या पद्धती शोधून काढण्यापूवी तो तेथील पद्धतींिे णनरीक्षि करी. [र्ाइल्स, रॅव्हल्स ऑफ फा–शहर्यान, प.ृ ५६.] 
अशोकाच्या ‘नरकािी’ जार्ा िािणविारा एक स्तंभ आपि प्रत्यक्ष पाणहल्यािा िावा ह्यएूसत्संर्ने केला आहे. 
[वटॅसग ऑन रु्यर्ान च्र्यांग्ज रॅव्हल्स इन इंशडर्या, व्हॉ. िोन, प.ृ ८९.] 

 
अशोकाने बरीि वष े णवषयोपभोर्ात घालणवली म्हिून त्याला कामाशोक म्हित असे विगन 

तारानाथने केले आहे. [गेशिश्ट देस बुधी्मुस् इन् इंशडअन, सहा, पृ. २८.] यानंतरिा त्यािा काही काळ अत्यंत िुष्ट 
कृत्ये करण्यात रे्ला त्यामुळे त्याला िण्डाशोक हे नावं प्राप्त िंाले. अिेरीस त्याने केलेला बौद्धधमािा 
स्वीकार व त्यािे सद्वतगन यामुळे त्याला धम्माशोक म्हिण्यात येऊ लार्ले. िुसऱ्या एका साधनानुसार असे 
णिसते की, या ‘नरकात’ यातना भोर्ाव्या लार्नूही एक णभख्िू न्स्थरणित्त राणहला, त्यामुळे अशोकािे 
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कुतुहल जार्तृ िंाले. णभख्िूच्या या कृत्यामुळे अशोकाच्या प्रत्यक्ष बौद्धधमगस्वीकारास िालना णमळाली. 
[प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लांपेरर अिोक, पृ. २३७ तळटीप.] राजतरंशगिीमध्रे्य (बाराव्या शतकातील काश्मीरिी एक 
बिर) यापंैकी एकही कथा आलेली नाही. [एक, १०२–४.] या णठकािी, अशोक हा णजनाच्या (म्हिजे 
बुद्धाच्या) तत्वािा उपासक होता आणि स्तूप व भव्य िैत्य बाधंण्यात मग्न होता, असे त्यािे साधे विगन 
आहे. [बुद्धपूवगकालात स्तूप म्हिजे केवळ स्मशान असलेले टेकाड असे. बुद्धाच्या मृत्युनंतर त्यािे पार्सथव अवशषे अशा टेकाडावर बंणिस्त जार्ी 
ठेवण्यात येऊ लार्ले. कालातंराने असे टेकाड व बुद्धािा अर्र इतर अनेक साधुवृत्तीच्या व्यक्तींिा मृत्यू यािें साहियग णनमाि िंाले. िैत्य म्हिजे 
एक पणवत्र बंणिस्त जार्ा, अशा णठकािी बौद्धानंी आपली प्राथगनार्ृहे उभारली.] 

 
एका अत्यतं िुष्ट असलेल्या मािसािे जीवन अकस्मात सिािारी िंाले हे जे अशोकािे णित्रि 

िंाले आहे ते बौद्ध लेिकाचं्या कल्पनाणवलासातून िंालेले आहे असे आपल्याला णनुःशकंपिाने म्हिता 
येईल. धमांतरापूवी अत्यतं नालायक असलेला मनुष्ट्य असे त्यािे विगन केल्याने एक सिािारी बौद्ध या 
दृष्टीने साहणजकि त्यािी योग्यता वाढली. त्यािे प्रत्यक्ष धमांतर घडून येण्याशी संबंणधत असलेल्या 
घटनाबंाबत वरे्वरे्ळ्या साधनगं्रथािंा परस्पराशंी मेळ बसत नाही. णशवाय जर या णभक्षूंच्या म्हिण्याप्रमािे 
िुष्टपिा त्याच्या अंर्ात िोलवर णभनलेला असेल तर त्याच्या तरुि वयाच्या सुरवातीच्या ज्या हणकर्ती 
आहेत त्यात कोठे ना कोठे त्यािी िुिूक णिसली असती. स्वतुःच्या नव्याण्िव भावाना ठार मारून स्वतुः 
राजा होिे, णनरपराधी मािसानंा छळण्यासाठी यातनार्हृ बाधंिे याबाबतच्या कथामंध्येि त्यािा कू्ररपिा 
अिानक णिसून येतो. णततक्याि अिानकपिे त्यािे धमांतर िंालेले आहे व क्रौयािी सवग लक्षिे नाहीशी 
िंालेली आहेत. 

 
राजाच्या णनकटच्या कुटंुणबयापंैकी काही जिािंा उल्लिे णवणवध साधनामंधून आलेला आहे. त्याच्या 

कारणकिीत बराि िीघग काळ असंणधणमत्ता ही पट्टरािी होती. महार्ंस या गं्रथात णतिी बरीि माणहती णमळते. 
[पाि, ८५, वीस, २.] अशोकाच्या मृत्यूच्या आधी िार वष ेती मरि पावली व णतच्या मुत्यूनंतर णतस्सरख्िा णहला 
पट्टरािीिा मान णमळाला. बोणधवृक्षािी नासधूस होण्यास ती जबाबिार असल्याने बौद्ध गं्रथामंधील णतिा 
उल्लेि आिरपूवगक करण्यात आलेला नाही. [महारं्स, वीस, ३–६.] अर्दानमध्ये आलेल्या कथावंरून असे 
णिसते की णतस्सरख्िाबरोबर अशोकािा णववाह त्याच्या उतारवयात िंाला असावा व त्यामुळे तो बरािसा 
णतच्या आहारी रे्ला असावा. [प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लॉपेरर अिोक प.ृ २८५.] अलाहाबाि येथील एका स्तंभावर 
रािीिा आज्ञालेि कोरलेला आहे. त्यामध्ये त्याच्या कारुवाकी या िुसऱ्या एका रािीिा उल्लेि असून णतने 
णिलेल्या धार्समक व उिार िेिग्यािें विगन आहे. [रािीिा आज्ञालेि पाहावा.] तीवर या राजपुत्रािी ती माता 
असल्यािे यात विगन आहे. कोरीव लेिामंध्ये केवळ या एकाि राजपुत्रािा नावाने उल्लेि आहे. स्तंभावर 
ज्या णठकािी हा लेि कोरलेला आहे त्यावरून तो अशोकाच्या कारणकिीच्या शवेटी प्रसृत करण्यात आला 
असावा असे णिसते. [कॉपवस इन्स्क्स्क्रप्िनम् इंशडकारम्, व्हॉ. एक (कझनर्हॅम आ.) पृ. ३८ आणि णित्रफलक बावीस.] कारुवाकीने 
णिलेल्या कोित्याही िानािा उल्लेि नोंिण्यािी आज्ञा या लेिाद्वारे महामत्तानंा (अणधकारी) णिलेली आहे. 
कारुवाकी हे णतस्सरख्िािे स्वतुःिेि नाव असाव ेव पट्टरािी िंाल्यानंतर णतसरख्िा हे नाव िेण्यात आले 
असाव ेअसेही एक अनुमान करण्यात आले आहे. [या अनुमानाबद्दल मी प्रा. बॅशमॅ यािंी ऋिी आहे.] कारुवाकी िुसरी 
रािी असल्यािा उल्लिे आणि णतस्सरख्िा ही िुसरी पट्टरािी होती ही वस्तुन्स्थती यािंा मेळ बसू शकतो. 
णतच्या सवग िेिग्यािंी नोंि केली जावी ही णतिी मार्िी णतच्या स्वभावाला साजेशी अशीि आहे. 

 
शदव्र्यार्दानामध्ये आििी एका रािीिा उल्लेि, पद्मावती ही अशोकािी णतसरी रािी म्हिून 

करण्यात आलेला आहे. [सत्तार्ीस, प.ृ ४०५.] अशोकाला बौद्धधमाणवषयी णकतीही पे्रम असले तरी अनेक णववाह 
करण्यािा राजघराण्यािंा मान त्याने सोडून णिलेला णिसत नाही. जरी पद्मावती कधीि पट्टरािी नव्हती 



 अनुक्रमणिका 

तरी ती कुिाल या युवराजािी माता होती. तो ‘धमगणववधगन’ या नावाने संबोणधला जाई. असंणधणमत्ताला मूल 
न िंाल्याने पद्मावतीिा मुलर्ा युवराज असल्यािे जाहीर करण्यात आले असाव ेअसे णिसते. धमगणववधगन 
हा अशोकािा मुलर्ा होता व र्ाधंारमध्ये त्यािी राज्यपाल म्हिून नेमिूक करण्यात आलेली होती असे 
फा–णहयान सारं्तो. [र्ाइल्स, रव्हल्स ऑफ फा–शहर्यान, पृ. १२.] जालुक या अशोकाच्या आििी एका मुलािा 
उल्लेि राजतरंशगिीमध्रे्य आहे परंतु त्याच्या मातेिे नाव णिलेले नाही. [एक, ११८–२०.] अशोकाच्या िोन 
मुलींिी आपल्याला माणहती णमळते. श्रीलंकेतील बिरींमधील संघणमत्ता ही त्यापंैकी एक. णतिा उल्लिे 
आपि यापूवीि केलेला आहे. िुसरी िारुमती णहिा णववाह िेवपाल या क्षणत्रयाशी िंालेला होता. [एस्. लेवी, 

ल नेपाल व्हॉ. एक, प.ृ २६३ ३३१, व्हॉ. िो, प.ृ १–३, ३४४.] अशोकाच्या नातवापंकैी ज्या िोघािंा उल्लेि वारंवार येतो ते 
म्हिजे कुिालािा मुलर्ा संप्रणत[प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लॉपेरर अिोक प.ृ २९७.] आणि िशरथ. [शर्ष्ट्िु पुराि, िोवीस, 
सरकार, शसलेक्ट इन्स्क्स्क्रप्ि्स पृ. ७९] येथपयंत आपि आपल्याला ज्ञात िंालेल्या अशोकाच्या कुटंुणबयािंी नुसती 
नोंि केली. त्यािें प्रामाण्य आणि महत्त्व यासंबधंीिी सणवस्तर ििा, विगन करण्यास याहून जास्त योग्य 
अशा णठकािी करण्यात येईल. 

 
अशोकािा कालानुक्रम अजूनही अणनणित राणहलेला आहे ही िरोिरि िुिैवािी र्ोष्ट आहे. 

प्रािीन इणतहासातील इतर कालिंडापं्रमािेि या सम्राटासंबधंीही याहून जास्त अिूक कालणनिगय 
व्हावयास पाणहजे असे प्रस्तुत इणतहासकाराला वाटिे अर्िी सयाय्य आहे. कोरीव लेिािंा काल णनणित 
करण्यासाठी त्या लेिामंधील वषािा उल्लेि िालू वषािा आहे की पूिग िंालेल्या वषािा आहे हे कोित्या 
पद्धतीने णनणित कराव ेहाि मूलभतू प्रश्न णनमाि होतो. 

 
बऱ्याि आज्ञालेिामंधून आलेल्या र्साशभशसत्तने, ‘अणभणषक्त वषग’, या शब्िप्रयोर्ात, कोरीव 

लेिािा काल णनणित करण्यािे सूत्र णमळते. उिाहरिाथग णतसऱ्या णशलाशासनात पुढीलप्रमािे एक संपूिग 
शब्िसमुच्चय आढळतो. 

 
िादस र्ास्साशभशसतेन मर्या इदम आज्ञाशपतम्… माझ्या राज्यारोहिाला बारा वष ेिंाली तेव्हा मी 

अशी आज्ञा णिली. [णतसरे णशलाशासन, णर्रनार, ब्लोि, ला ए्स्के्रपशसओ र् अिोक पृ. ९५] 
 
यािा अथग संपूिग बारा वषे झकवा मूळ अणभषेकानंतर अकरा वधापन णिन होऊन रे्ल्यानंतरिे बाराव े

िालू वषग असा घेता येईल. पणहला णवकल्प हाि सवात जास्त तकग शुद्ध वाटतो. परंतु पािव्या स्तंभशासनात 
पुढीलप्रमािे णवधान केलेले असल्यामुळे शकंा णनमाि िंालेली आहे. 

 
र्यार् सदुर्ीसतीर्स्साशभशसत्तने मे एतारे्य अ्तशलकारे्य पंजशर्सती र्य्धन मोरख्खाशन कताशन 
 
या उताऱ्यािे भाषातंर साधारिपिे असे आहे– 
 
‘मला अणभणषक्त होऊन सव्वीस वषे होईपयंतच्या कालात मी पंिवीस वळेा कैद्यािंी सुटका 

करण्यािी आज्ञा णिली. [पािव ेस्तंभशासन, ब्लोि, ला एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १६७.] 
वरील भाषातंरावरून असे णिसते की पंिवीस वषांच्या काळात पंिवीस वळेा कैद्यािंी मुक्तता 

केल्यानंतर िालू होिाऱ्या सन्व्वसाव्या वषी हा आज्ञालेि णलणहला. म्हिून र्स्साशभशसत्तने हा शब्िप्रयोर् 
अणभषेकाच्या वषाच्या नंतरच्या वषाला उदे्दशून असावा. यामुळे काही इणतहासकारािंा असा दृणष्टकोन आहे 
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की कोरीव लेिामंधील काल िालू वषािा होता. [मुकजी, अिोक, पृ. १८४ न. ६; एर्रमौट, शद क्रॉनॉलॉजी ऑफ शद रेन ऑफ 

अिोक मोशरर्य, पृ. ६४] राजािा राज्याणभषेकणिन झकवा जसमणिन यासारिी महत्त्वािी घटना राजवषात साजरी 
करण्यासाठी साधारिपिे कैद्यािंी मुक्तता केली जाई असे णवधान केले जाते. तेव्हा अशोकाच्या 
कारणकिीच्या सहन्व्वसाव्या वषी पंिवीस वळेा कैद्यानंा सोडण्यािे प्रसंर् आले असावते असे र्ृहीत धरिे 
तकग संर्त वाटते. 

 
अर्िी अलीकडे, पािव्या स्तंभशासनातील या पणरच्छेिािा िुसरा एक अथग सुिणवण्यात आलेला 

आहे. तो असा : 
 
मी अणभणषक्त होऊन सव्वीस वष े िंाली त्या काळात (माझ्या राज्याणभषेकापासून) (त्याच्या 

वधापनणिनापयंत) मी पंिवीस वळेा कैद्यानंा बंधमुक्त केलेले आहे. [हे भाषातंर मला प्रोफेसर बॅशमॅ यानंी सुिणवले आहे.] 

 
वरील भाषातंर सुस्पष्ट आहे. राज्याणभषेकािा सन्व्वसावा वधापन णिन होऊन रे्ल्यानंतर हा 

आज्ञालेि णलणहला हा मुद्दा त्यात स्पष्ट िंालेला आहे. कैद्यानंा बंधमुक्त करण्याच्या प्रसंर्ािंी पंिवीस ही 
संख्या मोधम आहे. 

 
कंिहार येथील दै्वभाणषक आज्ञालेि प्रकाशात आल्यानंतर, आज्ञालेि प्रसृत करताना िालू वषग 

वापरले आहे की पूिग वषग वापरले आहे या प्रश्नािा उलर्डा िंाला आहे व त्याणवषयीिा अिेरिा णनिगय 
घेतल्याने तो संपला आहे. या आज्ञालेिातील ग्रीक मजकुरािी सुरुवात पुढील वाक्याने होते. 

 
‘िहा वष ेपूिग िंाल्यानंतर णप्रयिशगन राजाने मािसानंा धमगश्रद्धा िािणवली. [ कंिहार कोरीव लेि पाहावा. 

जनवल एशिर्याशटक, १९५८, व्हॉ. िोनश ेसेहेिाळीस, प.ृ २–३.] 
 
याि आज्ञालेिातील ॲराणमक मजकुरात असेि वाक्य आहे. [ततै्रव, पृ. २२२.] या आज्ञालेिावरून, 

अशोकाने आपल्या आज्ञालेिामध्ये पूिग होऊन रे्लेल्या वषािा उल्लिे केलेला आहे, हे स्पष्ट होते. 
 
अशोकाच्या कारणकिीच्या कालानुक्रमािे तपशीलवार पथृक्करि करताना, त्याच्या राज्याणभषेकािे 

वषग कोिते, हा पणहला प्रश्न पडतो. झबिुसारािा मृत्यू आणि अशोकािे राज्यारोहि याचं्यामधील त्या िार 
वषांच्या प्रणसद्ध मध्यंतरकालाशी साहणजकि हा प्रश्न संबंणधत आहे. या बाबतीत साधनगं्रथामंध्ये मतभेि 
आहेत. श्रीलंकेतील बिरी सारं्तात की असा एक मध्यंतरकाल होता, तर पुरािानंी मौन स्वीकारले आहे. 
[महारं्स, पाि, २२, दीपरं्स, सहा, २१, २२, पार्सर्टर, डार्यनॅन्स्कस्टज ऑफ शद कली एज्, पृ. २७–२८.] 

 
अशोक हा प्रत्यक्ष वारस नव्हता, झबिुसाराच्या मृत्यनंूतर तो आणि त्यािे भाऊ याचं्यामध्ये 

झसहासनासाठी संघषग िंाला ही आख्याणयका जर आपि स्वीकारली तर असा एक मध्यंतरकाल होऊन 
रे्ला, हे म्हििे अर्िी तकाला धरून णिसते. आपले स्थान पके्क करण्यासाठी अशोकाला लार्लेला िार 
वषांिा काळ हा काही फार मोठा होता असे नाही. जरी अनेक इणतहासकाराचं्या मते ही आख्याणयका आणि 
मध्यंतरकालािी अपणरहायगता या र्ोष्टी शकंास्पि असल्या तरी झबिुसाराच्या मुलामंध्ये राजपिासाठी संघषग 
िंाला ही आख्याणयका आम्ही का मासय केली आहे यािी आमिी कारिे यापूवीि या प्रकरिात आम्ही 
णिलेली आहेत. [न्स्मथने मध्यंतरकाल मासय केला आहे पि वारसायुद्ध मासय केलेले नाही. अिोक प.ृ २० थॉमसला मध्यंतरकालाणवषयीि 
शकंा आहे. कें शिज शहस्री ऑफ इंशडर्या, व्हॉ. एक, पृ. ५०२, ५०३] 
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महार्ंस म्हितो की, ‘त्या प्रणसद्धाने (अशोकाने) स्वतुःसाठी सावगभौमत्व णमळणवल्यानंतर िार 

वषांनी पाटणलपतु्र नर्रािा राजा म्हिून स्वतुःला अणभषेक करून घेतला. [पाि, २२.] िार वषांच्या णवलंबाला 
एर्रमौटने आके्षप घेतला आहे. काही िंाले तरी बुद्धाच्या मृत्यूनंतर २१८ व े वषग हे अशोकाच्या 
राज्याणभषेकािे वषग आहे ही श्रीलंकेच्या आख्याणयकेतील कल्पना मासय केली पाणहजे, हे त्यािे मुख्य 
समथगन आहे. बुद्धाच्या मृत्यनंूतरिे २१८ हे वषग मासय करावयािे असल्याने नव्या राजािंी नाव े घुसडिे, 
कारणकिीिी वष ेकमी जास्त करिे यासंारख्या अनेक लबाड्ामुंळे अशोकाला िार वषांिा अणनणभणषक्त 
राजपिािा काल बहाल करावा लार्ला. [शद क्रॉनॉलॉजी ऑफ शद रेन ऑफ अिोक मोरीर्य पृ. ८६, १४४ तळटीप १६१.] 

 
एका णवणशष्ट पद्धतीत िपिलपिे बसणवण्यासाठी श्रीलंकेच्या बिरकारानंी वरे्वरे्ळी उलटापालट 

केली असा िोषारोप करावयािा असेल तर अशा प्रकारच्या िोषारोपातून पुरािािंीही मुक्तता होण्यासारिी 
नाही. जर केवळ िार वषांच्या अंतरािा णहशबे करण्यापुरताि हा मामला असता तर इतराचं्या 
कारणकिीमध्ये हा कालिंड सहजपिे असा णवभार्ता आला असता की या मुद्याकडे कोिािेही लक्ष रे्ले 
नसते. आम्हाला असे वाटते की िार वषांिा हा मध्यंतरीिा कालिंड केवळ काळाच्या णहशबेािा मेळ 
बसावा म्हिून घुसडण्यात आलेला नसून तो परंपरेने िालत आलेला आहे. अशोकािे राज्यारोहि ज्या 
पणरन्स्थतीत िंाले ती पाहता हा कालिंड णबनिकू असण्यािा संभव आहे. प्रत्यक्षात हा कालिंड नेमका 
तीन वष े व काही थोडे मणहने होता की बरोबर िार वष े होता हे णनणित करिे कठीि आहे कारि 
झबिुसारािा मृत्यु त्याच्या राज्यारोहिाच्या वधापनणिनीि िंाला असेल असे नाही व अशोकािे राज्यारोहि 
त्या वधापनणिनाच्या मणहसयात व त्याि णिवशी िंाले असेल असे नाही. आमच्या तकानुसार मध्यंतरकाल 
हा िार वषांना थोडे कमी मणहने असावा आणि ही आख्याणयका ऐणतहाणसक वास्तवतेवर आधारलेली 
असावी. प्रस्तावनेमध्ये िंद्ररु्प्त मौयग व झबिुसार याचं्या कारणकिीिा आम्ही मार्ोवा घेतलेला आहे. 
तद्नुसार झबिुसारािा मृत्यु इ. स. पू. २७२ मध्ये िंाला. [पणहले प्रकरि पाहावे.] वरीलप्रमािे मध्यंतरकाल 
मानला तर अशोकाच्या राज्यारोहिािे वषग इ. स. पू. २६९–६८ हेि होय या णनिगयाप्रत आपि येतो. 

 
अशोकाच्या बौद्धधमगस्वीकाराच्या प्रश्नाला इणतहासकारानंी िूपि महत्त्व णिलेले आहे. काहींच्या 

मते स्वतुःच्या कृत्यामुळे कझलर्युद्धात िंालेली अपरंपार हानी पाहून सम्राट हािरला व लरे्ि ही 
बौद्धधमगस्वीकारािी नायमय घटना घडली. [हे सवगसाधारितुः ग्राह्य मानले जािारे मत आहे. उिाहरिािािल आम्ही पुढील 

उल्लेि करतो, शद एज ऑफ शद नंदाज् ॲण्ड मौर्याज् पृ. २००] कझलर् युद्धापूवीि धमांतरािी घटना घडली असे 
िािणवण्यािा प्रयत्न एर्रमाटने केला आहे. [शद क्रॉनॉलॉजी ऑफ शद रेन ऑफ अिोक मोरीर्य, पृ. ६९ तळटीप.] या 
मताबाबत सहजपिे उपन्स्थत करता येण्याजोर्ी शकंा म्हिजे अझहसावािी बौद्धधमािा नव्यानेि स्वीकार 
करिारा अशोक एवढ्या मोठ्या प्रमािावरील युद्धात पडला असता का? एर्रमौटच्या या दृणष्टकोनामुळे 
असे सूणित होते की एक तर अशोकाने स्वतुःच्या मजीनुसार मध्यममार्ािा तऱ्हेवाईक अथग लावला असावा 
झकवा त्याने केलेला बौद्धधमािा स्वीकार म्हिजे तीव्र भावनेच्या उदे्रकामुळे अकस्मात िंालेले 
हृियपणरवतगन अशा अथाने ते धमांतर नसाव.े 

 
त्याच्या कारणकिीत बौद्धधमािा स्वीकार त्याने नेमक्या कोित्या क्षिी केला हे णनणितपिे 

सारं्ण्यािा प्रयत्न करिे म्हिजे प्रत्यक्षात जे िंाले ते फुर्वनू सारं्ण्यासारिे आहे. नंतरच्या काळामधील 
पणरन्स्थतींिा णनणितपिे रंर् िढलेल्या बौद्धाचं्या पूवगग्रहयुक्त हणकर्ती जरी आपि बाजूला ठेवल्या तरी 
ज्या कालिंडात वरे्वरे्ळ्या प्रभावी धमगपंथामंध्ये जबरिस्त परस्परणवरोध णनमाि िंालेले होते त्या 
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कालिंडात नव्या धमािा स्वीकार करताना जुसया श्रद्धा सोडून िेिे भार् पडत होते असे सारं्िारा या 
कालिंडातील कोिताही िरा पुरावा आपल्याजवळ नाही. झहिु व बौद्ध याचं्यात या कालिंडात काही ना 
काही णवरोध णनणितपिे असिार, परंतु नंतरच्या शतकामंधून झहिू व मुसलमान याचं्यामध्ये जे तीव्र धार्समक 
शत्रुत्व णिसून येते तशा प्रकारिे शत्रुत्व झहिु भारताच्या इणतहासात कधीि नव्हते, असेि िािविारा पुरावा 
आहे. इस्लाम वा णिस्ती धमािा स्वीकार करण्यासाठी काही णवणशष्ट धार्समक णवधी केला जातो तसा णवधी, 
बौद्धधमगसंघटनेत प्रवशे करण्यािी इच्छा नसिाऱ्या पि सवगसाधारि बौद्धधमानुयायी होऊ इन्च्छिाऱ्याचं्या 
बाबतीत केला जात नसे ही वस्तुन्स्थतीि असे सूणित करते की धमांतराच्या प्रत्यक्ष णवणधबाबत फार मोठा 
आग्रह धरला जात नसे. बौद्धाचं्या जीवनाकडे पाहिाऱ्या दृष्टीकोनाला सवगसाधारिपिे मासयता व बौद्ध 
णभक्षूंिा परामषग घेिे याति सवगसामासय मािसाच्या दृष्टीने बौद्धधमग सामावलेला असल्याने त्यािी त्याच्या 
धार्समक आिरिावर णवणशष्ट अशी मयािा पडत नसे. 

 
आज्ञालेिावंरून एक लक्षात येण्याजोर्ा मुद्दा असा णिसतो की पुढील काळात अशोकािी 

बौद्धधमाणवषयीिी कळकळ उतरोत्तर वाढत रे्ली. [कझलर् लेि व िुफळीबाबतिा लेि यािंी तुलना करावी. ब्लोि, ला ं

एंस्के्रपशसओ ं द अिोक, पृ. १३६–४३, १५२–१५३.] सुरवातीच्या आज्ञालेिामध्ये आपि नुकताि एका नव्या धमािा 
स्वीकार केलेला आहे, अशा प्रकारिे णित्र तो उभे करीत नाही. नव्या धमांतणरतामंध्ये साधारितुः आढळून 
येिारा फाजील उत्साह वा फाजील अणभमान कोठेही प्रतीत होत नाही. सुरवातीिे आज्ञालेि जरी त्याच्या 
‘धमांतरा’ंनंतर प्रसृत केलेले असले तरी त्यामधून सम्राटाला स्वतुःला अणभपे्रत असिारे व्यन्क्तमत्व व 
मानवतावाि आहे, केवळ बौद्धधमािी णशकविूक नाही. 

 
‘धमांतराशी’ णनर्डीत असलेल्या िोन कथा बौद्धगं्रथ िेतात. यापंैकी एक–श्रीलंकेतील बिरींमध्ये 

साणंर्तलेली आहे व ती णनग्रोधाच्या व्यन्क्तत्वाभोवती कें णद्रत िंालेली आहे. [महारं्स, पाि, ३७–७२, दीपरं्स, सहा, 
२५–९९.] झसहासनासाठी िंालेल्या संघषामध्ये अशोकाने आपला ज्येष्ठ भाऊ सुमन याला ठार मारले होते. 
सुमनला त्याच्या मृत्यूनंतर िंालेला मुलर्ा म्हिजे णनग्रोध. अशोकाच्या राज्यारोहिाच्या वषीि णनग्रोधािा 
जसम िंाला. वयाच्या सातव्या वषी एका िास संकेतानुसार तो णभख्िू बनला, त्याने सम्राटापढेु प्रविन 
केले. आपल्या पुतण्याच्या णशकविुकीने सम्राट इतका प्रभाणवत िंाला की त्याने बौद्धधमािा अंणर्कार 
केला. ही कथा अणतशयोक्त आहे, हे सहज लक्षात येते. एर्रमौटने स्पष्टपिे असे सुिणवले आहे की सात 
वष े हे णनग्रोधािे वय महत्त्वािे आहे, आपल्या राज्याणभषेकानंतर सात वषांनी अशोकािे धमांतर िंाले ही 
वस्तुन्स्थती नोंििे हाि यािा अथग आहे. [शद क्रॉनॉलॉजी ऑफ शद रेन ऑफ अिोक मोरीर्य, पृ. ८६ तळटीप.] असे असूनही 
आम्ही यापूवी िािवनू णिल्याप्रमािे अशोकाच्या इणतहासात धमांतरािी नेमकी वळे सारं्ण्यािी काही र्रज 
नाही. णनग्रोधाच्या सातव्या वषी अशोकािे धमांतर िंाले या घटनेिी नोंि करण्यापरुताि केवळ हा प्रश्न 
असता तर बिरकारानंी णनग्रोध या व्यक्तीिे विगन याहून जास्त िुलवनू केले असते. या कथेमध्ये, अशोक 
व णनग्रोध याचं्यातील संबंध सुधारले, हे िािणवण्यािा हेतू आहे असे म्हििे जास्त सयुन्क्तक आहे. 
कोित्याही पुरुष नातेवाईकाकंडून झसहासनावरील आपल्या स्थानाला धोका नाही, याणवषयी सातव्या वषी 
अशोकािी िात्री िंाली. त्याने णनबधं सैल केले असावते व त्यामुळे राजघराण्यात णनग्रोधािे स्वार्त िंाले. 
आता हा मुलर्ा झसहासनािा प्रत्यक्ष वारस नसल्याने पुढच्या काळात तो बौद्धणभक्ष ूिंाला असावा. 

 
अशोकाला धमांतरास प्रवृत्त करिाऱ्या र्टनाशंर्र्र्यी एक वरे्ळीि कथा शदव्र्यादानात [सहवीस. पृ. 

३७४–८२.] साणंर्तलेली आहे व या कथेिी ह्यएूसत्संर्ने पुनरावृत्ती केली आहे. [वटॅसग, ऑन रु्यआन च्र्यांगज् रॅव्हल्स इन 

इंशडर्या. व्हॉ. िोन. पृ. ८८.] णर्णरक याच्या सल्ल्यानुसार अशोकाने पाटणलपुत्र येथे एक तुरंुर् उभारला. ह्यातील 
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कैद्यािंा भयानक छळ केला जात असे. श्रावस्तीमध्ये पूवी व्यापारी असलेल्या समुद्र नावाच्या एका णभक्षलूा 
एकिा या तुरंुर्ात टाकण्यात आले होते. परंतु त्याच्या अद्भतु शक्तीमुळे त्याने स्वतुःिे संरक्षि केले. हे 
ऐकल्यानंतर अशोकाने त्या णभक्षूिी भेट घेतली. त्या णभक्षूने एका पाठोपाठ एक केलेले िमत्कार पाहून 
सम्राट इतका प्रभाणवत िंाला की लवकरि तो बौद्ध धमािा उपासक बनला. सुरवातीिा िुष्टपिा, 
िमत्कारामुंळे साक्षात्कार, शवेटी धमांतर इत्यािी, णवकृत कथािें नेहमीिे सवग णवशषे या कथेत आहेत. 
ऐणतहाणसक पुरावा जमणवण्याच्या दृष्टीने णतच्यातून काही णवशषे पिरात पडत नाही. 

 
अिोकार्दानात वरील कथाहूंन वरे्ळी कथा आलेली आहे. एका णवभार्ात असे साणंर्तले आहे की 

समुद्र नावािा एक बारा र्र्ांचा व्यापाऱ्यािा मुलर्ा अशोकाला बौद्धधमािा पणरिय करून िेण्यास 
कारिीभतू ठरला. [प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लॉंपेरर अिोक, पृ. २३७ तळटीप.] िोन कथािें हे णवसंर्त णमश्रि असाव.े 
समुद्र हा अशोकाच्या ‘नरकातील’ यातनातूंन सुरणक्षत राणहलेला णभख्िु होता. [उपरोक्त पृ. १५४.] त्याच्या 
शशैयावरून असे सूणित होते की णनग्रोधाच्या कथेिा प्रभाव या कथेवर पडला असावा. ह्यएूसत्संर्च्या 
वृत्तातंात नोंिलेली धमांतरासंबंधीिी आख्याणयका सारं्ते की सात वषांच्या एका श्रमिाने[बौद्ध णभक्षसूाठी 

वापरण्यात येिारी सजं्ञा.] राजािे धमांतर केले. अशोक बौद्धधमाणवषयी कळकळ िािणवतो हे पाहून त्याला 
सताविाऱ्या पािश ेब्राह्मिानंा एका तरुि श्रमिाने उिरस्य केले असे विगन एका कथेत आहे. अशा प्रिंड 
भोजनानंतर अशोकाला कुकु्कटाराम या मठाला भेट िेण्यासाठी आमंत्रि िेण्यात आले. त्या णठकािी आता 
त्या पािश ेब्राह्मिािें णभख्िूमध्ये रूपातंर िंाल्यािा िमत्कार अशोकाने पाणहला. [प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लापेंरर 

अिोक,प.ृ ४१३–४१८.] या कथावर स्थाणनक लोककथािंा प्रभाव पडलेला णिसतो. त्यामध्ये पुरािकथा व 
परीकथा यािंी वैणशष्ट्ये णनणितपिे णिसून येतात. 

 
कझलर्युद्ध आणि कझलर्णवजय या अशोकाच्या कारणकिीतील पणहल्या प्रमुि घटनेिा काळ 

णनणितपिे सारं्ता येतो. तेराव्या णशलाशासनात असे स्पष्टपिे म्हटले आहे की, ही घटना अशोकाच्या 
कारणकिीच्या नवव्या वषी म्हिजे इ. स. पू. २३० मध्ये घडली. [ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक पृ. १२५ तळटीप.] 
अशोकाला वाटिारी िंत आणि कझलर्ामध्ये िंालेल्या हानीणवषयीिा पिाताप या आज्ञालेिात व्यक्त 
िंालेला आहे. हा सूर म्हिजे क्षणिक भावनेने हेलावनू रे्लेल्या मािसािी िंत नाही तर आपल्यामुळे हे 
िुुःि णनमाि िंाले आहे यािी ज्याला पूिग जािीव आहे अशा मािसािा साथग पिाताप आहे. 

 
ज्या वळेी अशोक बौद्धधमीय िंाला त्या वळेेशी कझलर्युद्धाच्या काळािा संबंध आहे. काही 

इणतहासकार धमांतरािी घटना युद्धापूवीिी मानतात तर काही युद्धानंतरिी मानतात. एर्रमौटने पणहले 
मत प्रणतपािन केले आहे व त्यासाठी तो तारानाथच्या गं्रथातील पुराव्यािा आधार मानतो. [शद क्रॉनॉलॉजी ऑफ 

शद रेन ऑफ अिोक मोरीर्य, प.ृ ८८ गेशिष्ट देस बुधी्मुस् इन् इंशडअन, सहा पृ. ३१–३३.] तारानाथने आपल्या गं्रथात नार्ािंा 
उल्लेि केला आहे. या नार्ानंी म्हिजे समुद्रातील आत्म्यानंी अशोकािी राने िोरून त्याला मनस्ताप णिला. 
पुरेसे सामर्थ्यग णमळणवल्यानंतर अशोकाने त्यानंा झजकले. नार् म्हिजे कझलर्मधील समुद्रावरून झहडिारे 
लोक. अशोकाने पुरेसे सामर्थ्यग णमळणविे म्हिजे त्यािे बौद्धधमांतर व नार्ावर णवजय म्हिजे कझलर्युद्ध, 
असा अथग एर्रमौटने लावलेला आहे. त्याने लावलेल्या या घटनाचं्या क्रमावर णवसंबून राहिे शकंास्पि 
आहे. कारि तारानाथ पुढे असे म्हितो की या युद्धात अशोकाने संपूिग जंबदु्वीप झजकले, पि प्रत्यक्षात मात्र 
फक्त कझलर्िा मुलुि झजकलेला आहे. अशोकाने सामर्थ्यग णमळणविे म्हिजे त्याने बौद्ध धमािा स्वीकार 
करिे हे समीकरि कोित्याही न्स्थतीत अणतशयोक्तीिे आहे. या णतबटेी कथेने, फार तर कझलर्युद्धािे िरे 
कारि सुिणवले आहे असे म्हिता येईल. ते असे की िणक्षि भारताकडे जमीन व समुद्र यावरून जािाऱ्या 
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मार्ावर अशोकाला णनयंत्रि ठेवण्यािी इच्छा होती व या मार्ावर अडथळे आििाऱ्या कोित्याही शत्रुवत् 
सते्तला झजकिे त्याला भार् होते. थॉमससारख्या िुसऱ्या काही इणतहासकाराचं्या मते कझलर्युद्धानंतर 
लरे्ि अशोकाने बौद्धधमािा स्वीकार केला. ही घटना त्याच्या कारणकिीच्या नवव्या वषी घडली. इतकेि 
नाही तर त्याने बौद्धसंघामध्ये प्रवशे केला. राज्यारोहिाच्या अकराव्या वषाच्या शवेटी तो णक्रयाशील बौद्ध 
बनला व णठकणठकािी झहडू लार्ला. [कें शिज शहस्री ऑफ इंशडर्या, व्हॉ. एक. पृ. ४९५–९६.] धमांतराच्या दृष्टीने कझलर् 
युद्धाच्या अिेरीिा काळ म्हिजे णनणिति एक अणतशय नायपूिग क्षि असिार. परंतु धमांतर मात्र अशा 
नायमय पद्धतीने िंालेले नाही हे स्पष्ट आहे. कारि जर ते तसे अणवस्मरिीय पद्धतीने िंाले असते तर 
श्रीलंकेच्या णभक्षूंनी त्यािे िुलवनू विगन केले असते. परंतु श्रीलंकेच्या बिरींमध्ये कझलर्युद्धािा उल्लेि 
नाही. 

 
अशोकाच्या आज्ञालेिाच्या आधारेि त्याच्या धमांतराच्या प्रश्नावर प्रकाश टाकता येण्यासारिा 

आहे. आपि बौद्धमतानुयायी असल्यािी कबुली अशोकाने एका लघु णशलालेिात णिलेली आहे असे मानले 
जाते. त्यातील संबणंधत मजकूर पुढीलप्रमािे आहे. 

 
अशधकानी अध्धाशतर्यानी र्स्साशन र्य हकं उपासके नो तु खो र्ाधं प्रकं्कते हुसं एकं सर्च्चरं साशतरेके 

तु खो संर्च्चरे र्य ंमर्या संधे उपर्यीते र्ाधं च मे पकं्कते[ब्रह्मणर्री लघु णशलाशासन ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १४५–६.] 
 
‘मी अडीि वषांहून जास्त काळ एक सामासय बौद्ध होतो. परंतु एक वषापयंत मी काही फारशी 

प्रर्ती केली नाही. आता एक वषाहून जास्त काळ मी णभक्षूंच्या संघाकडे आकृष्ट िंालो आहे व जास्त 
उत्साही बनलो आहे.’ 

 
सुरवातीला आपल्याला आपलुकी वाटत नव्हती. यािी या आज्ञालेिात कबुली आहे. एर्रमौटने 

जो तारानाथच्या पुराव्यािा हवाला णिला आहे तो याच्याणवरुद्ध जािारा आहे. अशोकाने केलेला 
बौद्धधमािा स्वीकार ही एक सावकाश होिारी प्रणक्रया आहे, या आम्ही पूवी केलेल्या कल्पनेला िुजोरा 
िेिारा आहे. कझलर् युद्धानंतर तीन वषांमध्ये जर एिाद्या णवणशष्ट वळेी हे धमांतर िंाले असते तर तेराव्या 
णशलाशासनात अशोकाने त्यािा णनणित उल्लेि केला असता. संघाकडे तो जास्त आकृष्ट होत होता यािा 
अथग तो बौद्ध धमगरु्रंूकडून बौद्ध धमािी तत्व े णशकत होता असा करता येईल. णवणवध धमगपंथामंध्ये 
परस्पराणंवषयी समंजसपिा असावा याणवषयी अशोकाला णवशषे आस्था होती हे लक्षात ठेवले पाणहजे. 
बुद्धाच्या णशकविकुीिी याहूनही जास्त स्पष्ट कबुली भद्र येथील आज्ञालेिात णिलेली आहे. [उपरोक्त, पृ. 

१५४.] िुिैवाने या लेिात कालािा उल्लिे नाही परंतु आम्हाला असे वाटते की, तो त्याच्या कारणकिीच्या 
उत्तर कालातील असावा व किाणित िुफळीसबंंधीिा आज्ञालेि प्रसृत केला त्याि सुमारास हाही णलणहला 
असावा. भद्रच्या आज्ञालेिात त्याने बौद्धधमािा स्वीकार केल्यािे व बुद्ध, धम्म (या णठकािी बुद्धािी 
णशकविूक असा अथग) संघ यावर श्रद्धा असल्यािे साणंर्तले आहे. हा आज्ञालेि सवगसामासय प्रजाजनासंाठी 
अर्र त्याच्या प्रशासकानंा आज्ञा िेण्यासाठी णलणहलेला नसून िास स्थाणनक बौद्ध धमगरु्रंुसाठी णलणहलेला 
होता. या णठकािी त्याने स्वतुःिा उल्लिे ‘मर्धािा राजा’ असा केलेला आहे व केवळ याि प्रसंर्ी त्याने त्या 
णबरुिािा वापर केलेला आहे. त्याच्या आज्ञालेिािंा अभ्यास करताना प्रजाजनासंाठी असलेले आज्ञालेि 
व केवळ संघासाठी णलणहलेले आज्ञालेि असा फरक करिे अत्यतं महत्वािे आहे. पणहल्या प्रकारात प्रजेला 
उदे्दशून आज्ञा करिारा राजा, अशी भणूमका त्याने घेतली आहे व िुसऱ्या प्रकारात (ज्यामध्ये भद्र येथील 
आज्ञालेिािा समावशे होतो) त्यािी स्वतुःिी धार्समक मते जाहीर केलेली आहेत. 
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ज्याप्रमािे युरोपमधील कॅथॉणलक धमगरु्रंुनी पणवत्र रोमन सम्राटाला आपला ऐणहक जर्तािा प्रमुि 

म्हिून मासयता णिली होती त्यािप्रमािे अशोकि मर्धािा राजा, असा उल्लेि करून बौद्धणभक्षूंनी त्याला 
आपला ऐणहक जर्तातील नेता म्हिून मासयता णिलेली असिे शक्य आहे. या णठकािी सम्राट आपली बौद्ध 
धमावरील श्रद्धा जाहीरपिे व्यक्त करतो आणि धमगगं्रथामधील जे णवणशष्ट भार् धमगरु्रंूना पणरणित असावते 
अशी त्यािंी अपेक्षा आहे ते तो उधृत करतो. पणवत्र रोमन सम्राटाशी केलेली त्यािी तुलना णवणशष्ट 
मयािेपयंति होऊ शकते. कारि युरोपच्या बाबतीत कॅथॉणलक पंथ हा राज्यधमग होता तर अशोकाच्या 
बाबतीत बौद्धधमग हा राज्यधमग नव्हता. 

 
आपल्याला असे साणंर्तले रे्ले आहे की राज्याणभषेकानंतर िहा वषांनी म्हिजे इ. स. पू. २५९–

२५८ मध्ये तो… संबोणध येथे रे्ला. [आठव े णशलाशासन णर्रनार उपरोक्त पृ. ११२.] अर्यार्य संबोशधम् या संजे्ञिा, 
अशोकाला ज्ञानािा साक्षात्कार िंाला,[ि ला वाले पुसें, लेंद ओ तों दे मौर्यव, पृ. १०४ तळटीप.] असा अथग लावता येईल 
झकवा त्याने बोणधवृक्षािी यात्रा केली असाही अथग लावता येईल. [मुकजी, अिोक, पृ. २९४.] दीपर्ंसमध्रे्य संबोशध 
हा शब्ि प्रामुख्याने बोणधवृक्ष अशा अथानेि वापरला आहे हे अणलकडच्या एका गं्रथात िािवनू णिलेले आहे, 
त्यामुळे या आज्ञालेिातील या संजे्ञच्या िुसऱ्या अथाला पुष्टी णमळते. [एगरमौट, शद क्रॉनॉलाजी ऑफ शद रेन ऑफ अिोक 

मोरीर्य प.ृ ८० दीपरं्स, सोळा.] अशोकाने िेशभर काढलेल्या मोठ्या िौऱ्यािा एक भार् म्हिून त्याने बोणधवृक्षाला 
भेट णिलेली असावी. याि आज्ञालेिात या िौऱ्यािा उल्लेि तो धम्म–र्यात (धम्मासाठी केलेला प्रवास–
धमगयात्रा) असा करतो. 

 
अर्यार्य संबोशध यािा अथग व लघुणशलाशासनात उल्लेणिलेल्या २५६ णिवसाचं्या प्रवासािा महत्त्वािा 

प्रश्न यािंा णनकटिा संबंध आहे. लघु लेिाच्या बहुतेक सवग आवृत्त्यामंध्ये २५६ ही संख्या र्ूढ पद्धतीने 
णिलेली असली तरी सहस्त्राम आज्ञालेिावरून हे स्पष्ट होते की या संख्येिे महत्त्व एिाद्या प्रवासाच्या वा 
िौऱ्याच्या संिभाति असाव.े 

 
‘इर्य ंच सर्ने शर्रु्य्रे्यन दुर्े सपंना लाशत्तसता शर्रु्स्था शत २०० ५० ६[ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. 

१५०.] 

 
िौऱ्यावर असताना ही घोषिा केलेली आहे. प्रवासामध्ये २५६ रात्री घालणवलेल्या आहेत. 
 
काही अणधकारी णवद्वान असे मानतात की हा आज्ञालेि अशोकाने िौऱ्यावरून राजधानीला 

परतल्यानंतर प्रसृत केला. [उपरोक्त, प.ृ १४९.] परंतु जर हे मासय केले तर िौऱ्यासाठी णकती णिवस घालवले 
यािी नेमकी संख्या सारं्ण्यािी काही णवशषे जरूर नव्हती. ‘मी जेव्हा िौऱ्यावरून परतलो.’ असे त्याला 
म्हिता आले असते. तो जेव्हा प्रत्यक्ष िौऱ्यावर होता तेव्हाि त्याने हा आज्ञालेि णलणहला हे या 
आज्ञालेिावरून णनणितपिे णिसते. 

 
२५६ हा संख्येबाबत अनेक मते व्यक्त करण्यात आलेली आहेत.ब्राह्मिाचं्या पद्धतीप्रमािे अशोकाने 

िार मणहसयािंा एक अशा तीन ऋतंूत वषािी णवभार्िी केली असे सुिवनू,णफलीओिंा यानंी २५६ रात्री 
यािा अथग स्पष्ट केला आहे. [जनवल एश्र्याशटक, १९४९. पृ. १४३ तळटीप.] यापंकैी एक ऋतू म्हिजे र्स्स झकवा 
पावसाळा घरी घालणवण्यात आला तर इतर िोन ऋतू तौलणनक दृष्ट्या कोरडे असल्याने प्रवासात 
घालणवण्यात आले. ज्र्योशतर्–र्ेदागं या गं्रथाच्या आधारे २७ णिवस, ६ तास, ३ णमणनटे व ४ सेकंि यािंा 
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एक मणहना मानला जातो. [णिस्ती कालर्िना सुरू होण्यापूवी वैणिक कालात ज्ञात असलेल्या िर्ोलशास्त्राच्या ज्ञानािा समावेश 
ज्र्योशतर्–रे्दांग या गं्रथात केलेला आहे.] या णहशबेाने िार मणहसयािें १०९ णिवस, १२ णमणनटे व १६ सेकंि होतात. 
झहिु पंिारं्ानुसार वषाच्या ३६० णिवसामधून वरील आकडा वजा केला तरी २५६ णिवस णमळत नाहीत. िोन 
तृतीयाशं वषािे २४० णिवस होतात त्यामुळे हा कालिंड पुरा होण्यास १५ णिवस बाकी राहतात. या २५६ 
णिवसाचं्या कालात णभख्िूने भ्रमंती करावी व णभक्षा मार्ावी अशी अपेक्षा असेल तर आपला आज्ञालेि प्रसृत 
करण्यापूवी, हा णनयुक्त कालिंड पुरा करण्यासाठी अशोक आििी पंधरा णिवस थाबंला नाही ही र्ोष्ट 
णवणित्र णिसते. तेरा मणहसयािें एक वषग या णहशबेाने पाणहले तर वषािा िोन तृतीयाशं कालिंड म्हिजे २५६ 
णिवस णमळत नाहीत कारि ज्र्योशतर्–र्ेदागं या गं्रथानुसार आठ मणहसयामंध्ये २१८ णिवस, २४ णमणनटे व 
३२ सेकंि आहेत. अशोकाने केलेल्या प्रवासाच्या णिवसापेक्षा हा काळ स्थूलमानाने ३६ णिवसानी कमी 
पडतो. म्हिजे २५६ णिवस हे नऊ मणहसयापेक्षा थोडे जास्त होतात. ३५४ णिवसािें िालू वषग (अणधक मास 
वर्ळून) णहशोबासाठी धरले तरी िोन तृतीयाशं वषग म्हिजे २५६ णिवस णमळत नाहीत. शवेटी आम्हाला असे 
वाटते की एका वषातील णिवसािंी संख्या वरे्वरे्ळ्या वषी बिलत असल्यािे आपल्याला माहीत असल्याने 
बौद्धधमगणवधीमध्ये असलेल्या णनयुक्त कालाशी या संख्येिा संबंध जोडिे योग्य होिार नाही. 

 
अशोकािा प्रवास म्हिजे भ्रमंती अर्र एिाद्या राजषींिी यात्रा नव्हती. [अशोकावरील आपल्या गं्रथात केनग 

असे सुिणवतात की धमगज्ञान सपंािण्यासाठी त्याने २५६ रात्री प्राथगना करण्यात घालवल्या. व्रु्यथ या शब्िाच्या िुकीच्या अथावर हे मत आधारलेले 
आहे. आम्हाला असे वाटते की धमगज्ञानप्राप्तीसाठी २५६ णिवस प्राथगनेत घालणवण्याइतका अशोकािा बौद्धधमाणवषयीिा णजव्हाळा नव्हता. णशवाय 
त्यासाठी इतक्या लाबंवर इणसला येथे जाण्यािीही त्याला र्रज नव्हती. (अिोक पृ. ३८)] ्लोटिे असे मत आहे की, राजत्यार् 
करून णभक्ष ूिंाल्यानंतर अशोकाने आपला अिेरिा आज्ञालेि बुद्धाच्या मृत्यूच्या २५६ व्या वषी प्रसृत केला, 
परंतु या मताला पुष्टी िेिारा पुरेसा पुरावा नाही. [जेआर  एस्, १९०९, प.ृ ९८१, तळटीप.] त्याच्या कारणकिीच्या 
अठ्ठाणवसाव्या वषी प्रसृत केलेल्या सातव्या स्तंभशासनाच्या पुराव्यावरून आपल्याला असे णिसते की लघु 
णशलाशासन प्रसृत केल्यावरही अनेक वष े त्यािी कारकीिग िालू राणहली. णभक्ष ू िंाल्यानंतर काढलेला 
आज्ञालेिही राजा असताना काढलेल्या आज्ञालेिासंारिाि असावा ही र्ोष्टही संपूिगपिे असंभवीय आहे. 
त्याने त्या णवभार्ातील अणधकाऱ्यानंा उदे्दशून णलहाव े असा काहीही अणधकार णभक्ष ू िंाल्यावर त्याच्याकडे 
राहिे कठीि आहे. णिवसािंी संख्या आणि पणरणनवािानंतरच्या वषांिी संख्या यािंा काही संबंध असावा ही 
कल्पना पटण्यासारिी नाही कारि तसा संबंध असता तर त्याच्याकडे लक्ष वधेण्यास व किाणित त्याला 
शुभ समजाव े असे म्हिण्यात अशोकाने एक क्षिही अनमान केले नसते. स्वतुःच्या सत्कृत्यािंी स्तुती 
करण्यािी वळे आली तेव्हा तो अर्िी णवनम्र राणहला होता असे आपल्याला त्याच्या इतर काही 
आज्ञालेिावंरून वाटत नाही. प्रवासाच्या संिभात त्याने वापरलेले शब्ि म्हिजे अशोकाने २५६ णिवस िौरा 
केला या वस्तुन्स्थतीिी नोंि आहे. त्या संख्येला इतर काही महत्त्व नाही. 

 
त्याच्या आज्ञालेिािंी भौर्ोणलक स्थानेही लक्षात घेण्याजोर्ी आहेत. एक र्ट मध्यभारतातील 

प्रिेशात सापडलेला आहे तर िुसरा त्याच्या साम्राज्याच्या अर्िी िणक्षिेकडच्या प्रिेशात आढळलेला आहे. 
सुरवातीच्या शब्िामंध्ये सुविगणर्री आणि इणसला यािंा उल्लेि आहे. ती स्थाने म्हिजे मस्कीजवळील 
कनकणर्री व णसद्दापूर अशी सारं्ता येतील. [णतसरे पणरणशष्ट पाहाव.े] त्या लेिािा सुरवातीिा पणरच्छेि 
पुढीलप्रमािे आहे. 

 
सुर्ण्िशगरीते अय्र्यपुत्तस्स महामात्तािं च र्चनेन इशसलन्स्कस्स महामात्ता आरोशगर्य ंर्त्तशर्र्या...[ब्लोि 

ले एंस्के्रपसीओ ंद अिोक, पृ. १४५] 
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सुविगणर्रीहून आयगपुत्र आणि महामात्र आज्ञा करीत आहेत. इणसलाच्या महामात्रानंा कुशल 
णविारून.... 

 
जर हा आज्ञालेि पाटणलपुत्रातून प्रसृत करण्यात आला असेल तर या सुरवातीच्या वाक्यािी काय 

जरूर होती? यात असलेला आयगपुत्रािा उल्लेि म्हिजे त्या भार्ािा स्थाणनक राज्यपाल असावा. 
इणसलाच्या महामात्रािें कुशल णविारले आहे त्यावरून बहुधा आपल्या साम्राज्याच्या िणक्षि भार्ात 
िौऱ्यावर असताना अशोकाने हा आज्ञालेि स्थाणनक भार्ासाठी काढला असावा. सहस्त्राम व रूपनाथ 
यासंारख्या पाटणलपुत्राच्या जवळच्या णठकािीही हा आज्ञालेि सापडतो. त्यािे स्पष्टीकरि असे करता येते 
की अशोकाच्या िणक्षिेकडील िौऱ्यािा मार् याि भार्ातून जात असावा व किाणित िौऱ्यामधील ज्या ज्या 
णठकािी तो रे्ला त्यातील महत्त्वाच्या णठकािी हा आज्ञालेि कोरून ठेवण्यात आला असावा. म्हिजे २५६ 
रात्री इतका काल त्याने या िौऱ्यावर या वळेेपयंत घालणवलेला होता. जर हा प्रवास केवळ धार्समक हेतूने 
केला असता तर फक्त बौद्धधमीयानंा पणवत्र वाटिाऱ्या स्थानावंरि अशोकाने आपले लक्ष कें णद्रत केले 
असते व या आज्ञालेिाच्या आवृत्त्या फक्त बौद्धधमीयाचं्या पणवत्र णठकािीि सापडल्या असत्या. [हा िौरा 
म्हिजे धमगयाते्रिाि एक भार् होता असे विगन करण्यात आलेले आहे. तो अशोकाने िहाव्या वषी केला. (एर्रमौट, शद क्रॉनॉलॉजी ऑफ शद रेन 
ऑफ अिोक मोरीर्य, प.ृ ८१) पि जर अशोक कझलर्युद्धानंतर बौद्धधमाकडे आकर्सषत िंाला असेल तर त्याच्या राज्यारोहिाच्या िहाव्या वषी तो 
हा िौरा करू शकला नसता.] 

 
त्याने आठ वष ेराजमुकुट धारि केल्यानंतर कझलर्युद्ध िंाले. युद्धानंतर बौद्धधमाणवषयी त्याला 

जास्त जास्त आस्था वाटू लार्ली असे र्ृहीत धरले तर त्यानंतर णक्रयाशील णभक्ष ूबनण्यास त्यास अडीि 
वष े लार्ली हे त्यानेि कबूल केले आहे हे पाहता हा काळ त्याच्या कारणकिीच्या बाराव्या वषी येतो हे 
आपल्याला णिसून येते. म्हिजे इ. स. पू. २५७–२५६ हाि या लघु णशलाशासनािा काल या णनष्ट्कषाप्रत 
आपि येतो. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ईशजप्तचा टॉलेमी दुसरा शफलाडेल्फस 
 
अशोकाच्या कारणकिीिा कालानुक्रम ठरणवण्याच्या दृष्टीने याहून जास्त महत्त्वाच्या असलेल्या 

उपलब्ध पुराव्यामंध्ये तेराव्या णशलाशासनािा समावशे होतो. अशोकाला समकालीन असिाऱ्या पाि ग्रीक 
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राजािंी नाव ेया आज्ञालेिात साणंर्तलेली आहेत व त्यािंी ओळि पटल्यामुळे या कोरीव लेिािा काल 
णनणित करण्यास पुरावा णमळालेला आहे. त्या संबधंीिा पणरच्छेि असा– 

 
‘अत्त अशंतर्योगे नाम र्योनलाज पलं चा तेना अशंतर्योगना र्ट्टाशल ४ लजाने तुलमरे्य नाम अतेंशकने 

नाम मका नाम अशलक्र्यसुबले नाम[तेराव ेणशलाशासन, कालसी. यूलोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक प.ृ ९३०.] 
 
‘ॲणटओकस नावािा ग्रीक राजा जेथे राज्य करतो आणि त्याच्या पणलकडे (त्याच्या प्रिेशाच्या) 

टॅणलमी, ॲणटर्ोनस, मर्स आणि अलेक्िंाडंर या नावाचं्या िार राजाचं्या (भमूीमध्ये)’ 
 
सेल्यूकस णनकेटरिा नातू, णसणरयािा िुसरा ॲणटओकस णथऑस (इ. स. पू.२६१–२४८), 

इणजप्तिा िुसरा टॉलेमी णफलाडेल्फस (इ. स. पू. २८५ ते २४७), मणॅसडोणनयािा ॲणटर्ोनस र्ोनॅटॅस (इ. 
स. पू. २७६–२३९) आणि सायरेनिा मर्स (ज्याच्या मृत्यूच्या वषासंबधंी अजून णनणिती िंालेली नाही परंतु 
इ. स. पू. २५८ ते २५० यामंधील वषग असाव ेअसे अनुमान आहे) अशा पणहल्या िार राजािंी ओळि पटणविे 
शक्य आहे. [ इ. स. पू. २५० हा काल. शद एज ऑफ शद नंदाज् अडँ मौर्याज् यात सुिणवलेला आहे. पृ. २०७. तर इ. स. पू. २५८ हा काल 
ब्लोि यानंी ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक प.ृ १३० न. २३ या गं्रथात सुिणवला आहे.] शवेटी उल्लणेिलेला राजा अलेक्िंाडंर हा 
कॉणरथिा अलेक्िंाडंर (इ. स. पू. २५२–२४४) झकवा एणपरस वा अलेक्िंाडंर (इ. स. पू. २७२–२५५) असू 
शकेल. [कॉपसव एन्स्क्स्क्रप्िनम इंशडकारम, व्हॉ. एक, पृ. ४८ न. ६; लॅसेन, इंशडिं आल्टररु्यम्सकंुडं, पृ. २५५] 

 
आपल्या कारणकिीच्या तेराव्या वषापासून अशोकाने आपले प्रमुि (िीघग) आज्ञालेि प्रसृत 

करण्यास सुरवात केली असे आपल्याला सहाव्या स्तंभशासनावरून समजते. या िीघग णशलाशासनािंी शलैी 
व त्यातंील मजकूर पाहता ते णलणहले जाण्यािा काळ परस्पराचं्या अणतशय जवळिा असावा. म्हिून तेराव े
णशलाशासन अशोकाच्या कारणकिीच्या िौिाव्या वषाच्या सुमारास म्हिजे इ. स. पू. २५६–२५५ या कालात 
कोरले रे्ले असाव े असे आपि र्ृहीत धरू शकतो. मर्संिा काळ णनणित करून आणि णशलाशासनात 
उल्लेणिलेला अलेक्िंाडंर, िोहोपैकी कोिता हे णनणित करून िुसरा एिािा काल सुिणविेही शक्य आहे. 
हे सवग हयात असताना हा आज्ञालेि कोरला रे्ला असे णिसून येते यापंकैी कोिाही एका राजाच्या मृत्यूिी 
वाता अशोकापयंत पोहोिण्यास एिािे वषग लार्ले असाव ेअसे आपल्याला मानता येण्यासारिे आहे. 

 
या आज्ञालेिािा काळ इ. स. पू. २५६–२५५ धरला तर यात उल्लेणिलेला अलेक्िंाडंर हा 

कॉणरथिा अलेक्िंाडंर असण्यािी शक्यता नाहीशी होते कारि इ. स. पू. २५२ पयंत तो सते्तवर आलेला 
नव्हता व म्हिून कोरीव लेि ज्यावळेी प्रकाणशत केला त्यावळेी त्याच्यासंबधंी अशोकाला माणहती नव्हती. 
एणपरसच्या अलेक्िंाडंरने इ. स. पू. २७२–२५५ या काळात राज्य केलेले असल्याने त्यािी अशोकाला 
माणहती होती, असे मानता येईल. आज्ञालेि कोरला रे्ल्यानंतर त्याच्या मृत्यूिी बातमी आली असेल. 
म्हिून एणपरसिा अलेक्िंाडंर हाि अणलक्य–सुिल असे आमिे मत िंाले आहे. 

 
एर्रमौटने सायरेनच्या मर्सच्या मृत्यूच्या कालाणवषयीच्या प्रश्नािा सणवस्तर णविार केलेला आहे. 

[ॲक्टा ओशरऐटाशलर्या, १९४०, पृ. १०३ तळटीप.] कॅटल्लस, ॲथेणनअस व समकालीन नािी यािंा आधार घेऊन त्याने 
बऱ्यािशा णनणितपिे असे णसद्ध केले आहे की मर्सिा मृत्य ूइ. स. पू. २५२–२५० या कालाति िंालेला 
आहे आणि त्याच्या आधी णनणितपिे नाही. जरी या कालावर मासयतेिा णशक्का बसलेला नसला तरी पाि 
राजापंैकी एणपरसिा अलेक्िंाडंर हा सवात आधी म्हिजे इ. स. पू. २५५ मध्ये मरि पावला असे आपि 
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र्ृहीत धरू शकतो. म्हिजे या आज्ञालेिािा काळ आपि जास्तीत जास्त इ. स. पू. २५४ पयंत लाबंव ू
शकतो पि आमच्या मते इ. स. पू, २५६–५५ हाि काळ सत्य काळाच्या जास्त जवळिा आहे. 

 
धम्माचा प्रिार करण्याच्या हेतूने आपल्या साम्राज्याबाहेरील िेशामंध्ये िूत पाठणवण्याच्या संिभात 

अशोकाने ग्रीक राजािंा उल्लेि केलेला आहे. या िूताचं्या णकवा काही णठकािी त्यानंा म्हटल्याप्रमािे 
धमगप्रिारकाचं्या पाठविीमुळे मझहिािे अशाि कायासाठी श्रीलंकेला जािे व त्या णशष्टमंडळािा काळ 
याचं्यासबंधीच्या प्रश्न उपन्स्थत होतो. परंतु त्यापूवीच्या एका घटनेिा म्हिजे पाटणलपुत्र येथे भरलेल्या 
बौद्धाचं्या णतसऱ्या धमगसंर्ीतीसंबधंीिा णविार करिे आवश्यक आहे. पाटणलपुत्र येथे भरलेल्या 
धमगसंर्ीतीपूवी िोन धमगसंर्ीती भरल्यािे साणंर्तले रे्ले आहे. पणहली मर्धामध्ये राजर्ृह येथे भरणवली रे्ली 
होती व णपटकामंध्ये एकणत्रत केलेल्या बुद्धाच्या प्रविनानंा पद्धतशीर स्वरूप िेऊन त्यािंा अथग 
लावण्यासाठी ती भरवली रे्ली होती. [ित्त, अली मोनॅन्स्कस्टक बुशद्ध्म, व्हॉ. िोन, पृ. ३२४.] याि धमगसंर्ीतीमध्ये 
बुद्धाच्या एका आवडत्या णशष्ट्याने, आनंि याने बौद्धणभक्षिुींसाठी वरे्ळा संघ स्थापन करण्यास संमती द्यावी 
म्हिून आवाहन केल्यामुळे त्याचं्यावर सनातनीपिािा आरोप करण्यात आलेला होता. यावरून ही 
धमगसंर्ीती बुद्धाच्या मृत्यूनंतर लरे्ि भरणवण्यात आली असावी असे णिसते. िुसरी धमगसंर्ीती वैशाली येथे 
भरणवण्यात आली असल्यािे साणंर्तले जाते. [हॉझफर्र, एत्रु्यद सुर ल कान्स्क्सल र् रै्िाली पृ. १५१ तळटीप.] 

 
णतसऱ्या धमगसंर्ीतीच्या आख्याणयकेच्या णवर्श्सनीयतेणवषयी शकंा आहे, कारि फक्त पाली 

गं्रथामंध्येि णतिा उल्लिे येतो. या गं्रथानुंसार असे णिसते की ही धमगसंर्ीती बोलाणवण्यात आणि तेथे काही 
णनणित ठराव संमत करवनू घेण्यात अशोकाने अणतशय महत्त्वािी कामणर्री बजावली. परंतु अशोकाने 
त्यासंबधंीिा उल्लेि कोित्याही कोरीव लेिात केलेला नाही हे जरा िमत्काणरकि म्हिाव े लारे्ल. या 
घटनेशी अर्िी जवळिा संबंध असू शकेल असा उल्लेि आपल्याला िुफळीसबंंधीच्या आज्ञालेिात 
सापडतो. [ब्लोि, ले एंस्के्रपसीओ ंद अिोक, प.ृ १५२.] या णठकािी संर्ाच्र्या ऐक्यािे सातत्य व बंडिोर णभक्ष ूआणि 
णभक्षुिी यािंी हकालपट्टी याणवषयी तो पोटणतडकेने बोलतो. बौद्धसंघातील बंडिोर सभासि व एकणनष्ठ 
सभासि याचं्यात फरक करिे शक्य आहे ही वस्तुन्स्थती असे सूणित करते की या मुद्द्यावर काही 
स्पष्टीकरि िंाले असाव ेव कायगपद्धतीणवषयी काही णनयम संमत करण्यात आले असावते. 

 
या संिभात दीपर्ंसमध्ये कथा आहे. बौद्धाचं्या शर्हारात अर्र मठामंध्ये सुधारक पंथािा णशरकाव 

िंाल्याने णशस्त व श्रद्धा याचं्या बाबतीत णढलाई णनमाि आली अशा स्पष्टीकरिाने या कथेिी सुरवात होते. 
[सात, ३६–३८, ४९.] ही र्ोष्ट पणरणनवािानंतर २३६ वषांनी म्हिजे अशोकाच्या राज्याणभषेकानंतर अठरा वषांनी 
घडली. साहणजकि काही सनातनी बौद्धानंी या पणरन्स्थतीवर आके्षप घेतला. अशोकाच्या मंत्र्यापंैकी एकाने 
पाशतमोक्कशर्धी (मुक्ती णमळणवण्यासाठी णभक्षूंनी घ्यावयाच्या प्रायणितािंी माणलका) परत सुरू करावा अशी 
आज्ञा णिली. परंतु मठातील काही ज्येष्ठ णभक्षूंनी तो णवधी नं केल्याने हा मंत्री इतका क्रोधाणवष्ट िंाला की 
त्यािी पणरिती त्या णभक्षूंना ठार मारण्यात िंाली. हीि कथा महार्ंसमध्रे्य जास्त णवस्ताराने सारं्ण्यात 
आलेली आहे. [पाि, २३४–४२.] राजािा भाऊ णतस्स हा सनातनी बौद्ध असावा असे णिसते. णभक्षूंच्या वधामुळे 
िुुःणित होऊन त्याने िुसऱ्या एका मंत्र्याकरवी ही हणकर्त राजाला कळवली. तेव्हा णभक्षूंिा संहार थाबंला 
असे या कथेत आहे. उत्तरेकडच्या कथेमध्ये आपल्याला वरे्ळेपिा णिसतो. शनगं्रथ व बौद्ध याचं्यात िंर्ली 
होऊन त्यािे पयगवसान राजािा भाऊ, एक धमगशील बौद्ध ठार होण्यात िंाले असे ही कथा सारं्ते. त्यामुळे 
राजाने हस्तके्षप केला व िोनही पंथानंा शातं केले. [शदव्र्यार्दान. अठ्ठावीस, पृ. ४२७.] हीि कथा ए–यु–वेंर्–
िुआन मध्येही येते परंतु राजािा भाऊ िुकीने शनगं्रथ समजला रे्ला व मारला रे्ला असा थोडा फरक त्या 
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कथेत आहे. [प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लॉपेरर अिोक, पृ. २७८–९.] 
 
पाली आख्याणयकेत पणहल्या िोन कथािंा समावशे असून त्यानंतर संघाच्या शुद्धीकरिािे विगन पुढे 

िालू केले आहे. [महारं्स, पाि, २६८–७१] बौद्ध संघािा एक ससमाननीय ज्येष्ठ नेता व णभक्षू, मोग्र्णलपुत्त णतस्स 
याला अशोक पाठणवतो व सवग णभक्षूंना अशोकाराम या प्रणसद्ध मठामध्ये एकत्र जमणवतो. जे शर्भज्ज 
णसद्धातंावर श्रद्धा ठेविारे होते त्यानंाि केवळ िरे बौद्ध मानले जाते. बाकीच्याना संर्ातून हाकलले जाते. 
या शुद्धीकरिानंतर णतसरी बौद्ध धमगसंर्ीती मोग्र्णलपतु्त णतस्स याच्या अध्यक्षतेिाली पाटणलपतु्र शहरात 
भरणवण्यात येते. शर्भज्जर्ाद हीि िरी श्रद्धा असे जाहीर करण्यात येते. या िोन कथामंधील िरा फरक 
असा आहे की पाली कथेमध्ये बौद्ध व बौदे्धतर याचं्या संघषातून णतसरी धमगसरं्ीती बोलाणवली रे्ली व 
संघामधून बौदे्धतरानंा हाकलून शुद्धीकरि केले तर उत्तरेकडील गं्रथामध्ये असे णिसते की राजाने 
श्रमिाचं्या जीणवताच्या सुरणक्षततेिी हमी णिली. [शद क्रॉनॉलॉजी ऑफ शद रेन ऑफ अिोक मोरीर्य, पृ. ११३.] 

 
या कथामंधील बीज णवर्श्सनीय असू शकेल. बौद्ध व बौदे्धतर अशा णवणवध पंथानंा एकत्र जमण्यास 

अशोकाने उते्तजन णिले हे आपल्याला अशोकाच्या आज्ञालेिावंरून समजते. त्यामुळे बौद्धाचं्या कें द्रामंधून 
आजीणवक व शनगं्रथ यािंी उपन्स्थती असिे असंभवनीय नाही. सुसंवािी ििा व्हावी या धोरिािा तो एक 
भार् होता. अशा पणरन्स्थतीत तीव्र संघषग व िंर्लीही होण्यािी शक्यता होती याकडे िुलगक्ष करता येत नाही. 
ििा अत्यंत वािळी स्वरूपाच्या िंाल्या असल्या पाणहजेत. तेव्हा एकाि कें द्रात राहिाऱ्या परस्परणवरोधी 
धार्समक जमातींच्या तिावाचं्या संभवनीयतेणवषयी बोलण्यािी र्रज नाही. एिाद्या प्रसंर्ी वािावािीमधून 
झहसेिा प्रािुभाव िंाल्याने अशोकाने आपला एिािा मंत्री भाडंिोर र्टानंा शातं करण्यासाठी पाठणवला 
असेल हेही णततकेि शक्य आहे. िंर्लीिे स्वरुप उग्र िंाल्यामुळे सवगमासय तोडर्ा काढण्यािी र्रज आहे 
यािी अशोकाला जािीव िंाली असिार. राजाच्या भावाच्या मृत्यूणवषयी म्हिूनि शकेंला जार्ा आहे. 
कथेला आतगतेिी जोड द्यावी व श्रोतृवर्ावरील नैणतक प्रभावािी पणरिामकारकता वाढावी म्हिून हा भार् 
कथेत समाणवष्ट केला असावा. 

 
ित्त यािंा असा तकग  आहे की, श्रीलंकेतील गं्रथािेंरीज इतरत्र या घटनानंा णवशषे महत्त्व णिले 

रे्लेले नाही, त्यामुळे हा संघषग श्रीलंकेतील गं्रथकाराचं्या कल्पनेतील असावा, श्रीलंकेतील शर्भज्जर्ादी व 
इतर पंथ याचं्यात संघषग असावा व त्यावर हा काल्पणनक संघषग आधारलेला असावा व शर्भज्जर्ाद्ानंा 
पाझठबा द्यावा हा त्यात हेतू असावा,[अली मोनॅन्स्कस्टक बुशद्ध्म, व्हॉ. िोन. पृ. २६५.] हा तकग  िरा असू शकेल. 

 
वरे्वरे्ळ्या गं्रथामंध्ये साणंर्तलेल्या घटनापंैकी, अशोकाच्या कोरीव लेिामंधून णजला पुष्टी 

णमळण्यासारिी आहे अशी एकि घटना णिसते, ती म्हिजे संर्ाचे शुद्धीकरि. िुफळीसंबधंीिा आज्ञालेि 
व घटना याचं्यात काहीतरी संबंध असावा असे या णठकािी णिसते. या आज्ञालेिात असे र्ृहीत णिसते की 
शुद्धीकरि होऊन रे्लेले आहे व संघातील एकता परत प्रस्थाणपत िंाली आहे. ज्या णभक्षूंवर व णभक्षुिींवर 
संघात िुफळी पाडल्यािा (पाढंरी कौपीन वापरिारे णवरुद्ध भर्वी कौपीन वापरिारे) िोष येत होता त्यानंा 
संघातून हाकलून िेण्यािी धमकी यात णिलेली आहे. शुद्धीकरि होण्यापूवी एिािी धमगसंर्ीती भरली 
असावी ही घटना या आज्ञालेिावरून णसद्ध होत नाही. त्यात केवळ एवढेि म्हटले आहे की बंडिोर घटक 
घालवनू संघ शुद्ध िंाला पाणहजे. संघातून बंडिोरािंी हकालपट्टी करिे ही बाब स्थाणनकरीत्या सहजपिे 
हाताळता येण्यासारिी असल्याने, णभक्ष ू व णभक्षुिी याचं्या प्रत्येक समुिायाने स्थाणनक मंडळाच्या 
नेतृत्वािाली ती धमकी, अथाति महामत्तानंा कळवनू, अंमलात आिली. जर अशोकाने पाटणलपुत्राला 
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धमगसंर्ीती बोलावनू या शुद्धीकरिाला स्वतुः मित केली असती तर त्याच्या एिाद्या आज्ञालेिात त्याने 
त्यासंबधंीिा उल्लिे णनुःसंशयपिे केला असता. 

 
िुफळीसंबधंीिा आज्ञालेि अशोकाच्या कारणकिीच्या शवेटी अर्र शवेटच्या वषामध्ये कोरला रे्ला 

असावा असा एक तकग  केला जातो. कारि ‘आपल्याला परत एकिा सहजतेने श्रीलंकेतील कथामंधील 
शभंर टके्क बौद्ध सापडतो.’ [एर्रमौट, शद क्रॉनॉलॉजी ऑफ शद रेन ऑफ अिोक मोरीर्य, प.ृ ११६.] आििी एका 
दृणष्टकोनातूनही या आज्ञालेिािा णविार िंाला पाणहजे. संघामधील संघषाने जो टेकीला आलेला आहे व 
शासक म्हिून या संघषात हस्तके्षप करण्यासाठी ज्याला सतत बोलाणवले जात आहे अशा एका 
राज्यकत्याच्या दृणष्टकोनातूनही या आज्ञालेिािा अथग लावता येण्यासारिा आहे. संघामधील ऐक्य 
‘यावचं्चद्र णिवाकरी’ णटकून राहील अशी आशा आज्ञालेिाच्या पणहल्या भार्ात तो करतो. हे त्यािे शब्ि 
णनुःसंशयपिे एकणनष्ठावान बौद्धािें आहेत. बंडिोर सभासिानंा हुसकवण्यािी धमकी िेिारा िुसरा भार् 
म्हिजे ज्याच्या कायात व ज्याच्या शासकीय अणधकाऱ्याचं्या कामात धार्समक िंर्डे अडथळा आिताना 
णिसतात अशा राज्यकत्याने णिलेली ताकीि असण्यािी शक्यता आहे. धार्समक पंथानंा शातं करिे हे काम 
कधीि सुिकारक िंालेले नाही. अशोकाने ज्या पातळीवर बौद्धधमग अंणर्कारला होता व संघाने ज्या 
पातळीवर बुद्धाच्या णशकविकुीिा अथग लावला होता त्या िोनही पातळ्या णनणितपिे अणतशय णभन्न असल्या 
पाणहजेत. 

 
िुफळीच्या आज्ञालेिािा काळ अणनणिति राहतो. बुद्धाच्या मृत्युनंतर २३६ वषांनी धमगसंर्ीती 

भरल्यािे व शुद्धीकरि केल्यािे पाली बिरी सारं्तात. [दीपरं्स, सात, ३६–३८.] इ. स. पू. ४८६ हा 
पणरणनवािािा काल पायाभतू धरला तर इ. स. पू. २५० म्हिजेि अशोकाच्या कारणकिीिे एकोणिसाव ेवषग 
हा धमगसंर्ीतीिा काळ णमळतो. अलाहाबािच्या स्तंभावर ज्या णठकािी हा लेि कोरलेला आहे त्यावरून या 
आज्ञालेिािा काल याहून पुढिा असावा असे अनुमान करण्यात आलेले आहे. [शद एज ऑफ शद नंदाज् अडँ मौर्याज्, 
प.ृ २१६.] हा आज्ञालेि सातव्या स्तंभशासनानंतर काही काळाने प्रसृत िंाला असे मानले जाते. असे असेल 
तर या आज्ञालेिािा काल राज्याच्या अठ्ठाणवसाव्या वषानंतर येतो. सात स्तंभशासने अत्यतं पद्धतशीरपिे 
कोरलेली आहेत. स्तंभािा पणरघ त्यानंी व्यापला आहे आणि प्रत्येक अक्षर काळजीपूवगक कोरलेले आहे व 
सवगत्र समान अंतर आहे. या आज्ञालेिाचं्या िाली िुफळीिा आज्ञालेि व त्यािाली रािीिा आज्ञालेि 
आहे. जर िुफळीसंबधंीिा आज्ञालेि स्तंभशासनापूवी कोरला रे्ला असता तर तो णनणितपिे वरच्या 
पातळीवर व इतर लेिाचं्या वरच्या बाजूला कोरला रे्ला असता. [कॉपवस इन्स्क्स्क्रप्िनम् इंशडकारम्, व्हॉ. एक. सपंा. 
कझनर्हॅम, प.ृ ३८ णित्रफलक बावीस.] 

 
यावरून अशोकाच्या कारणकिीच्या अिेरीच्या वषांमध्ये हा लेि कोरला रे्ला असावा. पाली बिरी 

सारं्तात त्यावर णवर्श्ास ठेवावयािा िंाल्यास णनरणनराळ्या कें द्रामधील बौद्ध व बौदे्धतर याचं्यातील कटू 
वतगनामुळे संघािी जर इतकी बजबजपुरीिी पणरन्स्थती िंाली असेल तर ती सुधारण्यािी प्रणक्रया सुरू 
होऊन त्या पाठीमार्िे हेतू साध्य होण्यास अनेक वष ेलार्ली असली पाणहजेत. बंडिोर सभासिानंा केवळ 
बाहेर काढिे एवढ्यानेि भार्ण्यासारिे नव्हते. ही प्रणक्रया अशोकाच्या कारणकिीच्या एकोणिसाव्या वषी 
सूरू िंाली असिे शक्य आहे व आििी िहा वष ेया त्याहून जास्त काल संघािी संपूिग शुद्धी िंाली नसावी. 
अिेर एकिा धार्समक संघषग संपुष्टात आले व सनातनी बौद्ध कोि हे पारिण्याच्या काही णनणित कसोया 
प्रस्थाणपत िंाल्या असे अशोकाला वाटले तेव्हा त्याने हा िुफळीसंबंधीिा आज्ञालेि णलणहला असावा. 
अशोकाच्या इतर जाहीरनाम्यामंधून सणहष्ट्िुवृत्तीला जे आवाहन करण्यात आलेले आहे त्याला णवरोधी असा 
हा िुफळीसंबधंीिा आज्ञालेि नाही, तर बौद्धधमगपीठाति र्ाजलेला संघषग संपुष्टात आल्यािी ती केवळ 
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नोंि आहे. 
 
अशोकाच्या आश्रयािालील धमगसंर्ीतीिी ऐणतहाणसकता शकंास्पिि राहते. मोग्र्णलपुत्त णतस्स 

याच्या मार्गिशगनािाली पाटणलपुत्रात एिािी स्थाणनक धमगपणरषि भरलीही असेल. णतच्याशी अशोकािा 
थोडासा संबंध असेल वा नसेलही. धार्समक संघषामुळे णनमाि िंालेल्या समस्यावंर उणित उपाय म्हिजे 
बौद्ध जर्तातील प्रत्येक भार्ातील संघािे शुद्धीकरि करण्यािा णनिगय हािं होता. प्रत्येक स्थाणनक संघात 
हे तत्व प्रत्यक्षात उतरवण्यापूवी काही वषे हा णनिगय घेतला असेल. सणहष्ट्ितेुिा प्रिार करण्यात मग्न 
असलेल्या अशोकाच्या दृष्टीने धमगसंर्ीतीला फारसे महत्त्व नव्हते. परंतु धार्समक तत्वाच्या दृष्टीने णतला 
अणतशय महत्त्व असल्याने पाली बिरींनी णतला भरपूर महत्त्व णिलेले आहे. किाणित याि कारिासाठी 
अशोकािा णतच्याशी संबधं जोडण्यािा प्रयत्न िंाला असावा. णवभज्जवािी बौद्धधमीयानंा णतिे महत्त्व वाटत 
असल्याने या स्थाणनक धमगपणरषिेला त्यानंी अवास्तव महत्त्व णिले असाव.े 

 
जैनाचं्या धार्समक इणतहासात, जैन धमातील णवणवध पंथाचं्या संिभात अशाि पणरषिेिे विगन आहे हे 

लक्षात घेण्याजोरे् आहे. शापेन्सतए यानंी पुरावा र्ोळा करून पुढील घटना साणंर्तल्या आहेत. [कें शिज शहस्री 
ऑफ इंशडर्या, हॉ. एक, प.ृ १६५, पशरिशष्टपर्वन, नऊ, ५५–७६.] िंद्ररु्प्त मौयाच्या कारणकिीत पडलेल्या बारा वषांच्या 
िुष्ट्काळाच्या शवेटी इ. स. पू. ३०० मध्ये जैन धमगपीठािे िुिैव ओढवले. त्यािी िोन परस्परणवरोधी 
पंथामंध्ये, र्श्ेताबंर व शदगंबर पक्षामंध्ये णवभार्िी िंाली. िुष्ट्काळाच्या काळात िणक्षिेकडे स्थलातंणरत 
िंालेल्या साधंूनी आपले आिरि सनातनी तत्त्वापं्रमािेि ठेवलेले होते परंतु मर्धाला परतल्यानंतर त्यानंा 
असे णिसले की मारे् राणहलेल्या साधंूच्या आिरिात णढलाई आलेली आहे. म्हिून मर्धातील साधंूनी 
पाटणलपुत्र येथे धमगगं्रथ र्ोळा करून त्यािंी पुनरगिना करण्यासाठी धमगपणरषि बोलावली. िोनही 
आख्याणयकामंधील सारिेपिावरून असे वाटते की कोिीतरी एकाने िुसऱ्यािी उसनवारी केली असावी. 

 
श्रीलंकेला रे्लेल्या मझहिाच्या णशष्टमंडळािी कथा णतसऱ्या बौद्ध धमगसंर्ीतीशी णनर्डीत आहे. 

मझहि हा शर्भज्जर्ादी पंथािा अनुयायी होता हे श्रीलंकेच्या बिरकारानंा णसद्ध करावयािे असेल या 
कल्पनेकडे आम्ही िुलगक्ष करू शकत नाही. पाली बिरींनुसार मझहिाच्या धमांतरास मोग्र्णलपतु्त णतस्स हा 
जबाबिार होता. [दीपरं्स, सात, १४–२०, २४.] मझहि वीस वषांिा िंाला तेव्हा अशोकाच्या कारणकिीच्या सहाव्या 
वषी ही घटना घडली. णतसरी धमगसंर्ीती संपल्यानंतर उपिंडातील णवणवध भार्ामंध्ये व शजेारच्या 
िेशामंधून बौद्ध धमगप्रिारकानंा पाठणवण्यात आले. वरे्वरे्ळ्या णशष्टमंडळािंी पाठविी करण्यािी व्यवस्था 
लावण्यास एिािे वषग लार्ले असाव ेअसे मानल्यास अशोकाच्या कारणकिीच्या णवसाव्या वषी म्हिजे इ. स. 
पू. २४९ मध्ये मझहिाला श्रीलंकेला पाठणवण्यात आले असे आपल्याला र्ृहीत धरता येईल. हा काल 
दीपर्ंसमधील उल्लेिाबरोबर जुळिारा आहे कारि पशरशनर्ािानंतर २३७ वषानी मझहि श्रीलंकेमध्ये आला 
असे तो म्हितो. [उपरोक्त, पंधरा, ७१.] 

 
मझहिाला पाठणवण्यापूवी अशोक व श्रीलंकेिा राजा िेवानम्णपय णतस्स यािंा संबंध आलेला होता हे 

आपल्याला माहीत आहे. महार्ंस सारं्तो की अशोकाला भेट िेण्यासाठी णतस्स काही रत्ने पाठव ूइन्च्छत 
होता. तो अशोकाला ‘आपला णमत्र’ म्हिवीत असे. [अकरा, १८.] पुढे असे विगन आहे की ‘जरी िोघानंी 
परस्परानंा पाणहलेले नसले तरी हे िोन राजे एकमेकािें बराि काळ णमत्र होते.’ आज्ञालेिामंध्ये 
श्रीलंकेसबंंधी िोन उल्लेि असून ते िोसहीही बौद्धधमगसरं्ीतीपूवीिे आहेत. [िुसरे णशलाशासन, णर्रनार आणि तेराव े
णशलाशासन, कालसी. श्रीलंकेबरोबर ताम्रपर्सििा सबंंध णसद्ध िंाला आहे. त्यावर हे आधारलेले आहे.] 
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दीपर्ंसमध्ये अशोक आणि णतस्स यािंा प्रत्यक्ष संपकग  असल्यािे साणंर्तले आहे. पणरणनवािानंतर 
२३६ वषांनी म्हिजे अशोकाच्या राजवटीच्या एकोणिसाव्या वषी णतस्साने प्रथम मुकुट धारि केला. [दीपरं्स, 

सतरा, ७८.] यानंतर त्याने लरे्ि आपला पुतण्या अणरर्थ्य याच्या नेतृत्वािाली अशोकाकडे एक णशष्टमंडळ 
पाठणवले. [महारं्स, अकरा, २०.] श्रीलंका ते ताम्रणलन्प्त व तेथून पुढे पाटणलपुत्र असा त्यािा प्रवास िंाला. पाि 
आठवडे मौयांच्या राजधानीत राणहल्यानंतर हे णशष्टमंडळ णतस्सासाठी अशोकािा एक संिेश व िेिग्या 
घेऊन परतले. आपि उपासक (सामासय पूजक) बनलेलो असून णतस्सानेही तोि मार्ग अनुसरावा, असा हा 
संिेश होता. या संिेशासबंंधी िाट संशय आहे. जर अशोकाने िरोिरि असा संिेश पाठणवला असेल तर 
आपि कमीत कमी नऊ वष ेउपासक असल्यािे त्याने साणंर्तले नाही हे आियग आहे. लघु णशलाशासनाच्या 
पुराव्यावरून ते स्पष्ट िंालेले आहे. हे णशष्टमंडळ परतल्यानंतर णतस्साला िुसऱ्यािंा अणभषेक िंाला व 
त्यानंतर मणहसयाने मझहि श्रीलंकेला आला. [णतस्साला िोनिा राज्याणभषेक िंाला हे बिरींनी सारं्ाव ेहे िरोिरि णवणित्र आहे. 
िुसऱ्या राज्याणभषेकासबंंधी णवशषे स्पष्टीकरि केलेले नाही. णतस्साने बौद्धधमात प्रवेश केल्यानंतर तो राज्याणभषेक लरे्ि िंाल्यामुळे, बौद्धणभक्षूंच्या 
दृणष्टकोनातून िोहोंमध्ये तो जास्त महत्त्वािा होता असे र्ृहीत धरता येईल. म्हिून त्याचं्या राजाचं्या यािीत त्यािा उल्लेि केला असावा.] या 
घटना इ. स. पू. २५० मध्ये घडल्या. णशष्टमंडळासंबधंीिी ही हकीर्त व मझहिािे णशष्टमंडळ ही एकि र्ोष्ट 
व एकि घटना असावी असा तकग  करता येण्याजोर्ा आहे. स्नेहशील शजेाऱ्याच्या राज्याणभषेकाच्या र्ौरवाथग 
वरच्या िजािा योग्य अणधकारी म्हिून राजािा मुलर्ा मझहि हा राजिूत म्हिून जािे अर्िी शक्य आहे. 
एक बौद्धणभक्ष ू या नात्याने त्याने राजा व त्यािे िरबारी याचं्यापुढे बौद्धधमािी प्रविने करण्यािा आणि 
राजािा वकील म्हिून सेवा करण्यािा, असे िोनही हेतू णनुःसंशयपिे साध्य केले. 

 
णतस्स राजािा पुतण्या अणरर्थ्य हा परत एकिा या विगनात येतो. [महारं्स, अकरा, १८ ४२, अठरा, एकोिीस. 

दीपरं्स, अकरा, २५–४०, बारा, १–७, पंधरा, ७४–९५, सोळा १–७. ३८–४१.] यावळेी रािी अनुला व िरबारातील णस्त्रया 
यानंा िीक्षा िेण्यासाठी संघणमत्ताला आिण्याकणरता म्हिून पाटणलपुत्राला त्यािी रवानर्ी करण्यात 
आलेली आहे. या प्रसंर्ी अशोकानेही श्रीलंकेला बोणधवृक्षािी फािंी पाठवली असावी असे समजले जाते. या 
घटनेिी ऐणतहाणसक णनणितता शकंास्पि आहे. बिरींनी या घटनेिा कोिताही काल णिलेला नाही. 
बोणधवृक्षाच्या णबया आिण्यासाठी श्रीलंकेच्या राजाने आपला एक वकील भारतात पाठवला व श्रीलंकेमध्ये 
त्या णबया पेरण्यात आल्या असे फा–णहयानने आपल्या आठविींमध्ये साणंर्तलेले आहे. [र्ाइल्स, रॅव्हल्स ऑफ 

फा–शहर्यान, पृ. ६८.] संघणमते्तिी कथा ही मुख्य विगनाला फक्त एक सुिि सत्यकथा म्हिून जोडलेली असेल, 
पि त्यामुळे काल्पणनक प्रवासाच्या विगनासारख्या लेिनात णनुःसंकोिपिे रममाि व्हावयास बिरकारानंा 
एक णनणमत्त णमळाले. अनुला ही पट्टरािी असल्यामुळे णतला िीक्षा घेण्यास णतस्साने परवानर्ी णिली असेल 
हे संभवत नाही. बोणधवृक्षाच्या शािेच्या कथेत मात्र काही सत्य असेल. उत्साहाच्या भरात णतस्साने 
अशोकाडे अशी फािंी पाठवण्यािी णवनंती केली असेल. ती मासय करून अशोकाने र्मावले तर काही 
नाहीि पि जर काही णमळणवले असेल तर णतस्सािी अणधक सणिच्छा. [ही कथा भारत व श्रीलंका याचं्याही बाहेर 
पसरली होती हे आपिास र्ोबीच्या वाळवंटासारख्या िूरच्या प्रिेशातही ती पाहावयास णमळते यावरून समजते. येथील मठाच्या एका रु्हेत एक 
णभणत्तणित्र आहे. त्या णित्रात अशोक बदु्धािी एक प्रणतमा आणि बोणधवृक्षािी एक शािा श्रीलंकेला पाठवीत असल्यािे णिणत्रत केल्यािे साणंर्तले 
जाते. हे णभणत्तणित्र इसवी सनाच्या सातव्या शतकातील आहे.] 
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बौद्ध शिष्टमंडळे पाठशर्ण्र्यात आलेले भाग 
 
णतसऱ्या बौद्ध धमगसंर्ीतीच्या अिेरीस काही नामवतं बौद्धणभक्षूंना णनवडण्यात आले व धमगप्रिारक 

म्हिून वरे्वरे्ळ्या प्रिेशात त्याना पाठणवण्यात आले असे साणंर्तले जाते. त्याचं्यामध्ये मज्ज्हंणतक (ज्याला 
काश्मीर व र्ाधंार येथे पाठणवण्यात आले होते). महािेव (मणहषमंडल), रन्ख्ित (वनवासी), योन 
धम्मरन्ख्ित (अपरसतक), महाधम्मरन्ख्ित (महारठठ), महारन्ख्ित (योन), मज्जणहम (णहमालयातील 
प्रिेश), सोन आणि उत्तर (सुविगभमूी), मझहि (लंका यािंा समावशे होतो. [महारं्स, बारा, १–८.] 

 
णहमालयाच्या प्रिेशात पाठणवलेले णशष्टमंडळ मोठे होते व त्यात कस्सपर्ोत्त, धुन्सडणमस्सर, सहिेव 

आणि मूलकिेव या िार साधंूिा अंतभाव होता. सािंी येथे अवशषे असलेल्या करंडकावंर यातील थोडी 
नाव ेआहेत. योन हा शब्ि (ग्रीक हे िशगणवण्यासाठी साधारिपिे वापरतात) धम्मरन्ख्ित या नावाच्या मारे् 
आहे त्यावरून हा भारतीयेतर किाणित ग्रीक वा इरािी णभक्ष ू असावा असे सूणित होते. परंतु भारताच्या 
पणिम णकनाऱ्यावरील अपरसतक या भार्ात त्याला पाठणवले जाव े तर महारन्ख्ित याला ग्रीक प्रिेशात 
पाठणवले जाव े हे णवणित्र वाटते. योन म्हिजे वायव्य भारतातील भारतीय ग्रीकाचं्या वसाहती अणभपे्रत 
असाव्यात, परंतु रुद्रिामनच्या जुनार्ड येथील कोरीव लेिात जो तुशास्प यािा उल्लेि आलेला आहे 
त्यावरून असे णिसून येईल की पणिम भारतात इरािी वा ग्रीक याचं्या परकीय वसाहती असाव्यात. [सरकार, 

णसलेक्ट इन्सस्क्रप्शसस... पृ. १६९.] िुसरी एक शक्यता अशी णिसते की जेव्हा बिरींच्या नकला करण्यात आल्या 
तेव्हा मजकुराच्या बाबतीत काही र्ोंधळ िंाला असावा. या धमगप्रसारकािंी जी नाव े आहेत ती इतकी 
सारिी आहेत की त्यातून संशय णनमाि होतो असेही म्हिता येईल. अथात ज्यावळेी या व्यक्तींनी 
बौद्धसंघात प्रवशे केला त्यावळेी त्यानंी ही नाव े धारि केलेली असावीत हेही शक्य आहे कारि णिस्ती 
धमासारख्या इतर काही धमाप्रमािेि बौद्धधमगणवधीमध्येही ही प्रथा प्रिणलत असल्यािे ज्ञात आहे. [केनग, 
मॅ्रु्यअल ऑफ बुशद्ध्म, पृ. ११७.] 
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बौद्धधमगसंर्ीतीने केलेल्या धमगप्रसारकाचं्या या पाठविीिी अशोकाच्या धम्मणवजयाच्या (धम्माच्र्या 
मार्ाने णवजय) धोरिाशी सारं्ड घातली रे्ली आहे. [णनळकंठ शास्त्री (सपंा.) शद एज् ऑफ शद नंदाज् अडँ मौर्याज् पृ. २१७.] 
या मताच्या समथगनासाठी तेराव्या णशलाशासनािा हवाला िेण्यात आलेला आहे. या लेिात अशोक असे 
जाहीर करतो की, धमगणनष्ठनेे या सद्रु्िानंी णमळणवलेला णवजय हा सत्य णवजय, आणि तो असा णवजय 
णमळणवल्यािा िावा करतो कारि त्यािा असा णवर्श्ास होता की त्याच्या राज्याच्या सीमाबंाहेरही हे धम्मािे 
धोरि अंणर्कारले रे्ले आहे. [िुसरे णशलाशासन, ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ं द अिोक, पृ. ९३ तळटीप.] परंतु बौद्धािंी 
णशष्टमंडळे आणि अशोकाच्या वणकलाती याचं्यातील णनणित संबंध िािणविारा हा आधार नाही तेराव े
णशलाशासन इ. स. पू. २५६–२५५ मध्ये प्रकाणशत करण्यात आले आणि वणकलाती यापूवीि उघडल्या 
रे्ल्या असल्या पाणहजेत. पािव्या णशलाशासनात अशोक स्पष्टपिे सारं्तो की आपल्या कारणकिीच्या 
िौिाव्या वषी त्याने धम्ममहंताची नेमिूक करण्यात सुरुवात केली. [उपरोक्त.] धम्माचे आिरि आणि प्रिार 
यािंी जबाबिारी ज्याचं्यावर होती अशा अणधकाऱ्यािें हे एक िास मंडळ होते. 

 
अशोकाने हे धमगप्रिारािे कायग िालवले होते असे म्हििे आपल्याला शक्य असेल (सवग राजनैणतक 

मंडळे कोित्या तरी कारिािी वा कल्पनेिी प्रिारक असतात असे संभाव्य र्ृहीत धरल्यास) तर त्याने 
कसेही असो, पि या बाबतीत बौद्ध णशष्टमंडळापेंक्षा णनिान पाि वषे तरी आधी आघाडी उघडलेली होती. 
बौद्ध णशष्टमंडळे केवळ धार्समक स्वरुपािी होती आणि ती अशोकाच्या मार्गिशगनानुसार नव्हे तर 
बौद्धसंर्ीतीच्या मार्गिशगनानुसार बाहेर पाठणवली रे्ली होती. बौद्ध णशष्टमंडळापेंक्षा त्याच्या स्वतुःच्या 
वणकलाती अर्िी वरे्ळ्या होत्या व त्यानंा पुढच्या काळात काही मार्ानी बौद्धणशष्टमडंळानी मित केलीही 
असेल. 

 
बौद्ध णशष्टमंडळानंी अशोकाच्या राज्यात झकवा राज्याच्या सीमावंरील भार्ामंध्ये आपले लक्ष कें णद्रत 

केले होते हे लक्षात घेण्याजोरे् आहे. संघाच्या शुद्धीसंबधंीिे णनिगय णठकणठकािी कळणविे हा त्यािा प्रमुि 
हेतू व नव ेधमांतणरत णमळणविे हा िुय्यम हेतू असल्याने हे साहणजकि आहे. बौद्ध गं्रथामंध्ये साणंर्तलेल्या 
बहुतेक भार्ामंध्ये अशोकाने आधीि धम्ममहामत्ताचं्र्या नेमिूका केलेल्या होत्या. [उपरोक्त.] ही णशष्टमंडळे 
पाठणवण्यािी जर राजािीि जबाबिारी असती तर त्याने यापेक्षा जास्त िूरच्या प्रिेशात जेथे त्याने अजून 
स्वतुःिे वकील व अणधकारी पाठणवलेले नव्हते, अशा प्रिेशात पाठणवण्यासंबधंी जास्त आस्था िािणवली 
असती. 

 
बौद्ध बिरींिा पुरावा म्हिून णविार करताना, त्या बौद्ध णभक्षूंच्या एका मंडळाने रिलेल्या होत्या हे 

लक्षात ठेविे अणतशय महत्त्वािे आहे. अशोकाच्या कारणकिीत घडलेल्या काही घटनािंी माणहती जरी त्या 
िेत असल्या तरी त्यािंा प्रधान हेतू त्या वषामध्ये बौद्धधमािी वाढ करिे हाि होता. या वाढीच्या दृष्टीने 
पोषक ठरेल त्या णठकािीि ऐणतहाणसक माणहती समाणवष्ट केली आहे. णशवाय बौद्धधमाच्या इणतहासाच्या 
दृष्टीने ज्या घटना महत्त्वाच्या आहेत त्यानंाि इतराचं्या पेक्षा जास्त प्राधासय णिलेले आहे. या बिरकारानंा 
अशोक महत्त्वािा वाटतो तो त्याच्या ऐणतहाणसक स्थानामुळे नव्हे तर बौद्धधमाच्या वाढीसाठी त्याने जे कायग 
केले त्यामुळे ज्या घटनानंा धार्समक दृष्ट्या जास्त महत्त्व आहे व ज्या घटना राजाच्या राजकारिाशी 
संबंणधत आहेत त्याचं्यातील फरकािे आपि सतत भान ठेवले पाणहजे. 

 
अशोकाने आपल्या कारणकिीच्या एकणवसाव्या वषी बुद्ध णजथे जसमाला आला त्या लुन्म्बणनवनाला 

भेट णिली. [रुन्म्मनिेइ कोरीव लेि. ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक पृ. १५७.] ही घटना इ. स. पू. २४८ मधील असावी. 
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या घटनेिी नोंि करण्यासाठी एका स्तंभावर लेि कोरण्यािा आिेश राजाकडून िेण्यात आलेला होता. 
एर्रमौटने या भेटीिा, अशोकाने इ. स. पू. २४८ मधील ग्रहिानंतर केलेल्या याते्रशी मोठ्या िातुयाने व 
संिेह राहिार नाही अशा पद्धतीने मेळ घातला आहे. अशोकाच्या काळातील घटनािंा अनुक्रम 
ठरणवण्याच्या दृष्टीने ही घटना म्हिजे एक महत्त्वािा घटक मानता येईल. 

 
एकाि णिवशी, एकाि वळेी ८४००० स्तूप बाधंावते अशी अशोकािी इच्छा होती, अशी एक कथा 

शदव्र्यार्दानात आलेली आहे. [सव्वीस, प.ृ ३८१.] यशस या थेराला हे कळणवण्यात आल्यानंतर, हे अशक्य कायग 
प्रत्यक्षात याव े म्हिून त्याने आपल्या हाताने सूयग लपणवला. थोड्ाशा फरकाने हीि कथा इतर 
बौद्धगं्रथामंधूनही आढळते. [बॅटसग. ऑन रु्यआन च्र्यांग्ज रॅव्हल्स इन इंशडर्या, व्हा. िोन, प.ृ९१ दीपरं्स सात १–८] सूयग लपणविे 
म्हिजे सूयगग्रहि हा एर्रमौटने लावलेला अथग अिूक आहे. हा अथग उघड आहे व या पणरच्छेिािा इतर 
कोिता अथग लार्त नाही. अशोकाच्या कारणकिीत असे एिािे ग्रहि लार्ून रे्ले असेल का याणवषयीिे 
र्णित माडंिे कठीि आहे. फेिंी[जेए, १९३०, व्हॉ. िोनश ेसतरा, पृ. १३५, १३६.] व णसडेरस्की[जेए, १९३२, व्हॉ. िोनश ेवीस, 
प.ृ २९५–९७] याचं्या संशोधनावरून असे आढळते की अशोकाच्या कारणकिीच्या काळात इ. स. पू. ४ मे २४९, 
इ. स. पू. १५ जून २४२ व इ. स. पू. १९ नोव्हेंबर २३२ या तारिानंा सूयगग्रहिे होती. एिािे सूयगग्रहि 
लार्ले होते ही वस्तुन्स्थती प्रस्थाणपत िंालेली असल्याने वरील तीन ग्रहिापंैकी शदव्र्यार्दानात उल्लेणिलेले 
ग्रहि कोिते हे सूणित करिाऱ्या इतर काही पुराव्यािा णविार करिे आपल्याला भार् आहे. 

 
शदव्र्यार्दानातील या कथेमध्ये पुढे असे विगन आहे की, स्तूप बाधूंन िंाल्यानंतर व सूयगग्रहिानंतर 

थेराने बौद्धधमीयानंा पणवत्र वाटिाऱ्या स्थळाकंडे नजर टाकण्यास अशोकाला परवानर्ी णिली आणि 
यापंकैी काही णठकािी स्तूप व िैत्य बाधंलेले अशोकाला आढळले. यामंध्ये बुद्धािे जसमस्थान साणंर्तलेले 
आहे. या सवग घटना लार्ोपाठ िंपायाने घडल्या अशी वस्तुन्स्थती असल्यािे तारानाथ सारं्तो. [गेशिस्ट देस 

बुधी्मुस इन् इंशडअन, प.ृ ३६.] पणवत्र णठकािािें िशगन व त्यानंतर तेथे बाधंलेले स्तूप व िैत्य यावंरून 
सूयगग्रहिानंतर अशोकाने एिािा िौरा अर्र यात्रा सुरू केली असावी असे णिसते. नाहीतर प्रत्यक्षात तो या 
सवग जार्ा कसा काय पाहू शकला असता? अशोकाच्या कारणकिीच्या णवसाव्या, सत्ताणवसाव्या आणि 
सिणतसाव्या वषी वरील तीन ग्रहिे लार्ली होती. यापंकैी कोित्याही एका वषी तो िौऱ्यावर असावा वा 
त्याने यात्रा केली असावी हे णनणित. पि जास्त स्पष्ट म्हिावयािे िंाल्यास णवसाव े वषग हे सवात जास्त 
संभाव्य वाटते कारि रुन्म्मनिेइ येथील स्तंभावरील कोरीव लेि त्याच्या पुढच्या वषात प्रकाणशत िंाला 
आहे. [ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ं शद अिोक, पृ. १५७.] राजा असे म्हितो की त्याने लुन्म्बणनला (लुन्म्बनी या प्रािीन 
नावािे आधुणनक रुप म्हिजे रुन्म्मनिेइ) भेट णिली आणि तेथे पूजा केली कारि ते बुद्धािे जसमस्थान होते. 
याि कारिासाठी त्या जार्ी िूि म्हिून एक घोड्ािे णशल्प व स्तंभ उभारण्यात आला. [ते जनावर म्हिजे घोडा 
असावा हे णवणित्र आहे. बुद्धाच्या जसमाशी नेहमी हत्तीिे साहियग णिसते.] आपि यापूवी पाणहल्याप्रमािे शदव्र्यार्दानामध्रे्य 
लुन्म्बणनच्या र्ौरवािा णवशषे उल्लिे आहे. णशवाय िऱ्या बौद्धाने ज्या िार स्थळािंी यात्रा करावी अशी 
अपेक्षा आहे, त्यापंैकी लुन्म्बनी हे एक यात्रास्थान आहे. याि वषी अशोकाने कोनाकमन या स्तूपाला भेट 
णिली. यावरून किाणित ग्रहिानंतर काही मणहसयानंीि त्याने आपल्या कारणकिीच्या एकणवसाव्या वषी 
यात्रा केली असावी असे णिसते. 

 
श्रीलंकेच्या बिरी या घटनािंा काळ अशोकाच्या कारणकिीिे सातव ेवषग म्हिजे इ. स. पू. २६२–

२६१ असा सारं्तात. [महारं्स, पाि, १७३–६.] ग्रहिाचं्या पुराव्यावरून हा काल िूक आहे कारि त्या वषी 
ग्रहिि नव्हते. एकणवसाव्या वषातील याते्रिा प्रत्यक्ष उल्लेि नाही. परंतु पाटणलपुत्रातील णतसरी धमगसरं्ीती 
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िंाल्यानंतर मोग्र्णलपतु णतस्साने नावतूेन रं्र्ानिीमधून प्रवास केला व काही मुक्कामावंर अशोक 
त्याच्याबरोबर होता असे आपल्याला सारं्ण्यात आलेले असल्याने[एर्रमौट, शद क्रॉनॉलॉजी ऑफ शद रेन ऑफ अिोक 

मोरीर्य, प.ृ १२८.] या कालात अशोकाने र्ंरे्च्या प्रिेशात प्रवास केलेला असलाि पाणहजे हे स्पष्ट िंालेले आहे. 
यावरून सूयग लपणविे म्हिजे इ. स. पू. ४ मे २४९ िे ग्रहि आणि त्यानंतरच्या वषी अशोकाने बौद्धधमीयाचं्या 
पणवत्र स्थानानंा भेट णिली असे आपि र्ृहीत धरू शकतो. 

 
अशोकाच्या कारणकिीतील यापढुील ज्ञात घटना म्हिजे त्याने स्तंभावर कोरलेले आज्ञालेि व 

त्यािंा काल सत्ताणवसाव े व अठ्ठाणवसाव े वषग असा साणंर्तलेला आहे. पणहले सहा आज्ञालेि प्रामुख्याने 
धम्मािी संबंणधत असून ते त्याच्या कारणकिीच्या सत्ताणवसाव्या वषी कोरले रे्ले. त्यानंतरच्या वषी कोरला 
रे्लेला सातवा आणि शवेटिा आज्ञालेि म्हिजे त्याच्या कायािे णवशषेतुः धम्माच्र्या णवकासासंबधंीच्या 
कायािे समालोिन णिसते. यानंतर पुढे इ. स. पू. २३२ मध्ये त्यािा मृत्यु होईपयंतच्या वषांमध्ये िीघग 
आज्ञालेि णिसत नाहीत हे एक आियगि आहे. आज्ञालेि प्रसृत करण्यात इतक्या तत्पर असलेल्या 
मािसाच्या बाबतीत िहा वषांच्या मौनािे स्पष्टीकरि करिे कठीि आहे. 

 
अशोकाच्या कारणकिीच्या अिेरच्या वषामध्ये त्याच्या राज्याच्या शासनयंत्रिेवरिा त्यािा ताबा 

कमी होण्यास सुरुवात िंाली होती असे सुिणविाऱ्या पुरेशा कथा बौद्धाचं्या धमगगं्रथामंधून आलेल्या आहेत. 
अशोकाच्या अिेरीच्या वषासंबधंीच्या घटना महार्ंस पुढीलप्रमािे सारं्तो. त्याच्या कारणकिीच्या 
एकोिणतसाव्या वषी त्यािी पट्टरािी असणंधणमत्ता मरि पावली. यानंतर िार वषांनी इ. स. पू. २३७ मध्ये 
त्याने णतस्सरख्िा णहला पट्टरािीिा मान णिला. िोन वषानंतर, णतने राजाच्या बोणधवृक्षाणवषयीच्या भक्तीिा 
मत्सर वाटून त्या वृक्षात एक णवषारी काटा िुपसून त्याला इजा केली, त्यामुळे तो वृक्ष वठू लार्ला. यामुळे 
अत्यंत संतापून जाऊन अशोकाने त्या वृक्षािा जो काही लहानसा भार् णजवतं राणहला होता तो मोठ्या 
प्रयत्नाने व काळजीने जोपासला, त्यामुळे तो वृक्ष वाि ूशकला. त्याच्या कारणकिीच्या सिणतसाव्या वषी इ. 
स. पू. २३३–२३२ मध्ये राजा मृत्य ूपावला. फा–णहयान जरी रािीिे नाव सारं्त नसला तरी त्याने याि 
कथेिी पुनरूक्ती केलेली आहे. [र्ाइल्स, रॅव्हल्स ऑफ फा–शहर्यान, पृ. ५८.] 

 
या घटनावंर बिरकारानंी िुलेपिाने टीका केली आहे. असंणधणमत्ता ही िारं्ली रािी होती, 

कारि संघाणवषयी णतला स्नेहभाव होता. आपल्या नवऱ्याच्या या कल्पनाणंवषयी सहानुभतूी असलेली एक 
णविारी स्त्री असे णतच्याणवषयी मत होते. णतस्सरख्िा, ही िुराणभमानी व मूिग असल्यािे विगन आहे. 
अशोकाने तत्वझितनावर तास आणि तास घालणविे आणि किाणित बौद्धधमीयाचं्या बाबींकडे णवशषे लक्ष 
पुरणविे याणवषयी अत्यतं रार् असिारी एक स्वाथी स्त्री असे णतिे स्वरुप णिसते. बोणधवृक्षात काटा िुपसून 
त्यािा णतने नाश केला ही कथा आजच्या वनस्पणतशास्त्राच्या ज्ञानाच्या प्रकाशात मासय करता येण्याजोर्ी 
नाही. परंतु या वृक्षािी हानी करण्यािा प्रयत्न करून आणि इतर काही मार्ांनी णतने आपला रार् िािवनू 
णिला असावा. णतच्या आधीच्या रािीपेक्षा णतला बौद्धधमीयाणंवषयी फारि कमी सहानुभतूी होती. किाणित 
हा वृक्ष नैसर्सर्क कारिानंीि वठण्यास सुरूवात िंाली असेल परंतु बिरकारानंी णतस्सरख्िाच्या 
बौद्धधमाशी असलेल्या हाडवैराशी त्यािी सारं्ड घातली असेल हाि संभव जास्त णिसतो. 
असंणधणमत्तासारिी सुबदु्ध सहिाणरिी र्मावल्यानंतर, आपल्या अिेरच्या काळात अशोक आपल्या नव्या 
रािीिा प्रभाव आणि मोहकता याचं्या आहारी रे्ला असावा ही कल्पना या कथेतून सूणित होते. 

 
अिोकार्दानात, णतस्सरख्िाने (संस्कृत गं्रथामंध्ये णतला णतष्ट्यरणक्षता म्हटले आहे) 
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आक्रस्ताळेपिाने आपल्या सामर्थ्यािे प्रिशगन केल्याच्या ज्या कथा आहेत त्या वरील कल्पनेला पुष्टी िेिाऱ्या 
आहेत. [प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लॉपेरर अिोक, पृ. २०३, तळटीप.] पद्मावती या रािीिा मुलर्ा राजपुत्र कुिाल हा 
अणतशय सुंिर डोळे घेऊन जसमाला आलेला होता असे एका कथेत आहे. परंतु पुढच्या आयुष्ट्यात तो 
आंधळा होईल असे भाणकत वतगणवण्यात आलेले होते. णतस्सरख्िाने केलेल्या कारस्थानामुळे हे भाणकत िरे 
ठरले. अशोकािी पत्नी असूनही कुिालाच्या सुंिर नेत्रामुंळे ती त्याच्या मोहात पडलेली आहे. त्याने णतच्या 
वासनेला प्रणतरोध केल्याने त्यािा सूड घेण्यािे ती ठरणवते. मध्यंतरी अशोक आजारी पडतो. णतस्सरख्िा 
त्याच्या िुिण्यािे िातुयाने णनिान करते व त्यामुळे ती त्याला बरा करू शकते. [अशोकासारिाि आजार असलेला 
िुसरा एक मािूस शोधून काढण्यात आला. वेर्वरे्ळ्या प्रकारिे उपिार त्याच्यावर िालू ठेवनू िुिण्यािी सभंाव्य कारिे नाहीशी करण्यात आली. 
अिूक उपाय सापडेपयंत त्याच्यावर उपिार करण्यात आले. त्या कालातील वैद्यकीय पृथक्करिावर हा पणरच्छेि प्रकाश टाकतो.] राजा 
कृतज्ञतेने णतिी कोितीही इच्छा पूिग करण्यािे मासय करतो. नंतर ती या विनािा उपयोर् अशा काही 
पद्धतीने करते की त्यामुळे शवेट िुुःिि होतो. तक्षणशलेत एक बंड होते व ते मोडण्यासाठी कुिालाला 
पाठणवले जाते. रािी अशोकािी मुद्रा वापरून (त्याने णतला णिलेल्या विनािा एक भार् म्हिून णतला ही 
मुद्रा णमळालेली असते.) तक्षणशलेच्या अणधकाऱ्यानंा अशी आज्ञा करते की कुिालाला आंधळा करून त्याला 
ठार माराव.े अणतशय र्ोंधळलेले अणधकारी आजे्ञिा पणहला भार् अंमलात आितात परंतु तरुि 
राजपुत्राणवषयी त्यानंा पे्रम वाटत असल्याने िुसऱ्या भार्ािी अंमलबजाविी करण्यािे नाकारतात व 
तक्षणशला सोडण्यास त्याला मुभा िेतात. आपली आवडती पत्नी कािंनमाला णहच्यासह तो ते शहर सोडून 
भटकू लार्तो. वीिा वाजवीत आणि र्ािी र्ात तो िेशभर झहडत असतो आणि एके णिवशी तो पाटणलपुत्र 
नर्रात पोहोितो. अशोक त्यािा आवाज ओळितो. त्यािी सवग हणकर्त ऐकल्यानंतर अशोकाच्या िुुःिाला 
पारावार राहात नाही. णतस्सरख्िाला णजवतं जाळण्यािी णशक्षा िेण्यात येते. कुिालािी िशा पाहून अशोक 
असे उद्र्ारतो की, ‘मार्च्या काही पापाबद्दल त्याला स्वतुःलाि ही णशक्षा िंालेली आहे.’ या कथेत 
नैणतकतेिा काही अंश समाणवष्ट करावा लार्ला आहे हे अथाति उघड आहे. 

 
ही पुरािकथा जशी आहे तशी पाणहल्यास असे णिसते की ती प्रामुख्याने णभक्षूंच्या 

कल्पनाणवलासातून णनमाि िंालेली आहे. झबिुसाराच्या कारणकिीच्या अिेरीस तक्षणशलेत असेि एक बंड 
उद्भवले होते, ते शमणवण्यासाठी अशोकाला पाठणवण्यात आले होते. या मूळच्या कथेसारिीि 
तक्षणशलेतील बंडािी हणकर्त आहे. या िोन कथामंधील अणतशय–सारिेपिामुळेि मूळ कथेिे अनुकरि 
केले असाव ेही िात्री पटते. अशोकाच्या कारणकिीच्या अिेरीस अर्िी नेमकी अशीि घटना घडली असेल 
असे क्वणिति घडण्यासारिे आहे. पणहल्या बंडािी कथा आणि कुिालाला िेशाच्या िुसऱ्या एिाद्या भार्ात 
किाणित उपराजपालक म्हिून पाठणवल्यािी कथा याचं्यात अिोकार्दानाच्र्या संपािकाने काही र्ोंधळ 
केलेला असिे संभवनीय आहे. आपि यापूवी साणंर्तल्याप्रमािे, णसरकपच्या ॲरेणमक कोरीव लेिािा पूरक 
पुरावा णमळाल्यामुळे पणहल्या बंडाच्या ऐणतहाणसक अिूकतेणवषयी जास्त णवर्श्सनीयता वाटते. िुसरा आणि 
एक अथग असा लावता येईल की अशोकाच्या कारणकिीच्या अिेरीस त्याला आपल्या राज्याच्या णवणवध 
भार्ामंधील णकरकोळ उठावानंा तोंड द्याव ेलार्ले असाव.े अशोकािा ताबा सैल सुटल्यामुळेि केवळ हा 
पणरिाम िंाला नसावा तर धम्माच्र्या काही जास्त त्रासिायक बाबींणवरुद्ध सामासय लोकाचं्या 
प्रणतणक्रयेमुळेही किाणित असे घडले असाव.े शवेटच्या प्रकरिात या कल्पनेिा आपि जास्त णविारपूवगक 
णविार करू. 

 
अशोकािा आजार आणि तो बरा होिे याणवषयीच्या कथेवरून असे सूणित होते की 

राजघराण्यातील कमी महत्त्वाच्या व्यक्तींकडून राज्याच्या कामामंध्ये काही कट वा हस्तके्षप केले जात 
असावते. सवग विगनाच्या सिंभात अशोकाकडून णतस्सरख्िाला, तो णतिी इच्छा पूिग करील असे विन 
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णमळिे आवश्यक होते. हे करण्यासाठी अथाति सवात उघड मार्ग म्हिजे अत्यंत कठीि क्षिी त्यािा जीव 
वािणविे हाि होय. हे साध्य करण्यािा तौलणनक दृष्ट्या साधा मार्ग म्हिजे असह्य वाटिारा आजार त्याला 
भोर्ावयास लाविे. हीि पुरािकथा, अर्िी अशाि स्वरुपात इतर संस्कृतीमधूनही णिसून येते. जो काही 
तुटपुजंा तपशील या पुरािकथेतून र्ोळा होण्याजोर्ा आहे त्यावरून असे सूणित करता येईल की 
अशोकाच्या अिेरच्या काळामध्ये रािी व त्यािे कुटंुबीय याचं्याकडून होिाऱ्या त्रासानंी तो घेरला रे्ला 
असावा. 

 
राजाच्या शवेटच्या वषासंबधंी ही एकि पुरािकथा अिोकार्दनात नाही. त्याच्या कारणकिीच्या 

शवेटी णभख्िंूना िान िेण्यास तो असमथग ठरल्यािी एक कथा आहे. [प्रणिंलस्की, ला लेजांद द लॉपेरर, अिोक, पृ. 
२९६, तळटीप.] कुकुटाराम येथील मठाला अशोकाने आपला सवग कोष अपगि केला असे साणंर्तले रे्ले आहे. 
तो असे जाहीर करतो की कुिालािा मुलर्ा सप्रती हा राज्यािा िरोिर वारस आहे व आपि केवळ 
नाममात्र राजा आहोत. हा आधार असे सुिणवतो की राजपुत्र हा मंत्र्याचं्या णवर्श्ासातील होता व ते सवगजि 
अशोकाच्या णवरूद्ध कट करीत होते कारि त्याने बौद्धसघंानंा णिलेल्या िेिग्या त्यानंा मासय नव्हत्या. एके 
णिवशी एक णभख्िू णभक्षा मार्ण्यासाठी येतो. त्याला णभक्षा म्हिून िेता येईल अशी केवळ एकि र्ोष्ट 
अशोकाच्या मालकीिी असते व ती म्हिजे अधा आंबा. ज्यािी सवग सत्ता नष्ट िंालेली आहे असा हा राजा 
िुुःिी व णनराश होऊन मेला असे या कथेवरून सुिणवता येईल. 

 
बौद्धगं्रथामंध्ये णिलेल्या या पुरािकथावंरून काही इणतहासकार असे म्हितात की, अिेरच्या 

वषांमध्ये अशोकािी सत्ता बरीि िुबळी िंाली होती एवढेि नव्हे तर अणधकारी िढेल बनले होते व बळािा 
वापर करावयािा नाही अशी णशकवि राजपुत्रानंा असल्याने साम्राज्यािा कारभार पाहण्यास ते असमथग 
होते. [रायिौधरी, शद पोशलशटकल शहस्री ऑफ इंशडर्या, पृ. ३६३, तळटीप.] काही लेिकािें असे मत आहे की अशोक 
आपल्या वृद्धापकालात राज्यकारभारातून वस्तुतुः णनवतृ्त िंालेला होता, आपला वारस व मंत्री याचं्याकडे 
आपले अणधकार त्याने सुपूतग केले होते व अशोकािे धोरि िालू ठेवण्याणवरुद्ध त्यानंी कट केले असावते 
असे णिसते. [बारुआ, अिोक अडँ शहज इन्स्क्स्क्रप्ि्स, पृ. ६२.] बौद्धकथावंर हे लेिक अती णवर्श्ास ठेवीत असल्याने 
त्यािंी ही िुकीिी मते िंालेली आहेत. अशोकाच्या कारणकिीच्या अिेरीस त्याच्या अणधकारामंध्ये काहीसा 
कमकुवतपिा आलेला होता हे नाकारता येिार नाही. अशोकाच्या वारसासंबधंी णवणवध साधनामंध्ये 
असिारा एकमतािा अभाव, त्याच्या शवेटच्या वषांमध्ये असलेला र्ोंधळ काही अंशी िशगणवतो. परंतु 
त्याच्याणवरुद्ध मंत्र्यानंी एिािा कट केला हे जसे असंभवनीय णिसते तसेि त्याने सघंाला सवगस्वािे िान 
केले व त्याच्याजवळ केवळ अधा आंबा राणहला यावर णवर्श्ास ठेविेही अशक्य वाटते. पुरािकथेमध्ये या 
मंत्र्यािा राधारु्प्त असा उल्लेि आहे. झबिुसारािा मंत्री राधारु्प्त, ज्याने अशोकाला र्ािी णमळणवण्यास 
साहाय्य केले होते, तो अशोकाच्या छत्तीस वषांच्या कारणकिीच्या अिेरीसही अशोकाच्या णवरुद्ध 
कटकारस्थाने करण्याइतका सामर्थ्यगवान असावा याच्यावर णवर्श्ास ठेविे अत्यंत कठीि आहे. 

 
या पुरािकथाचं्या िरेपिािा णविार करताना त्या ज्या हेतूने णलणहल्या रे्ल्या आहेत तो आपल्याला 

लक्षात ठेवला पाणहजे. णशवाय या कथा एकाि मािसाने णलणहलेल्या नाहीत. वरे्वरे्ळ्या भार्ातूंन या 
आख्याणयका र्ोळा करण्यात आलेल्या होत्या, त्यात सतत बिल केला जात होता, वरे्वरे्ळ्या िेशामंध्ये 
प्रिणलत असलेल्या कल्पानािें,णवशेंषतुः त्या ज्या णठकािच्या आख्याणयका होत्या तेथील कल्पनािें णमश्रि 
त्यात होत होते. आज आपल्यापयंत या आख्याणयका ज्या स्वरुपात येऊन पोहोिल्या आहेत ती बौद्धणभक्षूंिी 
कामणर्री आहे. ज्या णठकािी बौद्धाचं्या नीणततत्वातं त्या बसिाऱ्या नव्हत्या, तेथे त्यानंी जरूर ते बिल 
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केलेले आहेत यात शकंा नाही. बौद्धाचं्या दृणष्टकोनातील सत्यािे, काहीशा कचे्चपिाने का होईना पि प्रत्येक 
र्ोष्टीत णित्रि करायिे हा प्रत्येक कथेिा हेतू होता आणि बुद्धाच्या णशकविुकीशी सुसंर्त असे तात्पयग 
प्रत्येक र्ोष्टीत होते. त्यामुळेि अशोकािे सुरवातीिे जीवन िुष्ट, अधार्समक मािसािे होते. त्याने बौद्ध 
धमािा स्वीकार केला आणि तात्काळ तो बौद्धाचं्या सिािरिािा मूर्सतमंत पुतळा बनला. इतका धमािरिी 
असूनही केवळ अधा अंबा त्याच्याजवळ राणहला आहे, अशा न्स्थतीत त्यािा शवेट सापेक्षतुः िुुःिाति 
िंाला. पृर्थ्वीवरच्या प्रत्येक मािसाच्या नणशबी िुुःि असतेि. अर्िी अशोकासारख्या धमगणनष्ठ मािसालाही 
त्याच्या वायाला आलेल्या भोर्ातून जाव े लार्ले. त्याच्या यातना अणधक मोठ्या होत्या कारि त्याच्या 
कारणकिीच्या शवेटी त्याला त्या भोर्ाव्या लार्ल्या आणि त्याच्या समकालीनाचं्या नजरेमधून तो अपयशी 
ठरला असावा. 
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३ : समाज आशि आर्थथक व्र्यर्हार 
 
अशोकाच्या धोरिािे योग्य आकलन होण्यासाठी मौयगकालीन भारताच्या, सामाणजक आणि 

आर्सथक पणरन्स्थतीिा अभ्यास करिे अत्यावश्यक आहे हे आम्ही प्रस्तावनेच्या प्रकरिात साणंर्तलेले आहे. 
याणशवाय मौयांनी सुरू केलेली व णवकणसत केलेली कें णद्रत नोकरशाहीसारिी एक णवणशष्ट प्रकारिी 
प्रशासनयंत्रिा या पणरन्स्थतीमुळेि राबणविे शक्य िंाले कारि या प्रकारिी प्रशासनव्यवस्था घडणवण्यास 
त्या पणरन्स्थतीिी मित िंाली. सामाणजक आणि आर्सथक घटकािंा परस्परावंर पडिारा प्रभाव हाही 
णततकाि महत्त्वािा आहे. कोितीही एकमेव पे्ररिा, मर् ती धार्समक शक्ती असो, एिािी आर्सथक व्यवस्था 
असो झकवा एिािी तत्वज्ञानात्मक िळवळ असो, ती समाजाच्या णवकासाला संपूिगपिे जबाबिार असत 
नाही. या पे्ररिापंैकी प्रत्येक पे्ररिा एकमेकीशी संबंणधत असून सवगसाधारि णवकासात ती महत्त्वपूिग 
कामणर्री बजावते. समाजाच्या प्राथणमक अवस्थेत उपजीणवकेच्या केवळ भौणतक अंर्ाशी आर्सथक घटकािे 
अणतशय णनकटिे साहियग असते, पि म्हिून केवळ तो घटक समाजािे स्वरुप पालटू शकत नाही. एिाद्या 
कालिंडाच्या इणतहासाच्या अभ्यासािा उदे्दश सत्यशोधन हा असेल तर णवणवध पे्ररिािंी कामणर्री णविारात 
घेिे अत्यावश्यक ठरते. 

 
समाजाला आकार िेिाऱ्या सामाणजक घटकािें पृर्थ्थक्करि आणि आर्सथक पे्ररिािें परीक्षि यािंी 

अनेक वळेा एकमेकात सरणमसळ होते कारि त्या िोसहीिा अत्यतं घणनष्ट संबंध असतो. साम्राज्यािी 
संघटना म्हिजे सामाणजक व्यवस्थेवरही पणरिाम करिाऱ्या एका नव्या प्रकारच्या अथगव्यवस्थािा स्वीकार 
ही वस्तुन्स्थती लक्षात घेतली तर मौयगकालीन जीवनाच्या या िोन वैणशष्ट्यानंा कसे णवणशष्ट महत्त्व आहे ते 
स्पष्ट होते. मौयगपूवगकालात प्राथणमक पशुपालन अवस्थेतील अथगव्यवस्थेिे रुपातंर शतेीवर आधारलेल्या 
ग्रामीि अथगव्यवस्थेत िंालेले होते. अरण्ये नष्ट केल्यानंतर हे पाऊल पडिे साहाणजकि होते. त्यामुळे 
शतेजणमनीशी णनर्डीत असलेले ग्रामीि समुिाय, ही र्ंरे्च्या िोऱ्यामध्ये सवगसाधारि पद्धती बनली. 
तौलणनकदृष्ट्या अणधक न्स्थर िंालेल्या वसाहतींबरोबर व्यापारासारख्या सोयींसाठी संघटना आल्या. 
निीतून वाहतूक करण्यािी सोय असल्याने र्ंरे्च्या िोऱ्यात व्यापाराला अनुकूल पणरन्स्थती होती. 
व्यापाराच्या णवकासामुळे व्यावसाणयकाचं्या श्रेिींमधून व्यापारी समुिायािंी प्रस्थापना िंाली. हे समुिाय 
म्हिजे नार्री जीवनातील एक प्रभावी घटक ठरल्याने तत्कालीन समाजात एका नव्या शक्तीिा उिय 
िंाला. हळुहळू अथगव्यवस्थेतील हा बिल र्ंरे्च्या िोऱ्यातूंन इतर भार्ामंध्ये होत रे्ल्याने या सवग भार्ािंा 
एकणत्रत णविार करून त्यानंा एक पणरमाि मानिे शक्य िंाले. त्यानंतर एकिा एका राजकीय 
णनयतं्रिािाली हा प्रिेश आल्यानंतर प्रशासनव्यवस्थेच्या णवकासालाही त्यािा हातभार लार्ला. बहुतेक 
भार्ामंध्ये एकाि प्रकारिी सवगसाधारि जीवनपद्धती प्रिणलत िंालेली असल्याने शासनणवषयक कल्पनािंा 
णवकास जास्त आसा सुलभपिे होऊ शकला असावा. 

 
शतेीवर आधारलेली अथगव्यवस्था कायमिी प्रस्थाणपत िंाल्यानंतर अथगव्यवस्थेिा इतर कोिता 

प्रकार असण्यािा संभव नव्हता असे येथे सुिणवण्यािा उदे्दश नाही. आर्सथक रिनेत बिल होति राणहले, 
परंतु ज्या भार्ात असे बिल होिे जास्त फायिेशीर होते तेथेि ते णवशषेत्वाने होण्यािी प्रवृत्ती होती. शतेीवर 
आधारलेल्या अथगव्यवस्थेच्या णवस्तारामुळे, एकि णवणशष्ट प्रकारिी अथगव्यवस्था असली की करािंी 
आकारिी करिे सुलभ होते, या णविाराला िालना णमळत रे्ली. उिाहरिाथग सार्री व्यापारावर अवलंबनू 
असिारे णकनारपट्टीवरील भार् जमेल त्याप्रमािे आपला व्यापार िालू ठेवतील वा वाढणवतील परंतु ज्या 
भार्ामंध्ये एकाि मुख्य आर्सथक व्यवसायाला णवशषेत्वाने वाहून घेतलेले असते व त्याच्या अनुषंर्ाने तेथे 
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करािी आकारिी केली जाते त्या भार्ासंारिे हे भार् कधीि मानले जािार नाहीत. ज्या णठकािी 
करपद्धती आणि करािें िर बऱ्यािशा कायम स्वरुपात प्रस्थाणपत करता येण्याजोरे् होते, अशा न्स्थर 
अथगव्यवस्थेच्या राज्यकत्यांना िूपि काही णमळणवण्याजोरे् होते. त्यामुळे मौयांच्या राज्याच्या राजकीय–
आर्सथक पायासंबधंी णसद्धातं माडंिाऱ्या कौटल्याने अथविास्त्राचा एक महत्त्वािा भार् करयोजनेच्या 
अंमलबजाविीसाठी ििग केलेला आहे, यात आियग वाटण्याजोरे् काही नाही. [बुक िोन.] कराचं्या रुपाने 
णकती जमीनमहसूल र्ोळा होण्याजोर्ा आहे यािा अंिाज बाधंिे शक्य िंाल्याने एक आर्सथक व सामाणजक 
सुरणक्षततेिी भावना णनमाि िंाली. प्रशासनव्यवस्थेच्या णवकासाच्या सुरवातीच्या अवस्थामंध्ये कर र्ोळा 
कारिे ही प्रशासकीय व्यवस्थेमधील प्रमुि बाब असल्याने प्रशासनव्यवस्थेिे कामही सुलभ िंाले. आपल्या 
घटकानंा फायिेशीर ठरेल अशा पद्धतीने सातत्याने कायगरत राहिारा असा समाज संघणटत करण्यािी एक 
स्वप्नरम्य इच्छा या सामाणजक सुरणक्षततेने णनमाि िंाली. 

 
वैणिक काळाति सामाणजक संघटनाला सुरुवात िंाली होती. समाजोपयोर्ी श्रमाचं्या संघटनेवर 

आधारलेली, समाजािी िार जातींमध्ये णवभार्िी करिारी व्यवस्था त्यातून उियाला आली. 
मौयगकालापयंत या समाजव्यवस्थेिे स्वरुप बरेिसे प्रवाही होते आणि सामाणजक र्णतक्षमता िशगणविारी 
बरीिशी उिाहरिे सारं्ता येण्याजोर्ी आहेत. [ऱ्हीस डेन्व्हड्सस्, बुशद्धस्ट इंशडर्या, पृ. ५६.] उिाहरिाथग, ब्राह्मि व 
क्षणत्रय या पणहल्या िोन जातींिे स्थान आपापसात बिलू शके. पुरोणहत म्हिून ज्याला मान णिला जाई, 
परंतु प्रसंर्ी ज्यािी टरही उडणवली जाई अशा ब्राह्मिापेक्षा राजपुत्राला सामाणजकदृष्ट्या वरिढ स्थान 
णमळत असल्यािे अनेक वळेा णिसते. बौद्ध वाङ्मयात समाजामधील जातींिी यािी वारंवार क्षणत्रय, ब्राह्मि, 
वैश्य आणि शूद्र या क्रमाने णिली जाते व त्यावरून बुद्धाच्या काळात ब्राह्मिािे सामाणजक स्थान क्षणत्रयापेक्षा 
कमी िजािे होते असे सुिणवले जाते. [अगुंत्तर शनकार्य, तीन, पृ. ३६२, तळटीप, जातक, तीन, १९, पाि, २०५.] 
मौयगकालापयगत ब्राह्मिानंी जास्त वरिे स्थान णमळणवले असाव े असे णिसते. जाणतव्यवस्थेत नंतरच्या 
काळात णनमाि िंालेल्या ताठरतेिी सवग वैणशष्ट्ये जरी मौयगकाळात णिसून येत नसली तरी त्याचं्या 
णनर्समतीिी प्रणक्रया सुरू िंाल्यािे स्पष्टपिे जािवते. ब्राह्मिािें काही अग्रमान आणि अणधकार प्रस्थाणपत 
िंाल्यािे मासय करण्यात आलेले होते. [अथविास्त्र, िोन, २८.] राज्याशी संबंणधत असिाऱ्या णवषयाबंाबत 
पुरोणहताकडे असिाऱ्या नेतृत्वासंबधंी या आधीच्या ब्राह्मिगं्रथामंध्ये जे उल्लेि आहेत त्यावंर अथविास्त्रामध्रे्य 
भर िेण्यात आलेला आहे[उपरोक्त, एक, १०.] जाणतव्यवस्थेिी सैद्धाणंतक बाजू संपूिगपिे स्वीकारण्यात आलेली 
होती असे मेर्नॅ्स्थणनसच्या भारतीय समाजाणवषयीच्या वृत्तातंावरून स्पष्ट णिसते. ब्राह्मिाचं्या वाढत्या 
सते्तला अंकुश म्हिून बौद्धधमग उपयुक्त ठरू शकला असता. परंतु ब्राह्मिणवरोधािे हत्यार म्हिून त्यािा 
पणरिामकारकरीत्या कधीि उपयोर् करण्यात आला नाही. एकिा णवजय प्राप्त िंाल्यानंतर, आपल्या 
सवगसामर्थ्याणनशी ब्राह्मिी शक्ती आपल्या स्थानावर पक्का पाय रोवनू बसल्या हे मनूने अनेक णठकािी 
िािवनू णिले आहे व जाणतसंस्थेिी ताठरता हे कायमिे वैणशष्ट्य होऊन बसले. 

 
प्रािीन भारतातील सामाणजक संघटनेच्या अभ्यासािी एक उपयुक्त णिशा म्हिजे समकालीन 

प्रवाश्याचं्या वृत्तातंािें आणि परकीय साधनामंधून येिाऱ्या याि णवषयावरील वृत्तातंािें परीक्षि करिे ही 
होय. उिाहरिाथग ग्रीक व लॅणटन गं्रथामंधून भारतातील जाणतव्यवस्थेणवषयी उल्लेि आहेत. यापकैी 
बहुसंख्य उल्लेिािंा उर्म प्रामुख्याने मेर्नॅ्स्थणनसच्या वृत्तातंामध्ये असावा. आमच्या णवविेनासाठी पाया 
म्हिून आम्ही मेर्नॅ्स्थणनसच्या मतािंा उपयोर् करू इन्च्छतो. इतर कोित्याही भारतीय वा परकीय 
साधनापेंक्षा तो मते जास्त णवर्श्सनीय आहेत म्हिून नव्हे तर कोिताही पूवगग्रह न बाळर्ता मौयगकालीन 
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सामाणजक जीवनािी प्रधान वैणशष्ट्ये त्यात णविारात घेतली आहेत म्हिून! कोित्याही णवणशष्ट 
दृणष्टकोनाच्या समथगनासाठी ती मते नसून प्रामुख्याने नोंिी करण्यासाठी व्यक्त केली आहेत म्हिून. 

 
भारतीय समाज सात वर्ांमध्ये णवभार्लेला होता असे मेर्नॅ्स्थणनस सारं्तो. तत्त्वज्ञानी, शतेकरी, 

सैणनक, रु्रािी, कारार्ीर, सयायाधीश व सल्लार्ार अशी यािी तो िेतो. [डायोडोरस, िोन, ४०–४१.] ॲणरयन 
सुमारे सात वर्ग असल्यािे म्हितो पि ते ठामपिाने सारं्त नाही. [इंशडका, अकरा.] मेर्नॅ्स्थणनसिे हे णनरीक्षि 
वस्तुन्स्थतीवर काही अंशीि आधारलेले आहे. समाजािी अनेक र्टामंध्ये णवभार्िी करावी लार्ते ही 
कल्पना सावगणत्रक होती यात शकंाि नाही आणि स्थाणनक ब्राह्मिानंी ही पद्धती त्याला स्पष्ट करून 
साणंर्तलेली असली पाणहजे. परंतु वर्ांिी संख्या आणि प्रकारािंी संख्या यािंा त्याच्या मनात र्ोंधळ 
उडालेला असला पाणहजे. त्याने पाडलेले र्ट सामाणजक नसून आर्सथक असावते. िातुवगिव्यवस्था झकवा 
जाणतव्यवस्था यािंा उर्म आर्सथक णवभार्िीत आहे आणि मौयगकालातही या उर्मासंबधंीिा मार्मूस णटकून 
राणहलेला असण्यािी शक्यता आहे. त्यामुळे हा र्ोंधळ समजण्यासारिा आहे. मेर्नॅ्स्थणनसने साणंर्तलेल्या 
या र्टानंा बणहर्सववाहािे णनयम पाळता येिे आणि स्वतुःच्या व्यवसायानंा स्वतुःि मयािा घालिे अथाति 
शक्य नव्हते. [णटमर, मेगॅस्थेनेस एक डे इंशडिे मात्िाशपज, पृ. ६६] स्वतुःिे णनरीक्षि आणि ब्राह्मिािंी णविारसरिी यािंा 
मेळ घालताना मेर्नॅ्स्थणनसिी र्डबड उडाली असावी असे णिसते. भारताला भेट णिल्यानंतर किाणित 
काही वषांनी त्याने आपला वृत्तातं णलणहला असावा. त्यामुळे त्याला स्पष्ट करण्यात आलेली वस्तुन्स्थती 
णवसरली रे्ली असावी व अंिाजाने त्याने सात ही संख्या साणंर्तली असावी व त्यामुळे संख्येबाबतिा हा 
र्ोंधळ णिसतो. तसेि आपल्याला उपलब्ध िंालेले उतारे हे मूळ वृत्तातंातील नसून मुळामधून घेतलेल्या 
अवतरिाचं्या स्वरुपात आहेत हेही आपल्याला लक्षात ठेवले पाणहजे. पुढच्या लेिकानंी अवतरिे िेताना 
केलेल्या िुकामुंळेही काही णवसंर्ती णनमाि िंाल्या असाव्यात असे स्पष्टीकरि िेता येण्याजोरे् आहे. 
णहरोडोटसने इणजप्तच्या साम्राज्यािे विगन करताना इणजप्तमधील समाजात सात वर्ग असल्यािे 
साणंर्तलेले आहे, तेही मेर्नॅ्स्थणनसच्या मनात असण्यािा संभव आहे. [शहस्रीज्, िोन, १६४.] 

 
णवणवध जातींच्या संिभात सवगसाधारि अणभप्राय व्यक्त करताना मेर्नॅ्स्थणनस म्हितो, ‘कोिालाही 

स्वतुःच्या जातीच्या बाहेर णववाह करता येत नाही अर्र स्वतुःच्या जातीिा धंिा झकवा काराणर्री यािेरीज 
इतर व्यवसाय पत्करता येत नाही ’ [डायडोरस, िोन, ४०.] परंतु इतरत्र तो असेही सारं्तो की, ‘या बाबतीत 
तत्त्वज्ञानी मािसािा अपवाि करण्यात आलेला आहे, त्याच्या सद्रु्िामुळे त्याला हा अणधकार प्राप्त 
िंालेला आहे.’ [स्रॅबो, पंधरा, एक, ४८.] पुढच्या काळातील, मनूच्या धमविास्त्र या गं्रथातील, ‘बाह्मिानंा 
िालच्या जातीत णववाह करण्यास परवानर्ी आहे.’ या विनािा सूिक असा हा पणरच्छेि आहे. [तीन, १३.] 

 
मेर्नॅ्स्थणनसने प्रथम तत्त्वज्ञानी लोकाचं्या जातीिा उल्लेि केला आहे. हा र्ट ब्राह्मिािंा 

प्राणतणनणधक र्ट आहे असे साधारितुः मानले जाते. या र्टाणवषयी मेर्नॅ्स्थणनसने णिलेल्या अणभप्रायािें 
परीक्षि करण्यापूवी पारंपाणरक वाङ्मयातून णिसिाऱ्या या र्टाच्या स्थानािा णविार केला पाणहजे. णफकिे 
असे मत आहे की ब्राह्मिािंी िोन र्टात णवभार्िी िंालेली आहे. त्यािे हे मत मौयगकाळाच्या णनकटच्या 
वाङ्मयावर आधारलेले असल्याने िात्रीलायक आहे. [शद सोिल ऑगवनार्य्ेिन इन नॉथव–ईस्ट इंशडर्या इन बुद्धाज् टाइम, पृ. 

२१२.] या िोन प्रकारामंध्ये उशदच्र्य व सतकलख्खन यािंा समावशे होतो. यापंकैी उशदच्र्य हे जास्त सनातनी 
असून ते रु्रु व पुरोणहत असत तर सतकलख्खन ब्राह्मि ऐणहक लाभाकडे पाहिारे अंधश्रद्ध व अज्ञानी 
असत. िुसऱ्या प्रकारिे ब्राह्मि ज्योणतष सारं्ण्यािा व जािूटोिा करण्यािा व्यवसाय करीत. सवग 
संकटावंर यज्ञ हा अमोघ उपाय होता. यज्ञािे पौरोणहत्य करताना प्रत्येक वळेी हे ब्राह्मि त्यातून पैसा 
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काढीत. त्यामुळे पशुहत्येवर बणहष्ट्कार टाकिाऱ्या बौद्धािंा, त्यािप्रमािे मंर्ल व तत्सम समारंभ णनरथगक 
वाटल्याने अशोकाने ते बंि केल्यािा, या ब्राह्मिानंा संताप आलेला असिार. ब्राह्मिािंा िुसरा र्ट काही 
वळेा आर्सथक र्रजेपोटी ब्राह्मिासंाठी नसलेले व्यवसाय पत्कणरत असावा. उिाहरिाथग अरण्याच्या 
जवळपास राहिारा ब्राह्मि, त्या भार्ात प्रमािापेक्षा जास्त संख्येने पुरोणहत असल्यास सुतारकीच्या 
व्यवसायािा अंणर्कार करी. [जातक, िार, पृ. २०७ तळटीप.] यावरून असे णिसून येईल की, आर्सथक िबावािा 
प्रत्यक्ष पणरिाम होत असेल तर आपल्या जातीत राहून काही अंशी व्यवसाय बिलण्यािी मुभा णिलेली 
असावी. तथाणप सवगसाधारिपिे बणहर्सववाहाच्या णनयमािें कठोरपिे पालन होत असे. ब्राह्मि जातीति 
णववाह केल्याने ब्राह्मिािा जसम णनणित होई. त्यामुळे इतर लोकाशंी ब्राह्मिािंा संकर होण्यास प्रणतबधं 
असे. [णफक, शद सोिल ऑगवनार्य्ेिन इन नॉथव–ईस्ट इंशडर्या इन बुद्धाज टाइम, प.ृ२१२.] 

 
राजकीय घडामोडींबाबत केवळ प्रासंणर्क सावधानता बाळर्ण्यात ज्यानंा समाधान नव्हते तर 

ज्यानंा अणधक णटकाऊ सते्तिी हाव होती अशा पुरोणहतािंा णफकने आवजूगन उल्लिे केलेला आहे. [उपरोक्त,पृ. 
१७४, १८७.] साहणजकि अशा प्रवृत्तीिा िुबळ्या झकवा अंधश्रद्ध राजावर घातक पणरिाम होई व आपि 
पुरोणहताच्या हातिे बाहुले बनलो आहोत असे त्याला आढळून येई. जातकगं्रथामंध्ये ब्राह्मिाणंवषयी अथाति 
पूवगग्रह आहेत. तथाणप या णित्रािी िुसरी बाजू म्हिजे कणनष्ठ जातींमधींल लोकानंा आपि कसे णिसतो 
याणवषयीिे ब्राह्मिािें मत या गं्रथामंध्ये णिलेले नाही. जातकगं्रथामंधील ब्राह्मिाणंवषयीच्या विगनापेक्षा 
मेर्नॅ्स्थणनसने केलेले ब्राह्मिािे विगन णनणितपिे जास्त सहानुभतूीपूिग आहे. [डायोडोरस, िोन, ४०.] 
ब्राह्मिाचं्या तत्त्वज्ञानाणवषयी त्याने जे अणभप्राय व्यक्त केलेले आहेत त्यावरून असे णिसते की या संिभात 
त्याने जास्त णवर्श्सनीय णनरीक्षि केले होते. एके णठकािी तो थोडक्यात असे सारं्तो की ब्राह्मि यज्ञ 
करतात, मृतासंबधंीिे णवधी करतात आणि भणवष्ट्य वतगणवतात. पुढे तो असेणह सारं्तो की अशािंी संख्या 
लहान आहे पि त्यािंा प्रभाव फार मोठा आहे. 

 
आििी एका मोठ्या उताऱ्यात तो ‘ख्रास्त्रमनेस र् समवनेस’ अशा िोन र्टामंध्ये तत्त्वज्ञानी लोकािंी 

णवभार्िी करतो. [स्रॅबो, पंधरा एक, ५९.] ख्रास्त्रमनेसना एकातंवासात राहून सिोल अध्ययन कराव ेलार्ते व 
तेथे ते सितीस वष े राहतात. ही संख्या मनूने णिलेल्या संख्येच्या अर्िी णनकटिी आहे हे सहज लक्षात 
येण्याजोरे् आहे. मनू म्हितो की एिािा मनुष्ट्य जास्तीत जास्त छत्तीस वषे ब्रह्मिारी राहू शकतो. [ तीन, एक, 
झहिंूच्या आयुष्ट्यातील िार टप्प्यापंैकी पणहला टप्पा म्हिजे ब्रह्मियाश्रम. हा पणहला आश्रम म्हिजे अध्ययनािा आणि अणववाणहत राहण्यािा काळ. 
यानंतर र्ृहस्थाश्रमी होण्यािा काळ येतो, त्यानंतर जर्ाकडे पाठ णफरवनू ससंयासी होण्यािी पूवगतयारी करण्यािा काळ व सवात शवेटी ससंयास.] 
यानंतर ख्रास्त्रमनेस कौटंुणबक जीवनाकडे वळतात. ते मासं िातात परंतु कामाला जंुपलेल्या जनावरािें 
मासं ते िात नाहीत; त्यामुळे र्ायी, बैल, घोडे आणि हत्ती यािें मासं त्यानंा वज्यग आहे. बहुपत्नीत्वािी 
त्यानंा मुभा आहे. त्यामुळे साहणजकि त्यानंा िूप मुले असतात. मुले बरेिसे काम करतात कारि भारतीय 
समाजात रु्लाम नाहीत. तत्त्वज्ञानाच्या के्षत्रात णस्त्रयानंा अज्ञानात ठेवले जाते. ख्रास्त्रमनेसाचं्र्या तत्त्वज्ञानात 
मेर्नॅ्स्थणनसने रस घेतला असावा असे णिसते कारि पुढे तो म्हितो, जीवन हा स्वप्नसदृश भ्रम आहे असे ते 
मानतात. भारतीय तत्त्वज्ञानात प्रिणलत असलेल्या ‘माया’ या णसद्धातंाला उदे्दशून हा उल्लिे असावा असे 
णिसते. मृत्यिेू साहियग, भीती वा धास्ती याचं्याशी नव्हते तर एका णनणित अपेके्षने त्यािा स्वीकार केला 
जाई कारि मृत्य ूम्हिजे िरा जसम असा त्यािंा णवर्श्ास होता तो म्हितो की सृष्टीतील िमत्काराणंवषयीच्या 
त्याचं्या कल्पना रारं्ड्ा होत्या, परंतु ग्रीकापं्रमािेि त्याचं्याही काही श्रद्धा होत्या; उिाहरिाथग त्यािें 
णवर्श्णवषयक काही णसद्धातं. 

 
यानंतर तो समवनेसची अनेक लहान लहान र्टातं णवभार्िी करतो. [स्रॅबो, पंधरा, एक, पृ. ५९.] 
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याचं्यापकैी शहलोशबओइ यानंा सवात जास्त मान णिला जाई आणि ते संसयस्त जीवन जर्त. िुसऱ्या र्टात 
तो वैद्यािंा व शवेटी ज्योणतषी आणि माणंत्रक यािंा समावशे करतो. हे विगन करताना त्यािा काहीसा र्ोंधळ 
िंाला असावा असे णिसते, कारि साधू व ऐणहक लाभावर जास्त नजर ठेविारे ब्राह्मि असे जे िोन प्रकार 
त्याने पूवी साणंर्तलेले आहेत तेि येथे सूणित होतात आणि बौद्ध णभक्ष ू व जैन श्रमि यािें जे नेहमी 
सवगसाधरि विगन केले जाते त्याच्याशी वरील विगनािा मेळ बसत नाही. मेर्नॅ्स्थणनसिे जर धार्समक 
कल्पनाणंवषयी आस्था िािणवली असेल तर बौद्धाणंवषयी त्याला णनणिति माणहती असिार. उशदच्च व 
सतकलख्खन या ब्राह्मिाचं्या िोन र्टािंा त्याने नंतरच्या काळात र्ोंधळ केलेला असिे शक्य आहे व 
सतकलख्खन ब्राह्मिािंा उल्लेि समवनेस या नावाने केला असावा. सनातनी झहिुधमातील वानप्रस्थाश्रम व 
समवनेस यात मेर्नॅ्स्थणनसने काही र्ोंधळ केला असावा असे णटमरिे मत आहे[मेगस्थेनेस एन डे इंशडिे मात्िाशपज् पृ. 
१० वानप्रस्थाश्रम हा णतसरा आश्रम असून त्यात अरण्यात जाऊन साधूिे जीवन जर्ावयािे असते.] झहिंूच्या धमगगं्रथामंधून अशानंा 
संपूिगपिे संसयासी मानले जात नाही. सितीस वष े णवजनवासात राहून नंतर र्ृहस्थाश्रमी िंाल्यािा जो 
उल्लेि आहे त्यावरून ते ब्रह्मिारी असावते असे सूणित होते. िार आश्रमामंध्ये िंालेली उपणवभार्िी 
ताणत्त्वक स्वरुपािी होती आणि बहुसंख्य णद्वज झहिूही त्यािें काटेकोरपिाने आिरि करीत असतील असे 
वाटत नाही. सवगसंर्पणरत्यार् केलेला असल्याने, व्यन्क्तर्त व सामाणजक जबाबिाऱ्यामंधून संसयासी मुक्त 
िंालेला असे. त्यावरून सघंणटत समाजातील िैनंणिन जीवनाच्या कटकटीतून मुक्त होिे हा बहुसंख्य 
संसयाश्यािंा हेतू असावा, असे सुिणवण्यात काहीि िूक नाही. 

 
िुसऱ्या आििी एका उताऱ्यात ख्रास्त्रमनेस याि नावाने संबोणधल्या रे्लेल्या णविारवतंाचं्या र्टािी 

याहून जास्त र्ोंधळात टाकिारी माणहती णिलेली आहे. हा उतारा सुडो–ओणरजेन शफलॉसॉशफर्या या इसवी 
सनाच्या णतसऱ्या झकवा िौर्थ्या शतकातील एका जुसया णिस्ती गं्रथात उद्धतृ करण्यात आलेला आहे, 
त्यामुळे या र्ोंधळािे आियग वाटण्यािे कारि नाही. या वर्ातील ब्राह्मि, िंाडावरून पडलेल्या व र्ोळा 
केलेल्या फळावंर उिरणनवाह करीत, अशी यात माणहती आहे. िणक्षि भारतातील तंुर्भद्रा निीच्या प्रिेशात 
ते राहात, परंतु त्यािंी संपूिग नग्नावस्तेत भ्रमंती िाले कारि शरीर हे आत्म्यािे केवळ आवरि आहे यावर 
त्यािंी श्रद्धा असे. ते अणववाणहत असत असे साणंर्तलेले आहे. पि त्यात आियग वाटण्याजोरे् काही नाही. 
यानंतरच्या पणरच्छेिात या पथंीयाकंडून वापरल्या जािाऱ्या शब्िामंधील र्ूढतेणवषयी अणतशय बुिकळ्यात 
पाडिारी माणहती णिलेली आहे. त्याचं्या बोलण्यात परमेर्श्राणवषयीिा उल्लिे वारंवार केला जाई त्यावरून 
ती एक ब्राह्मि संसयाश्यािंी वसाहत असावी. तरीही त्यािें विगन िणक्षि भारतात राहिाऱ्या जैनाशंीि िुपसे 
जुळिारे आहे. अन्ग्नवर णशजणवलेले अन्न वज्यग मानिे व त्याऐवजी केवळ फळावंर उिरणनवाह करिे ही 
र्ोष्ट काही सनातनी जैन प्रथाशंी जुळिारी आहे. [णफलीओिंा, लेंद क्लासीक, २४४७–५४.] तंुर्भदे्रिा प्रिेश हे 
त्याच्या वास्तव्यािे स्थान होते ही र्ोष्टही ते जैन असावते असे सूणित करिारी आहे. िंद्ररु्प्त मौयग 
भद्रबाहूबरोबर िणक्षि भारतात रे्ला आणि त्यािे अिेरिे णिवस त्याने बरेिसे या भार्ात घालणवले असावते 
हे आपिास माहीत आहे. या संसयाश्यानंा भेटण्यासाठी मेर्नॅ्स्थणनस स्वतुःि तंुर्भदे्रच्या प्रिेशात रे्ला होता 
की हा भार् मौयगसाम्राज्यािाि एक भार् होता व तेथील संसयाश्याचं्या जीवनािी त्याला माणहती िेण्यात 
आलेली होती, याणवषयी िुिैवाने मेर्नॅ्स्थणनस स्पष्टपिाने काहीि सारं्त नाही. त्यािंी नग्नावस्था ही 
वस्तुन्स्थती व जैनामंधील णिर्ंबर पंथािी श्रद्धा या परस्पराशंी जुळिाऱ्या आहेत. 

 
तत्त्वज्ञानी लोकानंा असिाऱ्या अणधकाराणंवषयी मेर्नॅ्स्थणनसने णिलेली माणहती मजेशीर आहे. 

त्यानंा करामंधून सूट णमळे असे तो सारं्तो. त्यानंा कोित्याही प्रकारिी सेवा करावी लार्त नसे असे 
डायोडोरस सारं्तो. [डायोडोरस, िोन, ४०.] परंतु ॲणरयन असे सारं्तो की, राज्यासाठी कराव्या लार्िाऱ्या 
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यज्ञािेंरीज इतर सवग कतगव्यामंधून ते मुक्त असत. [इंशडका, अकरा.] त्यानंी राज्याच्या धमगसभेला साणंर्तलेली 
भाणकते अिूक असली पाणहजेत या अटीवरि त्यानंा हे स्वातंत्र्य णिले जाई. ज्यानंा भणवष्ट्यकाळाणवषयी 
अिूक भाणकत वतगणवता आलेले नसेल त्यानंा काही द्याव े लार्त असे की काय हे स्पष्ट होत नाही. 
राज्यासंबधंीिी कतगव्ये व सेवा यािंा उल्लेि हा वठेणबर्ारी झकवा णवणष्ठ याणवषयी असावा. ही पद्धती 
मौयगकालात प्रिणलत होती व णतिा आपि नंतर तपशीलवार णविार करिार आहोत. जे तत्त्वज्ञानी िुकीिे 
भाणकत वतगवीत त्यानंा जसमभर मौन पाळाव ेलारे् असेही मेर्नॅ्स्थणनस सारं्तो, परंतु हे संपूिग मौन की फक्त 
भणवष्ट्यकालीन घटनाबंाबतिे मौन हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. डायोडोरसने उद्धतृ केलेला एक पणरच्छेि 
असे सारं्तो की हे वशंपरंपरेने तत्त्वज्ञानी असत. परंतु ॲणरयनने उध्दृत केलेल्या पणरच्छेिाशी हे णवसंर्त 
आहे. कारि त्यात असे साणंर्तलेले आहे की, कोिीही तत्त्वज्ञानी होऊ शकतो पि त्यात अडिि एकि 
आहे व ती म्हिजे हे आयुष्ट्य फार कष्टािे आहे. 

 
णटमरच्या मते या उताऱ्यावंरून असे णिसते की मेर्नॅ्स्थणनसने िािणवलेली जातींिी णवभार्िी 

त्याला णमळालेल्या माणहतीवर आधारलेली नसून त्याच्या णनरीक्षिावर आधारलेली आहे. [मेगॅस्थेनेस एन डे 

इंशडिे मात्िाशपज, पृ. ६६–६९.] आम्हाला असे वाटते की थोडेसे िुकीिे का होईना, पि भारतातील 
जाणतव्यवस्थेणवषयी त्याला काहीतरी ज्ञान होतेि. काही सवगसाधारितुः मासय होण्याजोरे् मुदे्द त्याच्या 
णनरीक्षिातून णिसताति. ब्राह्मि जरी संख्येने थोडे असले तरी समाजातील तो एक प्रणतणष्ठत वर्ग होता हे 
स्पष्ट णिसते. वठेणबर्ारीमध्ये त्यानंी काही वाटा उिलावा अशी अपेक्षा नव्हती आणि सामासयतुः त्यानंा 
करामंधून सूट णमळत होती असेही णिसून येते. एक णवशषे वर्ग म्हिून इतरापेंक्षा त्यािें संपूिग वरे्ळेपि आहे 
असे िािणविारा हा महत्त्वपूिग हक्क आहे. भारतीय साधनामंधील माणहतीिा णविार केला तरीही हे स्थान 
याहून काही वरे्ळे आहे असे णिसत नाही. अशोकाच्या आज्ञालेिामंध्ये ब्राह्मि व श्रमि यािंा वारंवार एकत्र 
उल्लेि येतो. त्यानंा आिर िािवावा अशी कळकळीिी णवनंती तो प्रजाजनानंा करतो, यावरून त्यानंा िास 
वार्िूक णिली जात होती व समाजािा तो एक लाडावलेलाि घटक होता, हे स्पष्ट होते. उत्पािक श्रमाचं्या 
ऐवजी त्यािंी धार्समक रु्िवत्ता णविारात घेतली जात होती. 

 
कृणषणनष्ठ अथगव्यवस्थेच्या वाढीबरोबर शतेकऱ्याचं्या आर्सथक कामणर्रीला वाढते महत्त्व णमळण्यास 

सुरुवात िंाली. त्यािे सामाणजक स्थान िालिे होते, पि त्यािे आर्सथक स्थान डावलता येण्याजोरे् 
राणहलेले नव्हते. मेर्नॅ्स्थणनसच्या म्हिण्याप्रमािे भारतातील सात जातींपैकी शतेकरी हा िुसरा वर्ग होता. 
हा वर्ग संख्येने मोठा होता व त्याने जणमनीला वाहून घेतलेले होते. आजूबाजूला जरी सैसयािंी धुमिक्री 
िालू असली तरी साधारितुः शतेकऱ्याचं्या वाटेला सैसये जात नसत. [सीएफ् िेलोएर इन गं्रशडग, पृ. ११९ 
अशभधमवकोिर्ाख्र्य या बौद्ध गं्रथात(आर्यएच्क्र्य,ू िोन, क्र. ३, १९२६, पृ. ६५६) असे साणंर्तले आहे की शत्रूिा िेश झजकल्यावरही राजे शतेकऱ्यानंा 
आपले काम करू िेतात त्याप्रमािे तत्त्वज्ञानी लोकानंी वािणववािातही तकािा अवलंब करावा.] तो पुढे असे सारं्तो की, सवग भमूी 
राज्याच्या मालकीिी होती व राजासाठी शतेकरी जमीन कसत. उत्पािनािा एक ितुथांश भार् कर म्हिून 
शतेकरी िेत. या कराव्यणतणरक्त राजाला ते जणमनीिा नजरािा िेत. स्रॅबोने उद्धतृ केलेला मेर्नॅ्स्थणनसिा 
उतारा, करासंबधंीिा भार् वर्ळता या विगनाशी जुळिारा आहे. स्रॅबो असे म्हितो की जमीन 
कसण्याबद्दल राजाकडून शतेकऱ्याला उत्पािनािा एक ितुथांश भार् णमळतो. [पंधरा, एक, ४०.] ॲणरयनच्या 
णलिािातील उताऱ्यात करासंबधंीिा उल्लेि करताना णनणित प्रमाि साणंर्तलेले नाही. तो फक्त एवढेि 
सारं्तो की, शतेकरी जणमनीिी मशार्त करतो व राजानंा आणि स्वतंत्र नर्रानंा नजरािा िेतो. [इंशडका, 
अकरा,] 

 
भारतीय लोकसंख्येपैकी बहुसंख्य वर्ग शतेकऱ्यािंा होता हे णिसून येते आणि आजही त्या 
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पणरन्स्थतीत फरक पडलेला नाही. सवग वृत्तातंावरून असे णिसते की त्यानंा णनुःशस्त्र ठेवले जाई व जणमनीिी 
मशार्त करिे हेि त्यािें एकमेव कायग असे. काही िेड्ानंा करातून सूट णिली जात असे पि ती फक्त 
सैणनकािंी भरती करण्यासाठी असे. [अथविास्त्र, िोन, ३५.] मेर्नॅ्स्थणनस म्हितो, युद्धामध्ये शतेकरीवर्ाला हात 
लावला जात नसे, ही एक ताणत्त्वक कल्पना आहे यात शकंा नाही. अत्यंत णनकड भासेल त्यावळेी स्थाणनक 
शतेकऱ्याचं्या रुपाने जे काही उपलब्ध मनुष्ट्यबळ असे त्यािा राजा उपयोर् करीत नसे झकवा शत्रूच्या 
प्रिेशातील िेड्ावंर हल्ला करीत नसे, असे क्वणिति होत असाव.े कझलर्युद्धातील मृत व जिमी लोकािंी 
अशोकाने णिलेली संख्या, जरी अणतशयोन्क्तपूिग असली तरी फक्त सैसयापुरतीि ती संबंणधत नसावी. [तेराव े

णशलाशासन, कालसी, ब्लोि, ले एं्स्के्रपसीओ ं द अिोक, पृ. १२५.] कझलर्मधून हद्दपार केलेल्या िीड लक्ष लोकापंैकी 
बरीि मोठी संख्या शतेकऱ्यािंीि असली पाणहजे आणि किाणित जंर्ल साफसूफ करण्याच्या कामी व 
नवीन जणमनी लार्वडीला आिण्यासाठी त्यानंा राबणवले असाव.े सैसयासाठी अन्नपुरवठा करिाऱ्या 
िात्यािी यंत्रिा बऱ्याि अंशी स्थाणनक पुरवठ्यावर अवलंबून राहात असली पाणहजे व त्यामुळे स्वतुःिा 
अन्नधासयािा साठा अणधकृत वा अनणधकृत रीत्या त्या िात्याच्या हवाली करिे शतेकऱ्यानंा भार् पडत 
असाव.े 

 
मेर्नॅ्स्थणनसने णिलेली जातींिी यािी व जातींिी पारंपाणरक भारतीय णवभार्िी यािंा संबंध 

जोडण्याच्या प्रयत्नात असे सुिणवले रे्ले आहे की शतेकरी हे शूद्र होते. [ कोसबंी, इंरोडक्िन टु शद स्टडी ऑफ इंशडर्यन 

शहस्री, प.ृ १८५, २१८.] आणि णजत प्रिेश व अणत लोकसंख्या असलेली शहरे यामंधून हद्दपार केलेल्या शूद्राकंरवी 
ओसाड जणमनीवर नवीन िेडी बसणवली जात. 

 
त्यानंा णनुःशस्त्र व राज्याच्या हुकमतीिाली ठेवले जाई व त्यािंी जािा संपत्ती राज्य णहरावनू घेई. 

शूद्र िास हा आपि होऊनि राज्याच्या णनयंत्रिािाली आलेला होता, त्यामुळे अन्नोत्पािनासाठी फार 
मोठ्या प्रमािावरील रु्लामणर्रीिी आवश्यकता राणहली नाही परकीयानंा स्थलातंरास प्रवृत्त करून 
(परदेिार्यर्ाहनेन) झकवा िाट लोकसंख्येच्या कें द्रामधील अणतणरक्त लोकसंख्या नव्याने वसलेल्या भार्ात 
रे्ल्यामुळे (स्र्देिाशभिाडंर्मनेनर्या) नवी िेडी तयार होत, असे अथविास्त्र सारं्ते.[िोन, १.] या संिभात 
उल्लेणिलेले परकीय म्हिजे बहुधा णजत प्रिेशातील लोक असावते, अणत लोकसंख्येच्या भार्ातून शूद्रानंा 
नक्कीि हलणवले जात असाव.े साहणजकि नव्या भार्ामंध्ये वसाहत करण्यास जािाऱ्यामंध्ये केवळ शूद्र 
शतेकरीि असतील असे नाही. िेड्ािंी प्रस्थापना करण्यासाठी आवश्यक असिाऱ्या सुतार व व्यापारी 
यासंारख्या इतर व्यावसाणयकािंाही त्यात समावशे असावा. अथात शूद्रानंा जाण्यािा हुकूम िेण्यात आला व 
इतर व्यावसाणयक आर्सथक लाभाच्या आशनेे स्वचे्छेने रे्ले हा फरक त्यात आहेि. मौयगकालीन ग्रामीि 
अथगव्यवस्था प्रत्येक िेड्ाच्या सामुिाणयक प्रयत्नानंा महत्त्व िेत होती[ऱ्हीस डेव्हीडस्, बुशद्धस्ट इंशडर्या, पृ. ४९.] 
ग्रामवासीयाचं्या िैनंणिन जीवनाच्या र्रजा भार्णवण्याच्या बाबतीत का होईना पि िेडे एक स्वयंपूिग घटक 
असाव ेया दृष्टीने िेड्ािा णवकास करण्यािी प्रवृत्ती होती. राज्याकडे सवगश्रेष्ठ सत्ता होती व िेड्ाच्या, 
आपल्याहून मोठ्या असिाऱ्या घटकाशी, णजल्ह्याशी होिाऱ्या आर्सथक संघटनावर राज्याच्या प्रशासकीय 
अणधकाऱ्यािंी िेिरेि होती. 

 
सवग जमीन राज्याच्या मालकीिी असे. हे मेर्नॅ्स्थणनसिे णवधान वािग्रस्त आहे आणि ते िूक आहे 

असे काही इणतहासकारािें मत आहे. या मताच्या समथगनासाठी ते असे प्रणतपािन करतात की या 
णवषयासंबधंी ज्या णवणवध गं्रथािंा आधार णिला जातो त्यातील राजाणवषयीच्या उल्लेिािा अथग, तो जणमनीिा 
मालक असा न लावता जणमनीिा संरक्षक असा लावावा. [जयस्वाल, लहदू पॉशलटी, व्हॉ. िोन, पृ. १७८–८८.] मौयांच्या 
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साम्राज्यािा णवस्तार इतका अफाट होता व त्यात णवकासाच्या इतक्या णवणवध अवस्था होत्या की अशा 
न्स्थतीत जणमनीच्या मालकीिी एकि णवणशष्ट पद्धती असिे व ती णटकवनू धरिे अशक्य होते. या 
णवषयासंबधंीिी आपली ििा आपि फक्त र्ंरे्च्या मिैानी प्रिेशापुरतीि णवशषेतुः मर्धापुरतीि मयाणित 
ठेवयूा, या प्रिेशाशी मेर्नॅ्स्थणनसिा भारतीय गं्रथािंा सवात अणधक पणरिय होता. राजा, राज्य, बडे 
जमीनिार, सामुिाणयक मालकी व शतेकरी हे जणमनीच्या मालकीसबंंधीिे. पाि पयाय मौयगकालीन 
समाजात असण्यािा संभव आहे. कोित्याही साधनगं्रथात जमीन शतेकऱ्याच्या मालकीिी असे, असे 
िूरासवयानेही सूणित केलेले नाही व यात आियग वाटण्याजोरे् नाही कारि बरेिसे शतेकरी शूद्र असत. 
सामुिाणयक मालकी ही बऱ्याि पुढच्या काळातील संकल्पना आहे व मौयग कालानंतर काही थोड्ा 
शतकापंयंतही ती प्रिणलत िंालेली नव्हती. [जैशमनी ्र्यर्यामलशर्स्तार या मध्ययुर्ीन गं्रथात णतिा उल्लेि आहे. पृ. ३५८.] 

 
जातकामंधील गहपती र् गामभोजक याचं्या वारंवार येिाऱ्या उल्लिेाकंडे णफकने लक्ष वधेलेले 

आहे. जणमनीच्या मोठ्या के्षत्रावंर त्यािें णनयंत्रि असाव ेअसे णिसते. [शद सोिल ऑगवनार्य े्ंिन इन नॉथव–ईस्ट इन्स्क्डर्या 

ईन बुद्धाज् टाईम. पृ. २५३, ३०५.]  जणमनीवर ते मोलाने मजूर लाणवत असत, असा त्याचं्याणवषयी उल्लेि आहे. या 
मजुरािें जीवन बेतािेि असले तरी दासाचं्र्या (रु्लाम) इतके ते णनकृष्ट नव्हते. या कालात गहपतीचे कायग 
नेमके कोिते याणवषयी अणनणितता राणहली आहे. ही संज्ञा प्रणतणष्ठत जमीनिार झकवा श्रीमंत नार्री घरािी 
यानंा उदे्दशून वापरली असावी असे िोन अथग णफक सुिणवतो. ही संज्ञा जर पणहल्या अथाने वापरली असेल 
तर मोठ्या जणमनी धारि करिाऱ्या प्रणतणष्ठत जणमनिारानंी आपले स्थान सुसंघणटत करण्यासाठी एिािी 
राजकीय पद्धती णनमाि केली नाही हे णवणित्र णिसते. पुढच्या शतकामंध्ये मुघलकालीन भारतात वा 
युरोपमधील सरंजामशाहीमध्ये हा प्रकार णिसून येतो. या कालिंडातील भारतीय समाजातील कोिताही 
ज्ञात सामाणजक वर्ग प्रणतणष्ठत जमीनिार यासाख्या वर्ाशी जुळिारा नव्हता. नव्या के्षत्रामधील िेड्ाचं्या 
णवकासास जबाबिार असिारा शतेकरी आणि व्यापारी या िोघानंा अथगसाहाय्य करिारा, असा 
संयोजकािंा वर्ग म्हिजे, गहपती, असे असिे शक्य आहे. म्हिजे ते णनणिितपिे जमीनमालकही नव्हते वा 
करवसुली करिारे अणधकारीही नव्हते पि त्याना अधग–सरकारी िजा होता. व्यापारातील श्रीमंतीमुळे 
राज्याच्या जणमनीिेरीज इतरत्र अनेकानंी स्वतुःिी जमीन संपािन केली असेल परंतु उत्पन्नािे एक स्वतंत्र 
साधन ठरण्याइतकी ती मोठी नसावी. पाली वाङ्मयामध्ये गामभोजक ही संज्ञाही अनेक वळेा आलेली 
आहे. ज्याने प्रिेश संपािन केलेला आहे व राजाने त्याला मासयता णिली आहे असा जमीनमालक झकवा 
एिाद्याने केलेल्या सेविेे पाणरतोणषक म्हिून ज्याला जमीन बहाल केलेली आहे, असा जमीनमालक असे 
िोन अथग र्ामभोजक या सजें्ञिे बोस लावतात. [सोिल अडँ रूरल इकॉनॉमी ऑफ नॉदवनव इंशडर्या, पृ. ३८.] परंतु येथेही 
जणमनीिी मालकी यापेक्षाही जणमनीपासून णमळिारा महसूल यावरि भर णिलेला ध्वणनत होतो. 

 
भारतीय गं्रथामंधून प्रिणलत असलेल्या आििी काही संज्ञा व कल्पना यािें परीक्षि केल्याने या 

प्रश्नािे स्वरुप अणधक स्पष्ट होऊ शकेल. जमीन ही आपली िाजर्ी मालमत्ता आहे अशा पद्धतीने 
णवर्श्कमगन् भौवन या राजाने पृर्थ्वीला वार्िूक णिल्याने ती त्याच्यावर संतप्त िंाली. या कथेवरून असे 
णिसते की राजा हा जणमनीिा मूलतुः मालक नव्हता. [ितपर्य िाह्मि, तेरा, ७, एक, १५.] पि या पणरन्स्थतीत बिल 
िंाला. यानंतर स्मृणतगं्रथामंधून राजाच्या जणमनीवरील मालकीसबंंधीिे णनणित उल्लेि आहेत. उिाहरिाथग 
कात्यायन असे सारं्तो की राजा हाि पृर्थ्वीपती आहे पि इतर कोित्याही संपत्तीिा अणधकारी नाही व तो 
उत्पन्नािा एक षष्ठाशं भार् घेऊ शकतो. [कािे, कात्र्यार्यनस्मृशतसरोद्धर, पृ. १६–१७] एक णवद्वान असे िािवनू िेतात 
की ब्राह्मिगं्रथामंधील णनयमानुंसार जणमनीिी मालकी व जणमनीिा उपभोर् यात फरक आहे. [घोषाल, शद 

ॲगे्रशरर्यन शसन्स्कस्टम इन ए्िंट इंशडर्या, पृ. ८४.] जणमनीिी मालकी यासाठी स्व ंव त्यापासून णनघालेले, स्र्त्र, स्र्ाम्र्य, 
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स्र्ाशमत्र हे शब्ि वापरलेले आहेत. जणमनीिा उपभोर् यासाठी भोग हा शब्ि वापरलेला आहे. यावरून 
राजाच्या वैयन्क्तक मालकीिी जमीन व राज्याच्या मालकीिी जमीन असा फरक असावा. आपल्या 
स्वतुःच्या मालकीच्या जणमनीिी णवल्हेवाट राजा कशीही लाव ूशके तर राज्याच्या मालकीच्या जणमनीपासून 
राजाला राज्यािा प्रमुि म्हिून कर णमळत असे, पि ती त्याच्या मालकीिी नसून तो णतच्यातील 
उत्पािनािा फक्त उपभोर् घेत असे. धार्समक पंथानंा वा इतर कोिालाही िाजर्ी रीत्या जणमनीच्या रुपाने 
िान िेण्यािी राजाला इच्छा असेल तर तो आपल्या स्वतुःच्या अणधकारात स्वतुःच्या मालकीच्या जणमनीतून 
िान करीत असे. राज्याच्या मालकीच्या जणमनीतून नव्हे. 

 
अथविास्त्रातही राजाच्या जणमनीसबंंधीिा उल्लेि आहे. [िोन, २४.] या जणमनी राजाच्या स्वतुःच्या 

वैयन्क्तक मालकीच्या असत व त्यापासून त्याला णमळिारे उत्पन्न, आजच्या काळात िाजर्ी उत्पन्न म्हिून 
ज्यािे विगन करता येईल अशा उत्पन्नािा एक भार् असे. इतर जमीन ताणत्त्वक दृष्ट्या राज्याच्या मालकीिी 
असे. परंतु या णठकािी वणहवाटीमुळे हे तत्त्व रंु्तारंु्तीिे िंाले आहे. वस्तुतुः या काळात राजा म्हिजेि 
राज्य मानले जाऊ लार्ल्याने राजािे वैयन्क्तक अणधकार व राज्यािा मुख्य म्हिून त्याला असलेले 
अणधकार यात फरक करिे अत्यंत कठीि होऊन बसले आहे. अथविास्त्रातील याि पणरच्छेिामध्ये, शतेीच्या 
अध्यक्षाच्या कामासंबधंी ििा करताना, राज्यािा मुख्य या नात्याने ती जमीन राजाच्याि मालकीिी आहे, 
अशा पद्धतीने जणमनीच्या प्रशासनाबाबतिे णवविेन आहे. भारतीय राजकीय णविारामंध्ये या कालापयंत 
राज्य या संकल्पनेिा णवकास िंालेला नसल्याने राजािी सत्ता व राजािे स्थान यामंध्ये फरक करण्यात 
आलेला नव्हता. जणमनीिी मालकी नसिारा राजा या कल्पनेकडून राजा हाि संपूिग जणमनीिा मालक या 
कल्पनेकडे होत रे्लेला सूक्ष्म व क्रमशुः बिल हा यानंतरच्या राज्यशास्त्रज्ञाचं्या गं्रथामंधून णिसतो. [मनु, 

धमविास्त्र आठ. ३९.] मेर्नॅ्स्थणनसच्या गं्रथातील उताऱ्यािा हवाला िेऊन ॲणरयन असे प्रणतपािन करतो की, 
राजसते्तमध्ये शतेकरी जो करभार राजाला िेत असत तोि र्िराज्यामध्येही णिला जाई. यावरून 
राजसते्तमध्ये राजा हाि राज्यािा प्रणतणनधी असल्याने तो जणमनीिा मालक मानला जाई याि मुद्याला पुष्टी 
णमळते. 

 
अथविास्त्रातील एक लहानसे प्रकरि जमीन व इमारती याचं्या णवक्रीसंबधंी आहे.[तीन, ९.] ज्याला 

झकमत मोजता येिे शक्य असेल तो या प्रकारिी जमीन णवकत घेऊ शकेल असे णिसते. णटमर या 
पणरच्छेिािे स्पष्टीकरि असे करतो की जमीन ही संपूिगपिे आणि सवाथाने वैयन्क्तक मालमत्ता मानली 
जात नसे ही वस्तुन्स्थती होती, वस्तूच्या सयाय्य व योग्य उपयोर्ावर मालमते्तणवषयीिी भारतीय कल्पना 
आधारलेली आहे तर पािात्यािंी कल्पना संपूिग मालकीवर अणधक भर िेिारी अशी आहे. [मेगॅस्थेनेस एन डे 

इंशडिे मात्िाशपज. प.ृ १२३.] या पणरच्छेिावरून असे णिसते की ही जमीन णतच्यावरील इमारतीपेक्षा र्ौि मानली 
जात असावी. जमीन राज्याच्या मालकीिी असते ही कल्पना असली तरी मशार्तीस योग्य अशी लहान 
जमीन व्यक्तींना धारि करता येत असे व थोड्ाशा मितीच्या आधारे त्या स्वतुः ती जमीन कसू शकत. 
यािा थोडक्यात अथग असा की लहान प्रमािावरील जणमनीिी मालकी हे काही णवशषे महत्त्वािे लक्षि 
नव्हते. 

 
डायोडोरसने जणमनीिी िंडिी व कोषार्ारात जमा होिारा कर असा फरक केला आहे. त्यािे 

स्पष्टीकरि, शतेसारा हा जणमनीपासून णमळिाऱ्या उत्पन्नावरील करापेक्षा वरे्ळा होता असे करता येईल. 
[डायोडोरस, िोन. ४०.] त्यावरून एकूि करभार बराि जड होता असे णिसते. परंतु फक्त डायोडोरस एकटाि 
अशा तऱ्हेिा उल्लिे करतो त्यावरून हीही एक शक्यता आहे की, ज्या आधारावरून त्याला हा पुरावा 
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णमळाला त्यािा अथग लावताना काही र्ोंधळ उडाला असावा. िुसरा एक असा संभव आहे की काही 
भार्ामंध्ये उत्पािनाच्या एक ितुथांश कर हा काही णवणशष्ट णपकानंा लार् ूअसावा व शतेसारा हा मूलभतू 
महसूल असावा. घोषाल यानंी असे िािवनू णिले आहे की नंतरच्या कालात जणमनीपासून िोन प्रकारिे 
महसूल णमळत. विेामंध्ये उल्लेणिलेल्या बणल या कल्पनेवर आधारलेला एक प्रकार भार् या नावाने 
ओळिला जाई व िुसरा शहरण्र्य हा प्रकार म्हिजे णपकाचं्या णवणशष्ट प्रकारावंर रोिीने णिला जािारा कर. 
[शद ॲगे्रशरर्यन शसन्स्कस्टम इन ए्िट इंशडर्या. पृ. ६.] यावरून, काही णवशषे पणरन्स्थतीत एकाि के्षत्राला िोनही प्रकारिे 
कर लार् ूहोत असण्यािी शक्यता णिसते. 

 
ॲणरयनने जरी कररूपाने णिल्या जािाऱ्या रकमेिा उल्लेि केलेला नसला तरी इतर लेिक 

मेर्नॅ्स्थणनसिा िािला िेऊन जणमनीवरील उत्पन्नाच्या एक ितुथांश असा आकडा िेतात. [इंशडका, अकरा, 

डायोडोरस, िोन, ४० स्रॅबो, पंधरा, एक, ४०] स्रॅबो सारं्तो की, शतेकऱ्यानंा त्याचं्या श्रमासाठी म्हिून उत्पन्नािा एक 
ितुथांश भार् णमळत असे तर इतर भार् राजाला णमळत असण्यािा संभव आहे. ही णवसंर्ती स्रॅबोच्या 
स्वतुःच्या िुकीमुळे णनमाि िंाली असावी झकवा ज्यावरून त्याने ही माणहती घेतली त्यात िूक असावी, 
म्हिून शतेकरी उत्पन्नािा एक ितुथांश भार् राजाला िेई असे सारं्ण्याऐवजी, तो भार् शतेकऱ्यालाि णमळे, 
असे तो सारं्तो. िुसरी शक्यता अशी णिसते की, जरी स्रॅबो तसे स्पष्ट करीत नसला तरी राजाच्या 
जणमनीवर राबिाऱ्या मजुरािंा तो शतेकरी म्हिून उल्लेि करीत असावा. त्यानंा वतेन म्हिून उत्पािनािा 
एक ितुथांश भार् णमळत असावा. उरलेला तीन ितुथांश भार् राजाला जात असल्याने त्याच्या उत्पन्नात 
भरघोस भर पडत असावी. अशा प्रकारच्या महसुलािा अथविास्त्रात उल्लेि आहे. [एक, ६.] उत्पन्नाच्या एक 
ितुथांश महसूल हा एक सवगसाधारि अंिाज असावा झकवा मेर्नॅ्स्थणनसला ज्या भार्ािा णवशषे पणरिय 
होता अशा पाटणलपतु्राच्या भोवतालच्या अणतशय सुपीक प्रिेशासारख्या के्षत्रालाि फक्त तो लार् ूअसावा. 
स्थाणनक पणरन्स्थतीनुसार करािा नेमकेपिा बिलत असावा. करात होिाऱ्या अशा प्रकारच्या बिलािे एक 
उिाहरि अथगशास्त्रात आलेले आहे. ज्या प्रकाराने पािीपुरवठा केलेला असेल त्या प्रकारानुसार 
पाण्यावरिा कर एक पंिमाशंपासून एक तृतीयाशंापयंत वरे्वरे्ळा णिसतो. [िोन, २४.] हीि र्ोष्ट 
जणमनीवरील कराबाबतही णनणितपिे असिार पि त्यामधील फरकािे प्रमाि कमी असाव.े बऱ्यािशा 
भारतीय गं्रथामंधून येिाऱ्या उत्पन्नाच्या एक षष्ठाशं या सवगसाधारि प्रमािापेक्षा एक ितुथांश हे प्रमाि जास्त 
वाटते. [ घोषाल, कॉन्स्क्रलरु्यि्स टु शद शहस्री ऑफ शद लहदु रेव्हे्रु्य शसन्स्कस्टम, पृ. ५८, मनु, धमविास्त्र, सात, १३०.] एक अष्टमाशं, एक 
िशाशं व एक बाराशंसुद्धा, असे बिल णिसतात. अथगशास्त्रािा असा सल्ला आहे की आणिबािीच्या काळात 
करािे प्रमाि एक तृतीयाशं वा एक ितुथांश इतके वाढवाव े अर्र ज्या सुपीक प्रिेशात फक्त पावसाच्या 
पाण्यावर शतेी होते तेथे िुबार पीक घेण्यािी पद्धती अनुसरावी.[पाि, २.] काही इणतहासकाराचं्या मते एक 
ितुथांश हा भारी कर होता, पणरिामी जनतेवरील हा भारी बोजा सरकारणवरुद्ध सयाय्य बंड करण्यास 
साहाणजकि कारिीभतू िंाला असावा. [रायिौधरी, पोशलशटकल शहस्री ऑफ ए्िंट इंशडर्या. पृ. ३६३, तळटीप.] एक 
ितुथांश कर भारी होता हे मासय केले तरी पुढील शतकामंध्ये याहून जास्त वाईट न्स्थती होती. 
उिाहरिाथग, अकबराच्या कारणकिीत एक तृतीयाशं हे करािे प्रमाि णनत्यािे होते. [मोरलंड, शद ॲगे्रशरर्यन शसन्स्कस्टम 
ऑफ मुस्लीम इंशडर्या, प.ृ ९१.] 

 
रुन्म्मनिेइ कोरीव लेि हा एकि असा अशोककालीन कोरीव लेि आहे की ज्यात कराणवषयीिा 

एक णनणित उल्लिे आहे. [ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ.१५७.] लंुणबनी हे र्ाव बुद्धािे जसमस्थान होते म्हिून 
राजाने ते करमुक्त केले होते व हे र्ाव उत्पन्नापकैी फक्त एक अष्टमाशं भार् िेत असे, असे यात साणंर्तलेले 
आहे. पणहल्या बाबीसंबधंी उदबशलके असा शब्ि उपयोणजलेला असून त्यािा अथग साधारितुः बणलपासून 
मुक्त असा होतो. प्रत्येक िेड्ाला जो जणमनीिा करभार िेिे भार् पडत असे त्याला उदे्दशून बहुधा हा 
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उल्लेि असावा अठ्ठमाशगरे्य झकवा आठवा भार् हा जणमनीतून णमळिाऱ्या उत्पन्नाला उदे्दशून असावा यात शकंा 
नाही. [्लीट, जेआर ए एस्, १९०८, पृ. ४७९.] णनत्याच्या एक ितुथांश वा षष्ठाशं प्रमािात केलेली ती कपात होती 
की णनत्यािेि एक अष्टमाशं प्रमाि िालू ठेवण्यासंबधंीिा तो उल्लेि आहे. हे अणनणित आहे. जर हा उल्लिे 
िुसऱ्या बाबीणवषयी असेल तर राजाला तो कर सारं्ण्यािी काहीही जरूर पडली नसती. पि जणमनीच्या 
करभारातून आता त्या र्ावात सूट णमळालेली होती त्यामुळे णनम्मी नाही तरी अल्प प्रमािात करकपात 
केलेली असण्यािी जास्त शक्यता आहे. थोडक्यात या प्रिेशात णनत्यािा कर एक षष्ठाशं असावा. 
पाटणलपुत्राच्या प्रिेशातील एक ितुथांश कराशी तुलना केली तर रुन्म्मनिेइ प्रिेशातील करआकारिी कमी 
होती असे यावरून सूणित होण्याजोरे् आहे. रुन्म्मनिेइच्या उत्तरेकडील भार् र्ंरे्जवळच्या भार्ाइतका 
सुपीक नसावा, हे यािे कारि असाव.े र्ंरे्च्या िोऱ्यातील सुपीक प्रिेशापासून िूरवर पसरलेल्या 
वसाहतींमधून करआकारिीत बिल करण्यात आलेले असले पाणहजेत. म्हिून एक ितुथांश इतकी 
करआकारिी होत असल्यािे मेर्नॅ्स्थणनसिे णवधान राजधानीच्या पणरसरातून र्ोळा होिाऱ्या णनधीवर 
आधारलेले असाव ेव सवग िेशाला तेि प्रमाि लार् ूअसल्यािे र्ृहीत धरले. 

 
रुन्म्मनिेइ कोरीव लेिावरून आििी एक णवशषे वस्तुन्स्थती णिसते ती ही की जणमनीच्या 

करभारातून मुक्त करण्यािा प्रश्न राजा प्रत्यक्ष स्वतुःि हाताळतो जमीनमालकाच्या स्वरुपात जर एिािा 
मध्यस्थ असता तर करातून सूट िेताना राजापढेु काही अडिि उभी राणहली असती कारि 
जमीनमालकाच्या आर्सथक प्रणतष्ठेवर त्यािा काही पणरिाम िंाला असता. जमीनिारी णवकणसत करण्याच्या 
अनेक संभाव्य मार्ांपैकी हा मार्ग उपयोर्ात नसावा असे णिसते. मेर्नॅ्स्थणनस सारं्तो की लष्ट्करी 
अणधकाऱ्यानंा रोिीने वतेन णमळे. [डायोडोरस, िोन, ४१.] पुढच्या काळातील भारतातील बहुतेक झहिू व 
मुसलमान राज्यानंी जी वतेनासाठी मुलुि तोडून िेण्यािी प्रथा अंणर्कारली होती, णतिी र्रज यामुळे 
भासली नाही धार्समक पंथानंा णिलेल्या जमीनमहसुलाबाबत मालकीमध्ये बिल करण्यािी र्रज नसे तर 
अक्षरशुः ती फक्त महसुलािी िेिर्ी असे; त्यामुळे त्या पंथाच्या अनुयायानंा िणरताथासाठी काम कराव े
लार्त नसे. जेव्हा जणमनीच्या मालकीत बिल करावयािा असे तेव्हा त्यास िह्मदेर्यदान असे म्हित. [बोस, 
सोिल अडँ रुरल इकॉनॉमी ऑफ नॉदवन इंशडर्या, पृ. १८.] अथविास्त्रामध्रे्य साणंर्तलेल्या राजाच्या काही हक्कावंरून असे 
णिसते की राजाच्या जणमनीवरच्या मालकीणवषयी तत्त्वतुः काहीही साणंर्तलेले नसले तरी व्यवहारात ती 
मालकी र्ृहीत धरली जाई.[पाि, २.] र्रजेच्या वळेी राजा िुसऱ्या णपकािी सक्तीने मार्िी करु शकतो, ही 
र्ोष्ट म्हिजे अशा प्रकारिा हक्क आहे. 

 
मौयगकालात जमीनमहसूल र्ोळा करिाऱ्यासंारिे राज्यािे अणधकारी लार्वडीिालील 

जणमनीवरिी करआकारिी स्वतुः करीत, हे स्पष्ट आहे. [अथविास्त्र, िोन, ३५.] र्ावाच्या सवग जणमनी एकत्र 
णविारात घेऊन त्यावर ही आकारिी आधारलेली नसे तर र्ावातील प्रत्येक शतेकरी व र्ावकरी 
याचं्याणवषयीिा तपशीलवार णविार केला जाई. आकारिीच्या प्रणक्रयेतील पणहली पायरी म्हिजे जणमनीच्या 
मर्िुराप्रमािे िेड्ातील सवग जणमनींिी उत्तम, मध्यम व हलकी अशी तीन प्रकारामंध्ये होिारी णवभार्िी, 
यानंतर त्या िेड्ािा िालीलपैकी एका र्टात समावशे होई; करमुक्त असलेली िेडी (पशरहारक), 
सैणनक पुरविारी िेडी (आरु्यशधर्य), धासय, जनावरे, सोने या रुपाने कर िेिारी िेडी (शहरण्र्य) झकवा 
कच्च्या मालाच्या रुपाने कर िेिारी िेडी (कुप्र्य), णबर्ारीने मजूर पुरणविारी िेडी (शर्शि), आणि 
कराऐवजी िुग्धोत्पािन करिारी िेडी, कोितीही आकारिी करण्यापूवी स्थाणनक वैणशष्ट्ये णविारात घेत 
असत हे यावरून बरेिसे स्पष्ट होते. 
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भारतात िुष्ट्काळ नाहीत, असे मेर्नॅ्स्थणनस सारं्तो. [डायोडोरस, िोन, ३६.] त्याच्या या णवधानात 
अणतशयोक्ती आहे, कारि भारतीय साधनामंध्ये िुष्ट्काळ पडत असल्यािे साणंर्तलेले आहे. िंद्ररु्प्त 
मौयांच्या कारणकिीत एक िुष्ट्काळ पडल्यािे जैन आख्याणयका सारं्ते. [पशरशिष्टपथवन,प.ृ एकाहत्तर, आठ, पृ. ४१५, 
तळटीप.] सोहर्ौरा व महास्थान या िोन मौयगकालीन कोरीव लेिामंधूनही िुष्ट्काळी पणरन्स्थतीिा पुरावा 
र्ोळा करता येण्याजोर्ा आहे; र्ंरे्च्या िोऱ्यातील िुष्ट्काळी पणरन्स्थती सुधारण्यासाठी करावयाच्या 
उपाययोजनासंबंंधीि प्रामुख्याने हे लेि आहेत. [सरकार,शसलेक्ट इन्स्क्स्क्रप्ि्स. पृ. ८२, ८५.] ज्या भमूीला िुष्ट्काळािे 
संकट कधीि माहीत नाही अशी ही संपन्न भमूी होती यावर आपल्या वािकािंा णवर्श्ास बसावा या इच्छेने 
मेर्नॅ्स्थणनस रसरशीत शब्िानंी भारतािे विगन करण्यािा प्रयत्न करीत असावा झकवा कोिताही िुष्ट्काळ 
पडण्यापूवीि त्याने भारत सोडला असावा व तोि संभव जास्त णिसतो. 

 
मौयगकालातील, णवशषेतुः अशोकाच्या कारणकिीतील वाढलेले कें द्रीकरि म्हिजे राज्यािे 

अथगव्यवस्थेवरील वाढलेले णनयतं्रि. प्रशासनपद्धती सुधारली होती व णवकणसत िंाली होती. त्यामुळे 
आर्सथक रिनेच्या अर्िी बारीकसारीक अंर्ािें परीक्षि व णनयंत्रि करण्यास ती समथग िंाली होती. 
उलटपक्षी या पद्धतीिे णनयतं्रि एकसूत्रीकरि करण्यास राजा त्या प्रमािात वाढत्या सते्तवर हक्क सारं् ू
लार्ला. शतेकरी प्रशासनव्यवस्थेच्या प्रत्यक्ष संपकात आला व त्याला प्रशासन यंत्रिा म्हिजेि राज्य असे 
वाटू लार्ले. त्याच्या दृष्टीने राजा पूवीपेक्षाही जास्त िूरिा वाटू लार्ला आणि शतेकऱ्याच्या भोवतालच्या 
जर्ािा अणधकारीवर्ाशीि संबंध जडला व ही पणरन्स्थती पुढे अनेक शतके िालू राणहला. 

 
मेर्नॅ्स्थणनसने साणंर्तलेली णतसरी जात म्हिजे धनर्रािंी आणि रु्राख्यािंी. ते भटके असत व 

जनावरािंी णशकार करण्यािी परवानर्ी फक्त याि र्टातील लोकानंा होती. एिाद्या के्षत्रािी साफसफाई 
िंाल्यानंतर त्यातील उरल्यासुरल्या रानटी जनावरािंा बंिोबस्त करण्यासाठी बहुधा त्यानंा बोलाणवले जात 
असाव.े भारतीय साधनामंधून, हा एिािा महत्वपूिग वर्ग असावा या र्ोष्टीस पुष्टी णमळत नाही, परंतु 
नंतरच्या गं्रथामधून, आलेल्या अभीर झकवा अहीर जातीच्या उल्लिेावरून असे सूणित होते की त्यािें 
लहानसे र्ट एिािी उपजात म्हिून अन्स्तत्वात असावते. मेर्नॅ्स्थणनस पुढे सारं्तो की ते आपला करभार 
जनावराचं्या रुपाने िेत. यावरून असेही सुिणवता येईल की पशुपालक आयांिा अवणशष्ट भार् अजूनही 
भटक्या अवस्थेत पडीक भमूीवर राहात असावा कृणषव्यवसायात तो अजूनही न्स्थर िंाला नसावा. 

 
अथविास्त्रात रु्रािी वा धनर्र यािंा फारसा णविार केलेला णिसत नाही. या णवषयावरील त्यातील 

अणभप्राय साधारितुः स्थूल स्वरुपािे आहेत. उदाहरिाथव ‘मशार्तीस अयोग्य असलेल्या भमूीमध्ये राजा 
िराऊ कुरिािंी व्यवस्था करील.’ [िोन, २.] जनावरािंी िेिभाल करण्यािे काम करिारी णवणशष्ट अशी 
जात नव्हती या र्ोष्टीस यामुळे, णवरोधी पुराव्याच्या अभावी पुष्टी णमळते. त्याचं्याकडे मेर्नॅ्स्थणनस एक जात 
म्हिून पाहतो कारि तो आर्सथक णवभार्िीच्या संिभात णविार करीत होता. सामाणजक व्यवस्थेच्या 
श्रेिीक्रमामध्ये धनर्रािंा समावशे शूद्रामंध्येही िंालेला असेल. आम्ही वर सुिणवल्याप्रमािे जरी त्यािें मूळ 
आयांमध्ये असले तरी त्याचं्या व्यवसायािे स्वरुप असे होते की त्यामुळे ते सवात िालच्या पातळीवर 
ढकलले रे्ले असावते. जर ते पाळीव जनावरािंी काळजी घेत असतील तर बहुधा त्यािंा समावशे 
शतेकऱ्यामंध्येि होत असावा. जर ते णशकारी असल्याने भटके जीवन जर्त असतील तर आता न्स्थर 
समुिायामंध्ये जीवन जर्िाऱ्याकंडून ते अधम आयग म्हिनू मानले जात असावते. 
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रु्राख्याकंडून ज्या पाळीव प्राण्यािंी णनपज व संर्ोपन केले जाई त्यामंध्ये र्ाई, म्हशी, शळे्या, 
र्ाढव ेआणि ऊंट यािंा उल्लिे केलेला आहे. [अथविास्त्र, िोन, २९.] घोडे व हत्ती यािेंही संर्ोपन होई पि त्यािंा 
समावशे वरे्ळ्या प्रकारात केला जाई व त्यािें वरे्ळे अध्यक्ष असत कारि लष्ट्करी उपयोर्ाच्या दृष्टीने ते पश ू
महत्त्वािे होते. [उपरोक्त, िोन, ३०, ३१.] नारं्रटीच्या बैलािंाही उल्लेि आहे. [उपरोक्त, २९.] त्यावरून बैलाकंडून 
ओढला जािारा लाकडी नारं्र शतेकऱ्यानंा माणहत असलाि पाणहजे. या पाळीव प्राण्यामंध्ये र्ाईला सवात 
जास्त महत्त्व होते हे णनणित. र्ाय हा पणवत्र पश ू असल्यािा उल्लिे कोठेही नाही परंतु र्ाईिे मोल 
ओळिले रे्लेले आहे. िूध व त्यापासूनिे पिाथग आणि िामडे या वस्तंूसाठी मुख्यतुः र्ायींिी णनपज केली 
जात असे. जो मनुष्ट्य र्ायींच्या कळपािी रािि करीत असेल त्याने त्या कळपाच्या मालकाला िरवषी 
णनणित प्रमािात शुद्ध लोिी पुरवाव े व त्या वषी मरि पावलेल्या र्ायींिी णनवडक िामडी द्यावीत, या 
अथविास्त्रातील णवधानावरून[िोन, २९.]  वरील णनष्ट्कषग काढता येण्याजोरे् आहे. जरी मासंासाठी म्हिून र्ाय 
मारली जात नसे तरी र्ोमासं िाल्ल ेजात नसे असे नाही. र्ाय मेल्यावर णतिे मासं झकवा सुके मासं रु्रािी 
णवकू शके असे आपल्याला साणंर्तलेले आहे. [उपरोक्त.] िुसऱ्या एका पणरच्छेिात ‘वासरू, बैल अर्र िुभती 
र्ाय यासंारख्या जनावरािंी हत्या करू नये असे साणंर्तलेले आहे. [िोन, २६.] यािे कारि उघडि आहे. 
कष्ट करिारी आणि िूध पुरणविारी ही जनावरे असल्याने साहणजकि ती बरीि मौल्यवान होती. 
साहणजकि नैसर्सर्क मरिाने ही जनावरे मेली तरि त्यािें मासं णवकता येिे शक्य होते. रु्रािी आपला 
कारभार जनावराचं्या रुपाने िेत, या मेर्नॅ्स्थणनसच्या अणभप्रायाच्या संिभात अथगशास्त्रावरून असे णिसते की 
हा करभार जनावराचं्या रुपाने नाही तर िूध व त्यापासूनिे पिाथग याचं्या रुपाने णिला असावा. या 
पिाथांपैकी काही णनणित टके्क अर्र भार् हा कळपाच्या मालकाला झकवा र्ायींच्या अध्यक्षाला णिला जाई. 
[िोन, १९.] कळपाच्या मालकािा उल्लेि, जनावरािंी मालकी िाजर्ी असावी ही वस्तुन्स्थती िशगणवतो 
कळपािे संर्ोपन केवळ राज्याकडूनि होत असे असे नाही तर श्रीमान व्यक्तीकडूनही होत असे. 
अध्यक्षाच्या कामामध्ये कर र्ोळा करिे, जनावराचं्या पणरन्स्थतीसबंंधी व रु्राख्याचं्या कामासबंंधी िौकशी 
करिे यािंा समावशे होत असे. 

 
जनावरानंा ियाळूपिाने आणि काळजीपूवगक वार्वाव,े अशी णवनंती अशोकाने वारंवार आपल्या 

आज्ञालेिामंधून केलेली आहे. एके णठकािी तो असे सारं्तो की ‘आपल्या स्वतुःच्या राज्यात, त्यािप्रमािे 
आजूबाजूच्या भार्ातं आणि इतर िेशामध्ये जनावरासंाठी वैद्यकीय उपाययोजनेच्या तरतुिी केलेल्या 
आहेत.’ [िुसरे णशलाशासन, णर्रनार; ललोख, ले एंस्के्रपशसओ ंर् अिोक, पृ.९४.] मािसे आणि जनावरे यानंा पािी णमळाव े
आणि वृक्षाचं्या छायेत णवसावा घेता यावा म्हिून मुख्य राजमार्ांवर िंाडे लाणवली आहेत आणि णवणहरी 
ििल्या आहेत, असेही तो पुढे सारं्तो. पुढच्या एका आज्ञालेिात तो प्रजेला असे सारं्तो की, जनावराचं्या 
हत्त्येपासून प्रजेने िूर रहाव.े राजवाड्ातील स्वयंपाकघरात णनत्य मारल्या जािाऱ्या पशूचं्या संख्येत त्याने 
कपात करून ते प्रमाि िोन मोर व एक हणरि येथपयंत आिनू ठेवले व या प्राण्यािंी हत्त्याही अणधक काळ 
िालू राणहली नाही. हीि कल्पना मनात धरून, यापूवीच्या राजािंी णशकारीसारिी एक आवडती करमिूक 
त्याने बंि केली. [पणहले, िौथे व आठव े णशलाशासन, णर्रनार, उपरोक्त पृ. ९१, ९८. तीन] जनावराणंवषयी असिारी रास्त 
कळकळ व बेसुमार हत्त्येमुळे िेशातील पशुसंपत्तीला धोका णनमाि होईल ही भीती या िोहोंमुळे या 
धोरिाला पे्ररिा णमळाली यातं शकंा नाही. यज्ञात जनावरािंा बळी िेिे ही अणतशय घातक रूढी होती 
कारि िेवाच्या संपूिग आराधनेसाठी बळी म्हिून कळपातील सवोत्कृष्ट पशिूी णनवड केली जाई. 
पशुहत्त्येवर घातलेल्या या बंिीमारे् अशोकािा केवळ अझहसेिाि उदे्दश असता तर उिाहरि घालून 
िेण्यासाठी म्हिून त्याने णनणितपिे राजवाड्ातील स्वयंपाकघरात मासं णशजणविे ताबडतोब बंि केले 
असते. 
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कोित्याही पणरन्स्थतीत ज्या पशूिंी मुळीि हत्त्या करावयािी नाही अश्या पशूिंी एक तपशीलवार 
यािी पािव्या स्तंभशासनामध्ये णिलेली आहे. आणि यानंतरच्या पुढच्या यािीतील पश ू व प्रािी हे काही 
णवणशष्ट णिवशी अवध्य म्हिून जाहीर करण्यात आलेले आहेत. [तंतै्रच, पृ. १६५.] वरवर पाहता ढोबळ णिसिारे 
पणहल्या यािीिे स्वरुप म्हिजे एक िीघगकाळिे मोठे कोडे होऊन बसले आहे. हंस, रािीमंुग्या व घोरपडी 
यानंा अवध्य म्हिून का जाहीर कराव,े यािे स्पष्टीकरि करिे कठीि णिसते. या यािीच्या शवेटी राजा असे 
सारं्तो की जे ितुष्ट्पाि उपयोर्ीही नाहीत व िाण्यासारिेही नाहीत त्यािंी हत्त्या करू नये. जरूर नसता 
जनावरािंी हत्त्या करण्यावर घातलेली बंिी सयाय्य आहे. जनावराचं्या या यािीिी अथगशास्त्रातील िौिाव्या 
भार्ात णिलेल्या जनावराचं्या या नावाशंी तुलना केली तर या िोहोतील काही संबधं शोधिे शक्य आहे. 
मोठ्या प्रमािावर सवगत्र आढळिाऱ्या प्राण्याचं्या शरीरािे णवणवध भार् एकत्र करून जे मंत्र व णवष तयार होते 
त्या णवषयीिी माणहती या भार्ात णिलेली आहे. सरड्ाच्या जातीच्या प्राण्यािें उल्लेि अनेकवार येतात 
आणि घोरपड हा सरड्ाच्या जातीतील प्रािी असल्याने, आपि असे र्ृहीत धरूया की हे प्रािी अवध्य 
म्हिून जाहीर करण्यात आलेले होते कारि त्यािंा उपयोर् णवष व जािूटोिा करण्यासाठी होत असे. यज्ञ 
व अशोक ज्यानंा णनरुपयोर्ी समारंभ आणि धमगणवधी म्हितो त्या र्ोष्टी याणवषयींिी त्यािी नापसंती अनेक 
आज्ञलेिामंधून णिसून येते. [नवव े णशलाशासन, णर्रनार ब्लोि, उपरोक्त प.ृ११३.] जािूटोण्यासाठी णवणशष्ट पशूिंा 
उपयोर् करण्यास त्यािा आके्षप असल्याने पणरिामी या आज्ञालेिात तो आके्षप सूणित िंाला असावा, 
प्रजाजनापंैकी भोळसट लोकावंर माणंत्रक व जािूर्ार यािंा जो प्रभाव होता तो नष्ठ करण्यािा त्यािा हा एक 
मार्समक प्रयत्न असावा.  

 
कत्तलिासयावरील अध्यक्षाचं्या संबंधी असलेल्या प्रकरिात ज्या पशूिें व पक्ष्यािें पीडेपासून 

संरक्षि करावयािे अश्यािंी एक यािी आहे. [अथविास्त्र, िोन, २६.] त्यात मानवी आकारातील पशूिंाही समावशे 
आहे. हे बहुधा माकडानंा उदे्दशून असाव.े सवग प्रकारच्या माश्यािंा या यािीत उल्लिे आहे व त्याणशवाय 
राजहंस, हंस, पोपट व मनैा यािंा उल्लेि असून त्यािंा आज्ञालेिातही समावशे िंालेला णिसतो. इतर 
शुभकारक पश ूम्हिून ज्यािें सवगसाधारि विगन केलेले आहे त्यात येिाऱ्या पशूिंा समावशे या आज्ञालेिात 
िंालेला आहे. िुिैवाने, या प्राण्यािें संरक्षि का कराव ेयाणवषयीिे स्पष्टीकरि अथगशास्त्रात णिलेले नाही. 
काही णवणशष्ट मासे िाता येण्याजोरे् नसल्याने त्या आधारे, मासे पकडण्यावर घातलेल्या बंिीिे स्पष्टीकरि 
करिे शक्य आहे. [होरा,आरिीर् एंतेरनास्र्योनाल दीस्तुआर दे सीऑस, क्र. १५,१९५१, पृ. ४०५–१२. हा लेिक असे सारं्तो की या 
आज्ञालेिात उल्लेणिलेले मासे र्ंरे्च्या पाण्यात नेहमी आढळिारे आहेत व आजही ते अिाद्य समजले जातात. बहुधा इ. स. पू. णतसऱ्या शतकातही 
ते अिाद्य असल्यािे माणहत असाव.े] या आज्ञालेिात पुढे असे णवधान आहे की शळे्या, मेंढ्या व डुकरीिी जर 
लेकुरवाळ्या वा िुभत्या असतील झकवा सहा मणहसयापेंक्षा लहान असतील तर त्या अवध्य आहेत. या 
णवधानाला स्पष्टीकरिािी र्रजि नाही. अशा न्स्थतीतील पशूिंी हत्त्या करिे हे कृत्य अशोक णनणितपिे 
णनिगय मानी. णशवाय ते सवग पाळीव पश ूहोते व मासं व असय पिाथांसाठी त्यािंी जोपासना केली जाई. 

 
मासे पकडण्यास सवगसाधारितुः प्रणतबंध केलेला आहे व काही णवणशष्ट णिवशी मासे णवकण्यासही 

बंिी घालण्यात आलेली आहे. बेसुमार प्रमािात मासे पकडले रे्ले तर त्याचं्या नैसर्सर्क प्रजोत्पािनाच्या 
सवयींवर अणनष्ट पणरिाम होईल या णविाराने माश्याचं्या णवक्रीवर बंिी घातली असावी असे स्पष्टीकरि िेता 
येईल. [उपरोक्त.] आज्ञालेिात साणंर्तलेली ही णवणशष्ट णिवशी माश्याचं्या णवक्रीवर घातलेली बंिी, म्हिजे 
सबंध वषगभर माश्यािंी णवक्री सुरळीत व्हावी म्हिून घातलेला णनबधं होता. मौयगकाळात मासा ही एक 
महत्त्वािी वस्तू मानली जात असे. णजतके मासे आणि पक्षी पकडले असतील त्याचं्या एक िशाशं जकात 
िेिे भार् पडे. [अथविास्त्र, िोन, १; िोन, २; िोन, २४; िौिा, १.] जरी अथगशास्त्राने माशािा समावशे िाद्य पिाथांत 
केलेला असला व मत्स्यपालनाच्या व्यवस्थेणवषयी बराि णविार केलेला असला तरी माश्यािंा उपयोर् इतर 
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अनेक हेतंूनी केला जात असे. उिाहरिाथग माश्याच्या ितािी उपयुक्तता माणहत होती. शत्रूच्या प्रिेशात 
वाहात जािाऱ्या प्रवाहामंधील माश्यावंर णवषप्रयोर् करिे, हा शत्रूिी शक्ती िच्ची करण्याच्या अनेक 
मार्ांपकैी एक मार्ग होता व म्हिूनि मस्त्याहार ही एक णनत्यािी बाब असावी असे यावरून णिसते.  

 
राजािे णशकारी व कोळी याचं्यासबंंधी कंिहाराचं्या कोरीव लेिात एक मजेशीर उल्लिे आहे. 

िालील वाक्यात तो उल्लिे येतो. 
 
‘आणि राजा सजीवािें भक्षि करीत नाही आणि िरोिरि इतर मािसे व जे कोिी राजािे णशकारी 

व कोळी आहेत त्यानंी णशकार करिे बंि केले आहे. [जेए, व्हॉ. िोनश ेसेहेिाळीस, पृ. २–३.] 
 
राजाने आपल्या मालमते्तवर झकवा स्वतुःच्या िाजर्ी उपयोर्ासाठी ज्या णशकाऱ्यािंी आणि 

कोळ्यािंी नेमिूक केलेली होती त्यानंा उदे्दशून हा उल्लेि असावा असा तकग  करता येईल. अशोकाने 
राजाला शोभेल अशा थाटामाटाने करण्यात येिारी णशकार बंि केली हे उिाहरिािािल आपल्याला 
माणहत आहे. जर मौयगकालातील आहारामध्ये मासा ही महत्त्वािी बाब असेल तर मासे पकडण्यावर बंिी 
घालिे राजाला अशक्य होऊन बसले असेल. िाट अरण्यािी के्षते्र प्रवाश्यानंा तुलनेने सुरणक्षत प्रिेश 
वाटावीत म्हिून णशकाऱ्यािंी र्रज वाटत असलीि पाणहजे. साम्राजाच्या सवग भार्ामंधील णशकाऱ्यानंी 
णशकार करिे व कोळ्यानंी मासे पकडिे बंि केले असेल हे िणिति अशक्य आहे. 

 
मौयांच्या काळात िंालेले भारतािे राजकीय एकीकरि आणि बणलष्ठ, कें णद्रत सरकारिे णनयंत्रि 

यामुळे िंालेल्या णवशषे महत्त्वाच्या पणरिामापंकैी एक पणरिाम म्हिजे णवणवध प्रकारच्या काराणर्रीला 
िालना णमळाली. प्रशासनाच्या सुधारिेबरोबर व्यापारािे संघटन अणधक सोपे िंाले आणि काराणर्रीने 
हळूहळू लघु उद्योर्ािंा आकार धारि केला. भारतीय समाजाच्या मेर्नॅ्स्थणनसने केलेल्या सात वर्ांमधील 
णवभार्िीत कलाकार व कारार्ीर यािंा िौथा वर्ग म्हिून उल्लिे केलेला आहे. तो त्याचं्याणवषयी असे 
णलणहतो की काही करभार िेतात आणि काही राज्यासाठी णनणित व णववणक्षत सेवा िेतात. डायोडोरस 
म्हितो की ते शसे्त्र आणि आयुधे बनणविारे होते. त्यानंा करातून सूट तर णमळत होतीि णशवाय त्यािें वतेन 
राज्याच्या कोषार्ारातून िेण्यात येई. [डार्योडोरस, िोन, ४१; स्रॅबो, पंधरा, एक, ४६.] ॲणरयन असे स्पष्ट करतो की 
बरेिसे कारार्ीर आणि हस्तकलाकार राज्याला कर िेत. शसे्त्र बनणविारे व नौका बाधंिारे हे अपवाि होते 
व त्यानंा राज्याकडून वतेन णमळे. [इंशडका, बारा.] यावरून असे णिसून येते की, कारार्ीरवर्ातील 
काहीजिानंा करातून सूट णमळत असे कारि त्यािंी नेमिूक प्रत्यक्ष राज्याकडूनि होत असे. शसे्त्र 
बनणविारे कारार्ीर राज्यािे नोकर होते यात आियगकारक काही नाही. जे राज्याला णनणित सेवा िेत 
असत ते बहुधा प्रत्येक वषातील काही णनणित णिवस राज्यासाठी काम करीत असावते. णनत्य कराबरोबरि 
हा जािा सेवारुपकर मानला जात असावा. 

 
युरोपीय व भारतीय गं्रथामंधील अणभप्रायावंरून असे स्पष्ट णिसते की कारार्ीर पद्धतशीरपिे 

सघंणटत िंालेले होते. उिाहरिाथग, पक्क्या मालावर ताबडतोब कर बसणवण्यात येत असे, इतकेि नव्हे तर 
एका िास अणधकाऱ्याकरवी त्यावर एक णवणशष्ट मुद्राही उमटणवली जात असे. त्यामुळे जुना न णवकलेला 
माल व नवा माल यातंील फरक समजत असे, याणवषयी साधारितुः एकमत आहे. [स्रॅबो, पंधरा, एक, ५०; 

अथविास्त्र, िोन, २१.] प्रशासनाकडील बाजूिे इतके उच्च िजािे संघटन म्हिजे िुसऱ्या बाजूस त्या वस्तूच्या 
उत्पािकाचं्या कायगपद्धतीही णततक्याि उत्तम रीतीने संघणटत िंालेल्या असल्या पाणहजेत. गं्रथामंधून ज्या 
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श्रेणिपद्धतीिा वारंवार उल्लिे येतो त्या बौद्धकालाच्या प्रारंभी णनमाि िंाल्या व मौयगकालातही कायान्सवत 
होत्या. श्रेिींच्या इणतहासािा मार्ोसा घेताना णफक असे सुिणवतो की स्थाणनक भौर्ोणलक पणरन्स्थतीने 
त्याचं्या णवकासाला णजतकी मित केली णततकीि णवणशष्ट काराणर्रीच्या सवग व्यापाऱ्यानंी, साधारितुः 
शहरातील काही णवणशष्ट भार्ामंध्ये स्थाणयक होण्याच्या पद्धतीनेही केली. [णफक शद सोिल ऑगवनार्य्ेिन इन नॉथव–

ईस्ट इंशडका इन बुद्धाज् टाइम, प.ृ २७९, २८०.] कच्च्या मालािी सुलभ उपलब्धता असल्याने एक णवणशष्ट काराणर्री 
जेथे कें णद्रत िंालेली होती, अशी व्यापाऱ्यािंी काही िेडीही ज्ञात आहेत. [उिा. बनारसच्या जवळि अरण्य असल्याने 
तेथे सुतारािें एक िेडे भरभराटीला आले. अलीनशचत्त जातक, िोन, १८.] श्रेणिपद्धतीच्या उियाला आवश्यक असिाऱ्या तीन 
प्रमुि बाबी अन्स्तत्वात होत्या. पणहली बाब म्हिजे धंद्यािे स्थाणनकीकरि शक्य होते, िुसरी बाब म्हिजे 
वशंपरंपरार्त व्यवसायािी पद्धती मासय िंालेली होती व शवेटिी बाब म्हिजे श्रेिीिा नेता झकवा जेठ्ठक ही 
कल्पना सवगत्र स्वीकारली रे्ली होती. [जातकांमध्रे्य जेठ्ठक झकवा णवणशष्ट काराणर्रीिा अध्यक्ष याणवषयीिे उल्लिे आहेत. जरूदपन 

दोन, पृ. २९५.] सुरुवातीला टोळ्या व जाती याचं्यामधली एक पायरी म्हिजे श्रेिी होत्या, त्याचं्या णवकासाला 
व स्थैयाला मौयगकालातील व्यापाराच्या णवस्तारामुळे बरीि मित िंालेली असली पाणहजे. पुढच्या काळात 
कडक णनयमानंी त्या जिडल्या रे्ल्या व त्यािा पणरिाम म्हिजे त्यातंील काही श्रेिींनी हळूहळू जातीिे 
रूप धारि केले. सुरूवातीला श्रेिी बनणवण्यासाठी स्पधा हे आििी एक प्रलोभन असले पाणहजे. आर्सथक 
दृष्ट्या, वैययन्क्तकणरत्या काम करण्यापेक्षा एिाद्या संस्थेत काम करिे अणधक िारं्ले होते. अशा संस्थेमुळे 
सामाणजक िजा वाढे आणि र्रजेच्या वळेी इतर सभासिाकंडून मित णमळू शके. टप्प्याटप्प्यानंी या श्रेिींिा 
णवकास त्या त्या प्रिेशातील अणतशय महत्त्वाच्या अशा औद्योणर्क संस्थामंध्ये िंाला. 

 
तयार मालाच्या जवळ जवळ संपूिग उत्पािनावर ज्यावळेी श्रेिींिे णनयंत्रि प्रस्थाणपत िंाले, 

त्यावळेी त्यानंा असे आढळून आले की श्रेिींिे सभासि व त्यािें कुटंुबीय याचं्या श्रमात जेवढे उत्पािन होऊ 
शकते त्यापेक्षा अणधक मालाला मार्िी आहे, पणरिामी त्यानंा पर्ारी मजुरािंी नेमिूक करावी लार्ली. 
त्याचं्यामध्ये िोन प्रकार होते. कमवकार आणि भूतक हे णनयणमत वतेनावर काम करिारे स्वतंत्र कामर्ार 
होते आणि दास हे रु्लाम होते. [अथविास्त्र, तीन, १३, १४.] भूतक र् दास याचं्यासंबधंी बोलताना अशोकाने 
आपल्या आज्ञालेिात या िोसही प्रकारािंा उल्लेि केलेला आहे. [नवव े णशलाशासन, णर्रनार, ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद 

अिोक, प.ृ ११५] अशा प्रकारे मौयगकालात श्रेिींिा मोठ्या प्रमािावरील संघटनेत णवकास िंालेला होता व जरी 
सवग िेशात नाही तरी णनिान भारतीय उपिंडाच्या उत्तर भार्ात त्यानंा मासयता प्राप्त िंालेली होती. 
स्थाणनक अणधकाऱ्याकंडून त्यािंी नोंििी होत असावी, असे णिसते. तसेि स्थाणनक सहकायावर 
आधारलेल्या श्रेिींिेरीज इतर श्रेिींना िेड्ामंधून बंिी होती. त्यावरून त्यानंा मासयताप्राप्त िजा असावा 
असेही णिसते. [अथगशास्त्र, िोन, १.] यावरून असेही सूणित होते की अणधकाऱ्याचं्या परवानर्ीणशवाय कोित्याही 
श्रेिीला एका भार्ातून िुसऱ्या भार्ात जाता येत नसाव.े याणशवाय या कालापयंत कारार्ीरवर्ामध्ये त्याचं्या 
त्याचं्या व्यवसायावर आधाणरत असा एिाद्या सामाणजक श्रेणिक्रमही णवकणसत िंाला आसावा. शहरामंधील 
इमारतींिे विगन करिारे अथगशास्त्रातील एक प्रकरि णवणवध व्यावसाणयकाचं्या सामाणजक िजावर काहीसा 
प्रकाश टाकते. या व्यावसाणयकाचं्या जार्ा व शहरात ज्या भार्ामंध्ये त्याचं्यापेक्षा अणधक वरिा सामाणजक 
िजा असलेले लोक राहात होते तो भार् याचं्या संबंधावरून तो िजा वरे्वरे्ळा णिसतो. [अथविास्त्र, िोन, ४.] 

 
श्रेणिसंघटनेमुळे णतच्या सभासिानंा काही व्यन्क्तर्त हक्क प्राप्त होत असत उिाहरिाथग इजा व 

िोरी यापंासून त्यािें संरक्षि केले जात असे. एिािा कारार्ीर जर जिमी िंाला तर त्याला कारिीभतू 
असिाऱ्या मािसािा वध करण्यात येत असे. [उपरोक्त, तीन, १९, स्रॅबो, पंधरा, १, ५४.] अथाति हा कायिा तो 
कारार्ीर ज्या वळेी प्रत्यक्ष काम करीत असेल त्या वळेेपुरताि लार् ूहोत असिार. एिाद्या काराणर्राच्या 
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वस्तू िोरल्यािा आरोप एिाद्या मािसावर णसद्ध िंाला तर त्याला शभंर पि इतका जबरिस्त िंड द्यावा 
लार्त असे. [अथविास्त्र, िोन १३.] काराणर्रानंी फसविूक केली तर त्याचं्याही बाबतीत णततकेि कडक णनयम 
होते. कारार्ीर जरी श्रेिींशी संबंणधत असले तरी त्यानंा पैसे िेताना लोकानंी सावध असाव ेअसे साणंर्तले 
जाई. [उपरोक्त, िार १.] श्रेिींशी काराणर्रािंा संबंध असल्यामुळे लबाडीच्या व्यवहारानंा आळा घातला जात 
असावा. जर एिािा णवणशष्ट कारार्ीर अशा प्रकारिा व्यवहार करताना पकडला रे्ला तर त्या श्रेिीिा 
सभासि म्हिून राहण्यास त्याला परवानर्ी णमळत नसावी व एिाद्या काराणर्राला स्वतंत्रपिे काम करिे 
ही एक अत्यतं कठीि र्ोष्ट असावी असे णिसते. 

 
कामािा िजा आणि उत्पाणित वस्तंूिी संख्या यानुंसार वतेनािी णनणिती होई. उिाहरिाथग 

णविकरािे वतेन, त्याने कातलेल्या तलम, जाड्ाभरड्ा वा मध्यम प्रतीच्या सुतावर व त्याने णविलेल्या 
कापडावर अवलंबनू असे. [उपरोक्त, िोन १३.] णवणशष्ट उत्पािनासाठी णवणशष्ट वतेन अशी पद्धतीही पणरणित 
होती. याणशवाय सुटीच्या णिवसामंध्ये केलेल्या कामाबद्दल मोबिला अर्र बणक्षसी णमळत असे. कडक 
िेिरेि व उत्पािनािी तपासिी करण्यािी पद्धती प्रिणलत होती. हलक्या िजाच्या वा लबाडीच्या 
कामाला भारी िंड वा णशक्षा केली जाई. जेवढे काम पूिग केलेले असेल त्यानुसार वतेन िेण्यात याव ेअसे 
कौटल्यािे मत होते. [उपरोक्त, तीन १४.] जर एिाद्या काराणर्रावर सोपणवलेले काम त्याने अधगवट केले तर 
जेवढा भार् पूिग असेल तेवढ्यािीि मजुरी त्याला णमळे. ते काम त्याने स्वतुः पूिग केले वा इतर कोिाकडून 
पूिग करून करून घेतले तरि त्याला पूिग रक्कम णमळे झकवा ज्याने त्याच्यावर हे काम सोपणवले त्याला 
नुकसानभरपाई िेिे त्या काराणर्राला भार् पडे. ही पद्धती एिाद्या व्यन्क्तर्त काराणर्राच्या बाबतीत अर्र 
श्रेिी हा घटक मानून णतच्या बाबतीत लार् ूहोती. 

 
केवळ काराणर्राचं्याि श्रेिी अन्स्तत्वात होत्या असे नाही. सैसयभरती करण्याच्या कामी सैणनकािें 

मंडळही महत्त्वािी कामणर्री बजावीत असे. [उपरोक्त, नऊ, २.] हे मंडळ वा श्रेिी यात जे सैणनक असत ते 
िड्ा सैसयिलातील सैणनक नसत हे स्पष्ट आहे. ते बरेिसे आधुणनक काळातील रािीव फौजेतील 
सैणनकासंारिे असत वशंपरंपरार्त सैणनक, भाडोत्री सैणनक, सैणनकािंी मंडळे, िोस्तािें सैणनक व वसय 
टोळ्या यािंा सैसयात समावशे होई असे साणंर्तलेले आहे. वशंपरंपरार्त सैणनक ही संज्ञा िड्ा सैसयासाठी 
वापरलेली आहे हे णनणित आहे. राज्याकडून प्रत्यक्षपिे व कायमिी या सैसयासाठी भरती होत असे. जेव्हा 
जशी र्रज भासेल त्याप्रमािे भाडोत्री सैसय तात्पुरते भरती केले जाई. सैणनकाचं्या मंडळािेरीज इतर 
प्रकारच्या सैणनकािंी भरतीही बहुधा फक्त र्रजेच्या वळेी केली जाई. शतेकऱ्यानंा जरी नाही तरी 
काराणर्रानंा बहुधा शसे्त्र वापरण्यास मुभा असावी आणि म्हिूनि युद्धाच्या वळेी त्यानंा सैसयात सेवसेाठी 
म्हिून बोलाणवले जात असण्यािी शक्यता आहे. अशा तऱ्हेने बोलाणवण्यास जे योग्य असत त्यािंी किाणित 
यािी केली जात असावी व ते जसे आपापल्या श्रेिीिे सभासि असत तसेि सैणनक–मंडळािेही असत. 
[अशाि प्रकारिी पद्धती युडर व स्टुअटग काळामंध्ये इंग्लंडमध्ये प्रिणलत होती.] प्रणशणक्षम सैणनकाइंतके ते कायगक्षम नसत हे 
त्याि प्रकरिातील पुढील एका पणरच्छेिावरून स्पष्ट होते. यामध्ये असे स्पष्टीकरि णिले आहे की िड्ा 
सैसयात नसलेल्या पि मंडळामध्ये असलेल्या सैणनकानंा, ज्यावळेी शत्रुपक्षाकडील सैसयात तशाि प्रकारिे 
सैणनक असतील त्यावळेी लढाईत उतरवाव,े यावरून समोरासमोर िालिाऱ्या लढाईपेक्षा र्णनमी 
काव्याच्या लढाईत त्यानंा उतरवाव ेअसे सूणित होते. 

 
प्रशासकीय अध्यक्षाचं्या कायाणवषयीिी ििा करीत असताना अथगशास्त्राने त्यािंा अनेक श्रेिींच्या 

कायाशी संबंध असल्यािे साणंर्तले आहे. या श्रेिींनी उत्पाणित केलेल्या मालाच्या पुराव्याला प्रािीन 
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युरोपीय गं्रथामधून व पुरातत्त्वीय अवशषेामंधून पुष्टी णमळते. शस्त्रार्ारामध्ये तयार केल्या जािाऱ्या आयुधािंी 
िूपि तपशीलवार यािी णिलेली आहे. [अथविास्त्र, िोन, १८.] भारतीय पायिळातील सैणनक आपल्या बरोबर 
धनुष्ट्य, भाले व तलवारी बाळर्ीत आणि घोडिळातील प्रत्येक स्वाराजवळ िोन भाले असत असे ॲणरयन 
सारं्तो. [इंशडका सोळा.] हन्स्तनापुरातील उत्िननावरून असे णिसून आले आहे की णनत्याचं्या घररु्ती व 
लष्ट्करी वापरात धातूिा उपयोर् होत असे व त्यावरून आधीच्या काळापेक्षा ताणंत्रक ज्ञान जास्त प्रर्त होते, 
असे णिसते. [लाल, ए्िंट इंशडर्या १९५४, व्हॉ. िहा, प.ृ १६.] आयुधामंध्ये काटेरी व भोकात बसणवता येण्याजोर्ी 
बािािंी लोिंडी अगे्र आढळून आली. 

 
धातंूिी माणहती बऱ्याि मोठ्या प्रमािावर होती आणि हे धातू िािीतून काढून त्यापंासून उत्पािन 

करण्यासंबधंीिी िास वैणशष्ट्ये सारं्ण्यात आलेली आहेत. लोिंड, ताबं ेव णशसे यासंारख्या णनत्योपयोर्ी 
धातंूप्रमािेि सोने आणि िािंी यासंारख्या मौल्यवान धातूसंबधंीिेही ज्ञान होते. हन्स्तनापूर येथे सुरम्याच्या 
ताबं्याच्या शलाका व निािंी कात्री यािे अवशषे सापडलेले आहेत आणि तक्षणशलेतील णभर टेकाडामध्ये 
मौयगकालीन स्तरात ताबं ेआणि ब्रॉंिं याचं्या इतर वस्तंूिे अवशषे आढळलेले आहेत. [उपरोक्त, माशगल, तशक्षला, 

व्हॉ. एक, पृ. १०३.] रामपूवा येथील अशोकस्तंभावरील ताबं्यािी णिट्टी आणि मौयगकालीन ताबं्यािी ओतीव 
नािी, हा या धातूिा वापर होत असल्यािा आििी पुरावा आहे. [पंिानम् णनयोर्ी, कॉपर इन ए्िंट इंशडर्या, पृ. १८–२०] 
मौयगकालात लोिंडासाठी असलेली मार्िी वाढली असावी असे णिसते. णभर टेकाडातील सुरुवातीच्या 
स्तरामंध्ये सापडलेल्या लोिंडाच्या वस्तंूमध्ये, वाकस, िाकू, तासण्या आहेत. नंतरच्या स्तरातील आयुधे, 
हत्त्यारे, शतेीिी अवजारे व घररु्ती भाडंी ही लोिंडािा भरपूर उपयोर् होत असल्यािे िािणवतात. [माशगल, 
तशक्षला, व्हॉ. एक, पृ. १०४, १०७.] 

 
या कालात सोने व िािंी यासंारख्या मौल्यवान धातंूिा व हरतऱ्हेच्या मौल्यवान िड्ािंा बराि 

वापर होत असल्यािे स्पष्टपिे णिसते. सोसयावरील अध्यक्षाच्या कामाणवषयी व राज्याच्या सोनाराच्या 
कतगव्याणंवषयी कौटल्याने णवस्तारपूवगक णवविेन केले आहे. [िोन, १३, १४.] राजाच्या कोषार्ारात आिलेल्या 
रत्नािंी पारि या णवषयावर पुढिे एक संपूिग प्रकरि ििी घातल आहे. [िोन, ११] एका भारतीय सिाच्या 
णमरविुकीच्यावळेी राजसेवकानंी घातलेल्या सोसयाच्या झकवा मौल्यवान रत्ने जडणवलेल्या णवपुल 
अलंकारािें विगन स्रॅबो करतो. [स्रॅबो, पंधरा, १, ६९.] हन्स्तनापूर व णभरिे टेकाड येथे णवणवध प्रकारच्या 
जडजवाणहराणंवषयींिा पुरावा सापडलेला आहे. सोनाराचं्या व जवाणहऱ्याचं्या श्रेिींना राजाकडून आलेल्या 
मार्ण्या व श्रीमतं नार्णरकानंी णिलेली कामे यामुळे भरपूर काम असाव ेअसे णिसते. 

 
िर्ड कापिे व िर्डातील काम यामंधील व काराणर्रीच्या अत्युत्कृष्ट िजाणवषयी िात्री 

पटणवण्यासाठी वाङ्मयीन परुाव्यािी र्रज नाही. अशोकािे स्तंभ व त्यावरील स्तंभशीष ेहा पुरेसा पुरावा 
आहे. इतका उत्कृष्ट िजा कसा साध्य िंाला हे अद्याप एक कोडे आहे, कारि मौयगपूवगकाळातील 
िर्डातील कोरीव कामािा नमुना म्हिून णनणितपिे सारं्ता येईल असे एकही उिाहरि नाही. 
मौयगपूवगकाळात होत असलेला लाकडािा भरपूर वापर आणि मौयोत्तर काळात णततक्याि णवस्तृत प्रमािावर 
होिारा िर्डािा वापर यावरून असे सूणित होते की या बाबतीत मौयगकाळ हाि संक्रमिािा काळ असावा. 
[सीएफ्. जातकाज्, एक, पृ. ४७०.] अशोकाच्या काळातील जे िर्डातील काम आज णटकून राणहलेले आहे ते 
करिारे बरेिसे कारार्ीर साम्राज्याच्या वायव्य भार्ातील, बहुधा तक्षणशलेतील असावते असे स्पष्टपिे 
जािवते. या काराणर्रीिे एक समान कें द्र असाव ेहे णतच्यातील एकसारिेपिावरून णनणिति सूणित होते. 
तक्षणशलेसारख्या णठकाििे भारतीय कारार्ीर, िर्डाच्या माध्यमाशी आधीि पणरणित असलेल्या इरािी 
काराणर्राचं्याही संपकात आले असावते. मथुरेतील अवशषे व णभरच्या टेकाडातील िुनारच्या 
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वालुकाप्रस्तरािें अवशषे हे या तकाला पुष्टी िेिारे आहेत. [माशगल, तशक्षला, व्हॉ. एक, पृ. १०३.] 
 
लाकूडकाम करण्याऱ्या काराणर्रािंी श्रेिीही एक महत्त्वपूिग श्रेिी असली पाणहजे. अन्ग्नप्रणतबंधक 

उपाययोजनाकंडे नर्रातील अध्यक्षानंा णवशषे लक्ष पुरवाव ेलारे् या अथविास्त्रातील उल्लेिावरून[िोन, ३६] 
असे सूणित होते की नर्राचं्या बाधंकामात लाकडािा वापर बऱ्याि अंशी होत असावा. राष्ट्रीय अणरष्टाचं्या 
यािीमध्ये आर्ीला अग्रक्रम णिलेला आहे. [िार, ३.] जरी णवटािें काम होत असल्याच्या िुिा णिसत असल्या 
आणि एका णवणशष्ट आकारािी णवट मौयगकालीन णवट म्हिून पुरातत्त्ववतेे्त मानीत असले तरी लाकडािा 
वापर िूपि णवस्तृत प्रमािावर होत असला पाणहजे. [लाल. ए्िंट इंशडर्या, १९५४, व्हॉ. िहा, पृ. १५.] पडीक 
जणमनींवरील अरण्ये तोडण्यािे काम िालू असल्याने इमारती लाकडािंा भरपूर पुरवठा होत असला 
पाणहजे व त्यामुळे बाधंकामािे साणहत्य म्हिून िर्डापेक्षा लाकूडि जास्त स्वस्त असाव.े पाटणलपुत्र 
शहराभोवती एक लाकडािी तटबंिी होती. [एआरएएस्आर्य, १९१२–१३, पृ. ५३ तळटीप.] हन्स्तिंत व हाडे यावंर 
कोरीव काम करिारे कारार्ीर लाकूडकामाशी संबंणधत आहेत. या िोन साणहत्यापंासून तयार केलेल्या 
शोणभवतं वस्तंूिे अवशषे णभरच्या टेकाडात सापडले होते. [माशगल, तशक्षला, व्हॉ. एक, पृ. १०३.] सािंीच्या 
प्रवशेद्वारावरील कमी उठावािे कोरीव काम हन्स्तिंतावरील कोरीव कामाच्या नमुसयावर आधारलेले होते 
असे मत कला–इणतहासकारानंी व्यक्त केलेले आहे. [शहस्री अडँ कल्चर ऑफ शद इंशडर्यन पीपल, व्हॉ. िोन पृ. ५४१] 

 
मौयगकालात णविकराचं्या श्रेिीही िूपि महत्त्वाच्या असल्या पाणहजेत. णवणशष्ट प्रकारच्या 

णविकामामध्ये कौशल्य िािणविाऱ्या स्थानािंा उल्लिे अथविास्त्रात आहे. [िोन, ११.] मधुरा, अपरातं, 
कझलर्, काशी, वरं् आणि मणहष येथे कापसािे कापड तयार केले जाई. अपरातंामध्ये तयार केलेले 
कापसािे कापड भरुकच्छहून पणिमेकडे णनयात होत असले पाणहजे. कापडाचं्या इतर प्रकारािंाही उल्लेि 
केलेला आहे. त्यामंध्ये दुकूल या शुभ्र व तलम कापडािा व क्षौम या तार्ाच्या प्रकारािा अंतभाव आहे. 
लोकरीच्या घोंर्ड्ा व लोकरीिे इतर धारे् तयार करिे हेही ज्ञात होते. भरतकाम केलेल्या व सोसयाच्या 
जरीिा वापर केलेल्या कापडािें कपडे घातलेल्या मानकरी व्यक्तीच्या णमरविुकींिा उल्लिे ग्रीक गं्रथामंध्ये 
आहे. [स्रॅबो, पंधरा, १, ६९.] 

 
मातीच्या भाडं्ाचं्या व्यापाराच्या ओिंरत्या उल्लिेापलीकडे कंुभाराच्या काराणर्रीणवषयी कौटल्य 

काही सारं्त नाही हे आियगकारक आहे. मौयगकालीन स्थळाचं्या उत्िननात वारंवार सापडिारी मातीिी 
भाडंी व िापरािे तुकडे लक्षात घेता, कंुभाराचं्या श्रेिी भरभराटीमध्ये असल्याि पाणहजेत असे म्हिाव े
लारे्ल. मातीच्या भाडं्ाचं्या भट्टया इतक्या सावगणत्रक होत्या की त्यािंा िास उल्लेि केला नसावा. परंतु 
मौयगकालीन समाजातील वणरष्ठ वर्ग णवशषे करून काळी िकिकीत भाडंी वापरीत होता व मातीच्या 
भाडं्ािंा तो एक णवशषे प्रकार होता. त्यामुळे कौटल्याने त्यािे काही विगन कराव ेअशी अपेक्षा एिाद्याने 
करिे अर्िी साहणजक आहे. [िौथे पणरणशष्ट पाहाव.े] तथाणप प्रत्येक काराणर्रीिा उल्लिे केल्यािा िावा तो करीत 
नाही तर काराणर्राचं्या सवगसाधारि विगनासाठी आवश्यक तेवढ्यािंाि उल्लिे तो करतो. त्यामुळे 
कंुभारानंा वर्ळले रे्ले असाव.े 

 
व्यापाराणवषयीिे णनयम काळजीपूवगक केलेले आहेत आणि ते सुसंघणटत व्यवस्थेला साजेसे असेि 

आहेत. मालाच्या णवक्रीवर राज्यािी कडक िेिरेि असे. वस्तूिे मूल्य ठरणवताना, झकमतीमधील िढउतार 
व वाहतुकीिी साधने यािंा णविार व्यापारािा अध्यक्ष करीत असे. [अथविास्त्र, िोन, १६.] वाहतुकीच्या साधनामुळे 
वस्तूच्या झकमतीत फरक पडे कारि जणमनीवरील वाहतुकीपेक्षा पाण्यावरून होिारी वाहतूक स्वस्त असते. 
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परिेशातून येिाऱ्या मालाच्या णवक्रीमधून नफा णमळावा म्हिून परिेशी माल आयात करिारे व्यापारी, 
व्यापारी करातून सूट णमळावी अशी मार्िी करू शकत. व्यापारी कर हा बहुधा राज्याच्या ठराणवक 
वायाइतकाि असावा. यामध्ये जकातीच्या उत्पन्नाच्या एक पंिमाशं भार्ािा समावशे होत असे. जकातीिा 
िर हा वस्तूच्या मूल्याच्या एक पंिमाशं होता. प्रजेला जािक होईल असा र्ैरवाजवी नफा णमळणविाऱ्या 
व्यापाऱ्याला प्रणतबंध करण्यािी जबाबिारी व्यापाराच्या अध्यक्षावर असल्याने झकमतींवरही णनयंत्रि होते. 
प्रत्येक व्यापाऱ्यासाठी न्यािी टके्कवारी णनणित असे व त्यापेक्षा अणधक होिारा नफा राज्यकोषामध्ये जमा 
होई. [उपरोक्त, िोन २२.] ही रक्कम स्थाणनक वस्तंूच्या बाबतीत पाि टके्क व परकीय मालाच्या बाबतीत िहा टके्क 
असे. [अथविास्त्र, िोन, २१.] झकमतीवरील हे लाभिायक णनयंत्रि णनत्याच्या पणरन्स्थतीत एक वरिानि होते. 
तथाणप र्रज पडेल त्याप्रमािे राज्यकोषात परत भर टाकण्यािी वळे आली तर व्यापाऱ्यानंी जास्त झकमत 
मार्ावी असे त्यानंा उते्तजन िेण्यात येत असाव े हे णनणित, कारि त्यािा पणरिाम म्हिून राज्यकोषातही 
जास्त रक्कम जमा होण्यािी शक्यता असे. िलालाच्या कमाईिेही णनयंत्रि होईल इतका, हा झकमती व 
नफा यावरील सवगसाधारि णनयंत्रिािा आवाका होता. [उपरोक्त, िार, २.] एिािे णनणित के्षत्र आणि एिािी 
णवणशष्ट वस्तू या िोसही दृष्टीनी पुरवठा व मार्िी यािें णनयमन केले जाई असे णिसते. परंतु एकूि उत्पािन 
व उपयोर् यािंा णहशबे करिे शक्य नसल्याने या उपाययोजनेिा पणरिाम फक्त वरवर णिसण्यापुरताि होत 
असावा. णनयंत्रिािी व उत्पािन इतरत्र वळवण्यािी प्रणक्रया त्या काळामध्ये अत्यंत मंि होती त्यामुळे 
एिाद्या णवणशष्ट वस्तूच्या बाबतीत अणतउत्पािनािे संकट णनणिति वारंवार ओढणवले रे्ले असले पाणहजे. 
जुसया मालािी णवक्री अर्र र्हािवट याणंवषयीिे व्यवहार फक्त अध्यक्षाच्या उपन्स्थतीति होऊ शकत. 
[िार, २.] फसविकू टळावी व नव्या मालाच्या नावािाली जुनाि माल णवकला जाण्यास प्रणतबधं व्हावा 
म्हिून प्रामुख्याने हा णनयम लार् ूकरण्यात आला होता. 

 
णवक्रीयोग्य मालावर एक िशाशं इतका सवगसाधारि कर आकारला जात असावा असे णिसते. 

तरीही प्रत्येक वस्तूच्या बाबतीत त्यात फेरफार होत असावा. [एक, १३, िोन, २२] काही णवणशष्ट िजाच्या 
कापडावर एक पंिणवसाशं, तर फुले, भाजीपाला यावर एक षष्ठाशं असे वरे्वरे्ळे बिलते कर णिसतात. 
णवक्रीस योग्य अशा सवग मालावर कर होता त्यामुळे ज्या जार्ी उत्पािन होई त्या जार्ी कर व झकमत णनणित 
होण्यापूवी कोितीही वस्तू णवकत घेिे हा णशके्षस पात्र असा रु्सहा होता. िेशामध्ये उत्पाणित होिाऱ्या 
वस्तंूवर उत्पािनाच्या जार्ी णशके्क मारले जात आणि परिेशातून येिाऱ्या वस्तंूवर जकात नाक्यावंर णशके्क 
मारले जात. वस्तूच्या मूल्यावंर जकात आकारली जाई त्यामुळे ती बहुधा वस्तूच्या रुपाने नव्हे तर पैशाच्या 
रुपाने भरली जाई. जरी परिेशी व्यापाराला उते्तजन णमळाव ेम्हिून परकीय मालावरील करात सूट णमळू 
शके तरी परकीय व्यापाऱ्यािें णवशषे असे स्वार्त होत नसे एिाद्या काराणर्राकडे अर्र व्यापाऱ्याकडे 
त्याच्याि व्यवसायातील िुसरा एिािा सभासि आला व त्याच्या घरी राहू लार्ला तर त्यािी वतगिूक 
िारं्ली राहील यािी जबाबिारी त्या त्या काराणर्रावर वा व्यापाऱ्यावर असे. [िोन, ३६.] जो मनुष्ट्य ज्या 
काराणर्राला वा व्यापाऱ्याला माणहत असेल त्यािी िात्री तो िेई परंतु अनोळिी मािसाच्या बाबतीत 
कोिीही मध्यस्थ म्हिून काम करीत नसे. झकमत णनणित करताना कोित्याही वस्तूच्या वजनाच्या व 
मापाच्या बाबतीत लबाडी केली तर अत्यंत कडक णशक्षा णिली जात असे. [िार, २] या बाबतीत कोित्या 
स्वरूपाच्या रु्सह्याला कोिती णशक्षा णिली जात असे यािा तपशील साणंर्तलेला आहे. त्यािप्रमािे णववणक्षत 
न्यापेक्षा जास्त नफा णमळणविे हाही णशके्षस पात्र असा रु्सहा समजला जाई. 

 
व्याजाने पैसे िेण्याच्या प्रथेच्या संिभात मेर्नॅ्स्थणनस असे सारं्तो की भारतीयानंा व्याजाने पैसे िेिे 

वा उसने घेिे हे माणहति नाही. [एणलयन पाि, ५०, िार, १.] आपि वर विगन केलेल्या आर्सथक हालिालीच्या 
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दृणष्टकोनातून पाहता ही र्ोष्ट क्वणिति शक्य आहे. बौद्ध वाङ्मयावरून, साधने आणि संपत्ती यािें संघटन 
करण्यािी जी पद्धती णिसते ती पाहता त्या कालातील व्यापारीवर्ाजवळ औद्योणर्क व्यवस्थापनाणवषयी 
उच्च िजाच्या णवकणसत कल्पना होत्या असे म्हिाव ेलारे्ल. या णवषयीिा एक उणित पणरच्छेि पुढीलप्रमािे 
आहे. 

 
फुलाला न िुिणविाऱ्या मधमाशीसारिा पैसे णमळणविारा शहािा आणि सिािारी मनुष्ट्य 

पवगतणशिरावरील ज्वालेसारिा ं िीन्प्तमान होतो. असा मनुष्ट्य हळूहळू मंुग्याचं्या वारूळासारिी रास 
रितो. अशा रीतीने श्रीमान िंालेला मनुष्ट्य आपल्या कुटंुणबयाना मित करू शकतो आणि आपले णमत्र 
पके्कपिाने स्वतुःशी जोडतो. त्याने आपल्या पैशािे िार भार् करावते. एक भार् स्वतुःच्या िणरताथासाठी, 
िोन भार् आपल्या व्यापारासाठी आणि िौथा भार् आपत्काळासाठी म्हिून रािून ठेवावा. [िीघ शनकार्य, तीन, पृ. 
१८८ (भाषां. ए. एल्. बॅशमॅ)] 

 
व्यापारी मािसाला आपल्या उलाढालीकणरता मित करण्यासाठी सावकारीिी पद्धती नव्हती हे 

असंभवनीय णिसते. कौटल्याने अथगशास्त्रात पैशाच्या संघणटत उसनवारीणवषयी ऊहापोह केलेला आहे. अशा 
पद्धतीच्या व्यवहारावर बिंी नव्हती असे णिसते कारि जर णनणित हप्त्यानंी व्याज णिले तर 
राज्यकोषातूनही उसने पैसे णमळू शकत. [िोन, ८.] णवणशष्ट पणरन्स्थतीमध्ये कायिेशीर रीतीने व्याजािा 
कोिता िर आकारता येईल याणवषयीिा तपशील णिलेला आहे. [तीन, ११.] उसनवारीने घेतलेल्या पैश्यावंर 
िरसाल िर शकेडा पंधरा टके्क हा व्याजािा सवगसाधारि िर णिसतो. व्र्यार्हाशरकी हा एक व्यापारी 
व्याजािा णवशषे प्रकार साणंर्तलेला आहे व तो िरसाल िर शकेडा ६० टके्क इतका आकारला जाई. ज्या 
व्यापारी व्यावहारास समुद्रप्रवास अर्र िीघग प्रवास यािंी र्रज असे अशा व्यवहारासंाठी बहुधा व्याजािा 
इतका भारी िर असावा. किाणित व्याजाच्या िरािे णनयतं्रि राज्याकडून होत असाव े व त्यामुळे जबर 
व्याजाने पैसे णिले जात नसावते म्हिून मेर्नॅ्स्थणनसिे असे मत िंाले असाव.े 

 
कर िुकणविाऱ्यानंा णिव्य करण्यािी (क्लेशिम टोटेलोस) णशक्षा णिली जाई असे ग्रीक गं्रथ 

सारं्तात. [स्रॅबो, पंधरा, १, ५०] या णठकािी कर िुकणविारा असा अथग नसून कर र्ोळा करिाऱ्यािी िोरी 
करिारा असा असावा असे एकमत आहे. [णटमर, मेगॅस्थेनेस एन डे इंशडिे मात्िाशपज, पृ. २१७.] अशा रु्सह्यासाठी णिव्य 
करण्यािी णशक्षा अथविास्त्रात साणंर्तलेली नाही. माल जप्त करिे झकवा िंड भरिे इतकीि णशक्षा 
साणंर्तलेली आहे. [िोन, ८] अथविास्त्र या गं्रथात कर र्ोळा करिाऱ्याच्या िोरी करण्याच्या रु्सह्यावर बराि 
जोर णिलेला आहे. त्यावरून असे णिसते की असा रु्सहा पणरणित असावा व अनेक प्रसंर्ी होत असावा. या 
रु्सह्याच्या उल्लिेासाठी ग्रीक शब्िप्रयोर् (क्लेशिम टोटेलोस) वापरिे हे बहुधा अणधक बरोबर ठरेल. 

 
मौयगकालातील आर्सथक संघटना आणि व्यापार व िळिवळि यािें प्रशासन याचं्याणवषयीिा पुरावा 

म्हिून अथविास्त्राचा णविार करीत असताना हे लक्षात ठेवले पाणहजे की कौटल्याने रेिाटलेले णित्र हे 
आिशग राज्यािे णित्र आहे. मौयांिे राज्य प्रत्येक बाबतीत याि पद्धतीने िालत होते हा समज आम्ही 
स्वीकारू शकत नाही. अथविास्त्राने सवगसाधारि धोरिाणंवषयी मार्गिशगन केले आहे व ही धोरिे अंमलात 
आिण्याच्या दृष्टीने णवणवध मार्ािे विगन केलेले आहे. अथविास्त्रातील णविार आणि मौयांच्या राज्यािे 
सवगसाधारि धोरि सारिेि होते आणि अथविास्त्रातील कल्पनावंरून मौयांच्या प्रशासनपद्धतीला बऱ्याि 
अंशी स्फूती णमळाली होती याणवषयी शकंा नाही. तथाणप त्यामंध्ये काही णवसंर्ती असिे शक्य आहे असे 
मानिे तकाला धरून आहे. इतक्या मोठ्या प्रमािावर तपशीलवार आर्सथक संघटना हे िेशाच्या राजकीय–
आर्सथक व्यवस्थेिे एक नव ेलक्षि होते. या कल्पनािंा व्यवहारात उपयोर् करताना णनणिति काही उिीवा 
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राणहलेल्या असिार उिाहरिाथग परिेशातून झकवा िूर अंतरावरून, अनेक संभाव्य धोके पत्करून, माल 
आििारे व्यापारी, आपि ज्यािी ििा केलेलीि आहे असे अणधकृत िराने एक िशाशं इतके कमी 
नफाप्रमाि स्वीकारण्यास राजी होत असतील यावर णवर्श्ास ठेविे कठीि आहे. अणधकाऱ्यानंा लाि णिली 
जात असेल व न्यािा मामला अध्यक्ष आणि व्यापारी याचं्यात िाजर्ी रीत्या णमटणवला जात असेल असाि 
संभव अणधक णिसतो. 

 
राजमार्ग व नौकानयनास अनुकूल नद्या यािंाि व्यापारी मार्ग म्हिून उपयोर् करण्याकडे या 

कालात प्रवृत्ती णिसते. पणिमेकडील िेश व ब्रह्मिेशािा उत्तर णकनाऱ्यावरील भार् या िोहोंबरोबर सार्री 
व्यापार िालू होता. िुष्ट्कीिा मार्ग व जलमार्ग याचं्या फायिेशीरपिाणवषयी अथविास्त्रात णवशषे ििा केलेली 
आहे. [सात, १२.] जलमार्ग हा णनणिति अणधक स्वस्त आहे परंतु तो कायम स्वरुपािा नाही व भणूममार्ािे 
जसे संरक्षि करता येते तसे त्यािे करिे शक्य होत नाही. भर समुद्रातील मार्ापेक्षा णकनाऱ्याणकनाऱ्याने 
जािारा मार्ग अणधक बरा, कारि त्यामुळे णकनाऱ्यावरील अनेक बंिराशंीं संपकग  साधता येतो व त्यामुळे 
किाणित िळिवळि अणधक वाढते. नौकानयनास योग्य अशी निी हा बरािसा सुरणक्षत मार्ग मानला रे्ला 
आहे. भणूममार्ांपकैी णहमालयाच्या णिशनेे उत्तरेकडे जािारे मार्ग हे िणक्षिेकडे जािाऱ्या मार्ांपेक्षा अणधक 
िारं्ले असे साणंर्तलेले आहे. हे ठामपिाने म्हटले आहे, कारि उत्तरेकडील प्रिेशािा अणधक पणरिय 
होता आणि िणक्षिेकडील प्रिेशापेक्षा या प्रिेशात अणधक सुपणरणित रस्ते होते. त्या कालात उत्तरेकडील 
व्यापाऱ्यानंा िणक्षि भार्ात जािे हे साके्षपतुः नव ेधाडस होते. 

 
तथाणप, उत्तरेकडील मार्ग अणधक िारं्ले या मताला णवरोधी असा णविार कौटल्य माडंतो. व्यापारी 

मार्ामुळे णनमाि होिाऱ्या व्यापारी संबंधाच्या आधारे तो त्या मार्ािे मूल्यमापन करतो. तो असा णनिगय िेतो 
की िणक्षिेकडील व्यापाराला अणधक िारं्ली संधी आहे आणि तेथे उपलब्ध असिाऱ्या वस्तंूिे मूल्य 
उत्तरेकडील वस्तूपेक्षा अणधक आहे. िणक्षिेकडे जािाऱ्या मार्ांपैकी जे मार्ग िािींच्या प्रिेशातून जातात 
त्यावर लोकािंी जा ये असल्याने ते वापरिे जास्त शहािपिािे असे सुिणवले आहे. त्यामुळे िूर अंतरावर 
एकाकी प्रवास करण्यािी र्रज राहात नाही आणि णशवाय मार्ावरील लोकाशंी व वस्त्याशंी व्यापार 
करण्यािी संधी मळते. पायवाटेपेक्षा र्ाडीरस्ते जास्त बरे आणि ओझ्याच्या जनावरानंा जाता येईल असा 
मार्ग साहणजकि सवांसाठी िारं्ला. 

 
बौद्ध गं्रथाचं्या आधारे मौयगपूवगकाळात वापरात असिाऱ्या णवणवध मार्ांिी एक यािी तयार करण्यात 

आलेली आहे. [ऱ्हीस डेन्व्हडस, बुशद्धस्ट इंशडर्या, पृ. १०३ तळटीप.] मौयगकालात त्या मार्ांिा वापर होत असला पाणहजे. 
यापंकैी सवात महत्वािे मार्ग म्हिजे उत्तरेकडून नैऋग त्येकडे जािारा मार्ग (श्रावस्ती ते प्रणतष्ठान), 
उत्तरेकडून आग्नेयेकडे जािारा मार्ग (श्रावस्ती ते राजर्ृह) आणि र्ंर्ा व यमुना या नद्याचं्या प्रवाहाच्या 
बाजूने जािारा पूवग–पणिम मार्ग. राजस्तानिे वाळवटं पणरणित होते. भरूकच्छ (भडोि) या पणिम 
णकनाऱ्यावरील बंिरािा उल्लिे वारंवार केला जाई व बबरेू (बाणबलोन) हे पणिमेतील व्यापारी कें द्र म्हिून 
पणरणित होते. आपि असे मानू की इ. स. पू. पािव्या व िौर्थ्या शतकामंध्ये ते मार्ग वारंवार बौद्धाचं्या 
वापरात येत असत. िळिवळिािी ही कें दे्र होती आणि पुढच्या काळात मौयगसाम्राज्यात सवगत्र 
िळिवळिाच्या साधनािंा प्रसार िंाला. बौद्धानंी यात्रावंर भर णिलेला असल्याने या मार्ािी काळजी 
घेण्यास व िेिभाल होण्यास मित िंाली यात शकंा नाही. त्याि वळेी र्ंरे्िा प्रिेश आणि िेशाच्या 
पणिमेकडील प्रिेश या िोहोंमध्ये व्यापारािा णवकास िंाल्याने िळिवळिािे मार्ग सुन्स्थतीत ठेविे 
अर्त्यािे ठरले. 
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मौयगसाम्राज्याच्या णवस्ताराबरोबर पाटणलपुत्रापासून बाहेर सरहद्दीपयंत अर्र त्याचं्याही बाहेर 

िळिवळिािा व्याप वाढणविे क्रमप्राप्ति होते. नोकरशाहीयुक्त प्रशासनयंत्रिेच्या णवकासामुळे अशा 
िळिवळिािी र्रज भासू लार्ली. कारि अणधकाऱ्यानंा प्रमुि शहराशंी सतत संपकग  साधावा लारे्. अशा 
प्रकारे साम्राज्यातून आरपार जािारे प्रमुि मार्ग झकवा पाटणलपुत्रापासून सवगत्र जािारे मार्ग होते, इतकेि 
नव्हे तर प्रातंामंध्येही त्याचं्यापुरते रस्त्यािें लहान जाळे तयार कराव े लार्ले. मौयांच्या प्रशासनयंत्रिेत 
इमारती व रस्त्यािंी िेिभाल करण्यासाठी अणधकाऱ्यािंा एक िास णवभार् नेमलेला असावा असे णिसते. 
या अणधकाऱ्यािंा अगँोरनोमोई या शब्िाने मेर्नॅ्स्थणनसने उल्लिे केलेला आहे. त्यािा अक्षरशुः अथग 
बाजारपेठेतील सरकारी अणधकारी असा आहे. [स्रॅबो, पंधरा, १, ५०] परंतु त्यािें काम िळिवळिाशी संबणंधत 
होते. रस्त्याचं्या बाधंिीबद्दल ते जबाबिार होते. प्रत्येक िहा स्टेशडर्या इतक्या अंतरावर णिसहिशगक िाबं 
उभारले होते. त्यावर अंतर, तेथून फुटिारे रस्ते व अशीि इतर काही माणहती नोंिलेली होती. हा अणभप्राय 
सातव्या स्तंभशासनाच्या दृष्टीनेही सूिक आहे. त्यामध्ये अशोक असे सारं्तो की प्रत्येक आठ कोसावंर 
म्हिजे सुमारे िर नऊ मलैावंर त्याने णवणहरी ििलेल्या आहेत. [ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ द अिोक पृ. १७०, अध्धकोशसक्र्य 
या सजें्ञिे ब्लोि यानंी अधा कोस असे भाषातंर केले आहे, परंतु अध्ध हा अष्टम् या ससं्कृत शब्िािा अंपभ्रंश आहे या ्लीटच्या मतावर आधाणरत असे 
हुल््श यािें वािन आम्ही मासय करतो. (हुल््श, कॉपवस इन्स्क्स्क्रप्िनम इंडीकारम, व्हॉ. एक, १३५, न. एक, जेआर एएस्, १९०६ प.ृ ४०१ तळटीप). 
कोस म्हिजे नेमके णकती अंतर हे णनणित सारं्िे कठीि आहे कारि योजना (४ कोस) हे अंतर पाि ते नऊ मैल इतके वेर्वरे्ळे णिसते. प्रत्येक 
अध्या मैलावर णवणहरी िोिण्यािी व धमगशाळा बाधंण्यािे काही र्रज नसावी. परंतु प्रवाश्यािंा बरािसा प्रवास पायी होत असे ही वस्तुन्स्थती लक्षात 
घेता प्रत्येक नऊ मैलािे अंतर हेि योग्य होते कारि नऊ मैलाचं्या िालण्याने णवसावा घेण्यािी र्रज भासत असे.] 

 
वायव्येकडून (तक्षणशलेच्या प्रिेशातून) पाटणलपुत्राकडे येिारा राजमार्ग हा सवात महत्त्वािा मार्ग 

समजला जात असे, व अनेक शतके तो िालू राणहला आहे, आज आधुणनक भारतीयानंा तो गँ्रड रंक रोड या 
नावाने पणरणित आहे. लॅणटन गं्रथामध्ये त्यािे काहीसे तपशीलवार विगन आहे. [न्प्लनी, शहस्टोशरआ नँचरॅशलस, सहा, 
२१.] तो पुढे पूवेकडे तामलुकपयंत अर्र त्यापुढेही र्ंरे्च्या मुिापयंत जात असे, असे म्हटले रे्ले आहे. 
व्यापार व संरक्षि या िोसही दृष्टींनी तो सारिाि महत्त्वािा होता. सार्री व्यापार णवकणसत होण्यापूवी 
पणिमेकडे जािारा तो मुख्य व्यापारी मार्ग होता. तक्षणशला हे व्यापारी उलाढालींिे कें द्र होते. अंतर्गत 
व्यापारासाठीही त्यािा वारंवार वापर होत असे कारि र्ंरे्िे िोरे आणि वायव्य भार् याचं्यामध्ये व्यापारी 
मालािा णवणनमय बऱ्याि मोठ्या प्रमािात होत असे. [अथगशास्त्र, दोन, ११.] 

 
िणक्षि भारतातील मार्गपद्धतींिा पुरावा फारि अपुरा आहे. झवध्य पवगतापयंतिे प्रवास हे काही 

णवशषे असे प्रसंर् नसावते परंतु त्यापुढे िणक्षिेकडे प्रवास करिे हे एिािे साहस करण्यासारिेि असाव.े 
भडोि आणि सौराष्ट्र ् यापंासून पणिम णकनाऱ्याने नैऋग त्य णकनारपट्टीवरील बंिराकंडे आणि श्रीलंकेकडे 
जािारा सार्री मार्ग वापरात असावा असे णिसते. उिाहरिाथग आपल्याला असे आढळते की णवजय हा 
श्रीलंकेिा ंपणहला राजा पणिम णकनाऱ्यावरील सोपारा बंिरामधून श्रीलंकेला रे्ला. [महारं्स, सहा, ४६, ४७.] पूवग 
णकनाऱ्याने जािाऱ्या सार्री मार्ावर याहून अणधक विगळ असावी असे णिसते. [उपरोक्त, अकरा, ३८.] मौयांच्या 
साम्राज्याला, मोक्यािे स्थान म्हिून कझलर्ािे फार महत्त्व वाटत होते. महानिी आणि र्ोिावरी या 
नद्याचं्या मधल्या प्रिेशात तो िेश असल्याने वरं् आणि िणक्षि भारत यामंधील सार्री वाहतुकीिे तो णनयंत्रि 
करू शके. शत्रूच्या हाती कझलर् असिे म्हिजे या मार्ाला सततिा धोका होता. याणशवाय नद्याचं्या 
िोऱ्यामंधून जािारे सोपे मार्ग कझलर्ाच्या प्रिेशातून जात असल्याने िणक्षिेकडे जािाऱ्या िुष्ट्कीच्या 
मार्ातही तो अडथळा आिी. 
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िख्िनच्या पठारावरून जािारे िुष्ट्कीिे मार्ग हे साहणजकि शक्यतो नद्याचं्या िोऱ्यामंधून जात. 

िणक्षि भारताकडे जािाऱ्या अनेक मार्ांपैकी एक मार्ग शोि निीच्या िोऱ्यातून सहस्त्रामपयंत, तेथून 
पठारावरून उतरून कझलर्मधील तोसालीपयंत आणि नंतर णकनाऱ्याने कृष्ट्िा निीच्या णत्रभजु प्रिेशापयंत 
जात असावा हे उघड आहे. हाि रस्ता त्यानंतर कृष्ट्िेच्या िोऱ्यातून रायिूरच्या भार्ाकडे जात असावा. 
कृष्ट्िेला येऊन णमळिाऱ्या तंुर्भदे्रच्या िोऱ्यामुळे उत्तर म्हैसूरकडे जािारा मार्ग णमळत असावा. 
पाटणलपुत्रापासून अणधक अंतर्गत भार्ाकडे जािाऱ्या आििी एका मार्ाला रुपनाथ येथे फाटा फुटत 
असावा व तो र्ोिावरी निीला उत्तरेकडून णमळिाऱ्या वैनर्ंर्ा िोऱ्याला णमळत असावा. र्ोिावरी निीच्या 
मुिाकडून तो मार्ग िणक्षिेकडे कृष्ट्िा निीपयंत जाऊन पुढे कृष्ट्िेच्या िोऱ्यातून जात असावा. िुसरा एक 
मार्ग प्रणतष्ठान ते सोपारा व पुढे िणक्षिेकडे पणिम णकनाऱ्याने जात असावा. 

 
नद्याचं्या िोऱ्यामंधून व्यापारी मार्ग जात असावते हे सुिणवण्यािी कारिे प्रामुख्याने भौर्ोणलक 

आहेत. िख्िनच्या पठारािी उंिी सरासरीने १२०० ते ३००० फूट आहे. त्यावरून प्रवास करण्याच्या दृष्टीने 
ही णनणिति काही फार मोठी उंिी नाही. सिल प्रिेशातून एकिम पठारािंी उंिी वाढते व त्यामुळे 
रस्त्यािंी िढि वा उतरि फार िडी असते, हीि अडिि हे पठार पार करताना येते. परंतु जेथे नद्या 
आहेत तेथे मिैानाकडून पठाराकडे जािारी िढि मोठ्या िऱ्यामुंळे िंणडत होते, त्यामुळे िढ अर्िी 
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हळुहळू वाढतो व त्यामुळे ते भार् रस्त्याने जोडिे जास्त सुलभ असते. याणशवाय, आजच्यासारिीि त्या 
काळात नद्यामंधून होिारी वाहतूक नद्याचं्या िोऱ्यातून प्रवास करताना अणधक काटकसरीिी होत असावी. 
हे पठार कोरडे व त्या काळात िाट अरण्यानंी भरलेले होते. अरण्यािंी तोडिी फारशी िंालेली नसल्याने 
णवशषेतुः एकया िुकया प्रवाश्याला ते सुरणक्षत नव्हते. पठारापेक्षा नद्याचं्या िोऱ्यामंधून अणधक िाट वस्ती 
असल्याने त्यातून प्रवास करिे हा जास्त संयुन्क्तक णविार होता. 

 
साम्राज्यातून सीमेपलीकडे असिाऱ्या िेशाकंडे जािारे मार्ग प्रामुख्याने पणिम आणि वायव्य 

सीमावंर कें णद्रत िंालेले होते. पूवेकडिा प्रातं आणि ब्रह्मिेशािा उत्तर णकनारा याचं्यामध्ये संपकग  साधला 
जात असावा असे णिसते. [िुसरे प्रकरि पाहाव.े] परंतु त्यापलीकडील पूवग भार्ाशी या कालात संबंध असल्याच्या 
नोंिी नाहीत. ग्रीकाचं्या साम्राज्याशी बरेिसे णनकट संबधं होते. टानग या भारतीय ग्रीकाचं्या एका आधुणनक 
इणतहासकाराने भारतातून पणिमेकडे जािाऱ्या मार्ांिी काहीशी तपशीलवार ििा केलेली आहे त्याने तीन 
मुख्य र्टामंध्ये त्यािंी णवभार्िी केली आहे. [हेलेशनन्स्कस्टक शसन्स्कव्हलार्य्ेिन, प.ृ २११ तळटीप] पणहला उत्तरेकडिा मार्ग 
होता आणि तुलनेने तो कमी महत्वािा होता. तो तक्षणशलेहून काबलूला, नंतर तेथून बॅन्क्रया, ऑक्ससिा 
प्रिेश, कॅन्स्पयन समुद्राच्या िणक्षिेकडील प्रिेश, फॅणसस (कॉकेशसमध्ये) असा जाऊन काळ्या समुद्राजवळ 
संपत असे. इ. स. पू. णतसऱ्या शतकात ज्यािंा िूप मोठ्या प्रमािावर उपयोर् केला जाई अशा तीन मार्ांिा 
समावशे िुसऱ्या र्टात होतो. एक भारतातून कंिहार आणि हेरात या मार् े इक्वाटाना येथे जािारा होता 
आणि तो सवात महत्त्वािा मार्ग होता. अलीकडे उजेडात आलेला अशोकािा कंिहारिा लेि हे मत पके्क 
करिारा आहे. ग्रीक आणि ॲरेणमक गं्रथ कंिहारमध्ये ग्रीक व इरािी लोकािंी िूप वस्ती असल्यािे 
सारं्तात. या लोकािंा िणरताथग या व्यापारी मार्ांच्या भरभराटीवरि प्रामुख्याने अवलंबून असावा. िुसरा 
एक कमी महत्त्वािा मार्ग कंिहार येथून फुटून पर्ससपोलीस आणि सुसा याचं्या णिशनेे जाई. यानंतर िुसऱ्या 
र्टातील आििी िणक्षिेकडिा मार्ग भारतातून इरािी आिात आणि तैणग्रस निी या बाजूने सेल्युणशया येथे 
जाई. सेल्युणशयापासून इफेसस, ॲणटओककडे, णफणमयाकडे, एडेसा िमास्कसकडे आणि टायरकडे 
जािारे असे अनेक फाटे या मार्ाला फुटत. अलेक्िंाडंरच्या सैसयाने भारताच्या मोणहमेवरून परतताना या 
णिशनेे कूि केलेले होते. त्यामुळे त्यानंतर बहुधा हा िणक्षिेकडिा मार्ग सुरू िंाला असावा. परंतु 
हवामानातील त्रासिायकपिा व ज्या प्रिेशातून हा मार्ग जात होता त्यातील पणहल्या अध्या भार्ातील 
प्रिेशािा ओसाडपिा यामुळे एक महत्त्वािा मार्ग म्हिून त्यािा कधीि णवकास िंाला नाही. टानगने ज्यािी 
ििा केली आहे असा णतसरा मार्ग म्हिजे भारताच्या पणिम णकनाऱ्याकडून अरेणबयाच्या आग्नेय 
णकनाऱ्यावरील बंिरे घेत जािारा व नंतरच्या काळात जेथे एडन हे आधुणनक बंिर णवकणसत िंाले त्या 
णवणशष्ट णठकािापयंत जािारा सार्री मार्ग. मौयगकालातील भारतीय व्यापारी आपल्या मालािी पूवग 
भमूध्यसमुद्रातील मालाशी जेथे िेवाि घेवाि करीत असत अशी ठािी अरेणबयाच्या णकनाऱ्यावरील 
बंिरामंध्ये आधीि णनमाि िंाली असावीत. पूवग भमूध्यसमुद्रातील माल ताबंड्ा समुद्राकडे पाठणवला जात 
असला तरी पुढच्या शतकामंध्ये ज्या प्रमािात हा व्यापार णवकणसत िंाला णततका या काळात णनणिति 
िंाला नव्हता. 

 
बौद्ध वाङ्मयामध्ये िूरवरिे प्रवास करिाऱ्या व्यापाऱ्यािें उल्लेि वारंवार आलेले आहेत. [जातकाज्, 

व्हॉ. िोन, प.ृ २४८, व्हॉ. तीन, प.ृ ३६५.] िेशोिेशी होिारे हे प्रवास काल्पणनक आणि इतर धोक्यानंी भरलेले असत 
जर िरोडेिोर आणि वसय र्श्ापिे यािंी भीती पुरेशी वाटत नसली तर त्यात णपशाच्याचं्या िुंंडीिी भर 
घालण्यास कल्पना नेहमीि तयार असे. वाळवटंातील प्रवास णवशषे त्रासिायक असत. तारे मार्गिशगक ठरू 
शकतील अशा रात्रीच्या वळेी ते केले जात. [उपरोक्त, व्हॉ. एक, प.ृ १०७.] या प्रवासािे स्वरूप धोक्यािे 



 अनुक्रमणिका 

असल्यामुळे साधारितुः िूप मोठा ताडंा जमवनू ते केले जात. नौकानयनाणवषयी काही मजेिार शरेे मारून 
सार्री प्रवासािाही उल्लेि जातकामंध्ये केलेला आहे. उिाहरिाथग, जणमनीच्या णिशनेे उडिे हे कावळयानंा 
माणहत असल्याने जहाजाला मार्गिशगन करण्यासाठी त्यािंा उपयोर् केला जात असे. [उपरोक्त, व्हॉ. तीन, पृ. 
१२६–७, २६७.] पूवीच्या बॉबेलोणनयातील आणि णफणनणशयातील लोकापंासून ही िाल उिलली असावी असे 
सूणित केले रे्ले आहे. [णफक, शद सोिल ऑगवनार्य्ेिन इन नॉथव–ईस्ट इंशडर्या इन बुद्धाज् टाइम, पृ. २६९.] 

 
मौयगपूवगकालात भारतीयानंा जहाजबाधंिीिे ज्ञान होते. ॲणरयन म्हितो की अलेक्िंाडंरच्या 

मोणहमेमध्ये पंजाबमध्ये राहिाऱ्या कॅणथयोइ या टोळीच्या मोठ्या र्ोद्या होत्या व तीने ग्रीकानंा लाबं व अरंुि 
प्रकारिी जहाजे आणि वाहतुकीसाठी नावा पुरणवल्या. [ॲनार्शॅसस, सहा, १५.] झसधु निीच्या तीरावंर राहिाऱ्या 
टोळ्यानंा सार्री वाहतूक माणहति असली पाणहजे कारि या आधीच्या काळात या प्रिेशािा आणि सबॅाईन 
प्रिेशातील लोकािंा व्यापार िालू होता. [वॉणमग्टन, कॉमसव शबटर्ीन शद रोमन एंपार्यर अडँ इंशडर्या, पृ. ४६.] स्रॅबो णलणहतो 
की मौयांनी जहाजबाधंिीिा व्यवसाय राज्यािी मक्तेिारी म्हिून िालणवला होता. [स्रॅबो, पंधरा, १, ४६.] 
जहाजे बाधंिारे लोक व्यापाऱ्यानंा निीवर त्यािप्रमािे सार्रावर वापरण्यासाठी भाड्ाने जहाजे िेत 
असत. अथविास्त्रातील अणभप्राय णविारात घेता असे णिसते की जहाजबाधंिीच्या व्यवसायावर शासनािे 
बरेिसे णनयतं्रि होते. [िोन, २८.] समुद्रर्ामी जहाजे आणि नद्या व सरोवरे यावंरील नावा, नौकािंा अध्यक्ष या 
एका िास अणधकाऱ्याच्या मुित्यारात असाव्यात िाच्यािंी जहाजे व शत्रूच्या प्रिेशाकडे जािारी जहाजे 
झकवा णनयमािंा भरं् करिारी कोितीही जहाजे नष्ट करण्यात येत असत. पि हा कायिा अक्षरशुः 
ठामपिाने णविारात घेतला जात नसावा असे जहाज जप्त करिे पुरेसे होत असाव.े जहाजामधून येिाऱ्या 
आणि समुद्रावरील पणरन्स्थतीमुळे िराब िंालेल्या मालावरील जकात माफ केली जात असे अर्र अशा 
पणरन्स्थतीत जकातीतून काही सूट णिली जाण्यािी शक्यता असे. [उपरोक्त.] सार्री व्यापाराला मित 
करिारी ही एक णवशषे तरतूि होती. त्या काळात जहाजे िालणवण्याच्या बाबतीत जी काही पणरन्स्थती 
होती त्या पणरन्स्थतीत नुकसान होऊ नये म्हिून पुरेशी उपाययोजना करिे क्वणिति शक्य होते; 
उिाहरिाथग समुद्रािे तुषार. 

 
लहान प्रमािावरील व्यापारामध्ये प्रामुख्याने आजुबाजूच्या भार्ामंधील स्थाणनक उत्पािनािी िेवाि 

घेवाि होत असली पाणहजे. काही िर्सिक आणि साहसी व्यापाराणवषयी आपल्याला अथविास्त्रात माणहती 
णमळते. [सात, १२.] उत्तरेकडील प्रिेशातून घोंर्डया, कातडी आणि घोडे णनयात होत असत तर िणक्षिेकडून 
शिं, णहरे मौल्यवान िडे, मोती अणि सोने येत असे. या कालात पणिमेकडे िालिाऱ्या व्यापारात कोित्या 
वस्तंूिा अंतभाव होत असे त्यािा सुर्ावा िुिैवाने लार्त नाही. पुढच्या िोन शतकामंध्ये हा व्यापार िूप 
मोठ्या प्रमािावर णवकणसत िंाला. त्यामुळे त्यात कोित्या वस्तंूिा व्यापार होत असे याणवषयी आपल्याला 
माणहती आहे. या पुढच्या काळातील अनेक गं्रथ असे सारं्तात की भारतामधून णमरी, िालणिनी आणि 
मसाल्यािे इतर पिाथग, मोती, णहरे, (माणिक) अकोक, पोवळी, र्ोमेि, भारतीय सुती कापड, मोर, पोपट 
आणि हन्स्तिंतावरील काम या वस्तू पणिमेकडे पाठणवल्या जात असत. [वॉझमग्टन, कॉमसव शबटर्ीन शद रोमन एंपार्यर 

अँ् ड इंशडर्या, पृ. १६२, १६७, १८०, २१९.] पणिमेकडून आयात होिाऱ्या मालामध्ये घोडे, लाल, पोवळे, तार्ािे कापड 
आणि काि या वस्तू होत्या. [उपरोक्त, पृ. १५०, २६३, २६४.] आपि असे मानूया की यापूवीच्या काळात, मौयांच्या 
काळात साधारितुः या प्रकारच्या मालािंा व्यापार होत असावा पि किाणित त्यािे प्रमाि कमी असाव.े 
मालाच्या प्रत्यक्ष णवणनमयापेक्षाही अणधक महत्त्वािी वस्तुन्स्थती ही आहे की या व्यापाराने आपल्याबरोबर 
कल्पना आणि प्रथा यािंा प्रसार केला. जसा व्यापारािा आकार वाढला तसा ज्या भार्ात व्यापार केला जाई 
त्यािंी आणधक जवळीक णनमाि िंाली व पणरिामी अणधक ज्ञान व सामजंस्य वाढले. 



 अनुक्रमणिका 

मेर्नॅ्स्थणनसने णिलेल्या यािीतील सैणनक, प्रशासकीय अणधकारी आणि सल्लार्ार या शवेटच्या तीन 
वर्ांणवषयींिी िीघग ििा, िेशाच्या प्रशासनव्यवस्थेिा णविार करिाऱ्या पुढच्या प्रकरिात करण्यात येईल. 

 
मौयगकालीन समाजातील णस्त्रयाचं्या कायाला काहीसे महत्त्व आहे. त्यािें स्थान परुुषापंुढे िुय्यम 

असते हे र्ृहीति धरलेले होते. अथविास्त्रात ज्या प्रकारच्या समाजािा णविार केलेला आहे त्यात ही न्स्थती 
णवशषेत्वाने असते. ब्राह्मिी गं्रथ णस्त्रयाचं्या बाबतीत नेहमीि कठोर होते परंतु नंतरच्या काळातील गं्रथानंीही 
णनुःसणंिग्धपिाने स्त्रीजात कणनष्ठ िजािी मानली आहे. बौद्धधमीयानंी णस्त्रयानंा बऱ्याि अंशी ियाळूपिा 
िािणवला आहे. णस्त्रयानंा बौद्ध संघामध्ये णभक्षुिी म्हिून प्रवशे िेण्याणवषयी घेतलेला णनिगय अणतशय 
महत्त्वािा होता तर ब्राह्मिी णविारानुंसार णस्त्रयानंा णशक्षि घेण्यािीही मुभा राणहलेली नव्हती. स्त्री ही केवळ 
मुलानंा जसम िेिारी आहे असे न मानण्याने बौद्ध समाजातील स्त्रीिे जीवन ब्राह्मिी समाजातील स्त्रीच्या 
जीवनाइतके कठीि नव्हते, असे मत माडंण्यात आले आहे व त्यात काहीसे तर्थ्य आहे. [हॉनगर, रु्मेन इन 

शप्रशमशटव्ह बुशद्ध्म, पृ. २२, तळटीप] झहिू धमगणवधींसाठी पुत्रािा जसम ही जशी आवश्यक र्ोष्ट होती तशी 
बौद्धधमगणवधींसाठी नव्हती. णस्त्रयानंा अणववाणहत राहण्यास बौद्ध समाजािी मासयता असल्याने णस्त्रयािंी 
वरसंशोधनाबाबत काळजी करण्यािी प्रवृत्ती थोडीशी कमी होती. साहणजकि ताबेिारीही णततकी कमी 
होती. असे असूनही साधारिपिे णववाह हेि णस्त्रयासंाठी अत्यंत योग्य कायगके्षत्र असे मानले जात होते. काम 
करिाऱ्या णस्त्रयावंर त्याचं्या कामाबाबत बंधने घातली जात. कसरत आणि िेळ करून िािणविे, 
कुटंुबामंध्ये अर्र राजवाड्ामंध्ये घरकामासाठी िासी म्हिून राहिे, आणि शवेटिा मार्ग म्हिून वशे्यावृत्ती 
आणि र्णिकावृत्ती पत्करिे याि कामाचं्या शक्यता असाव्यात असे णिसते. पुढच्या काळात या णवषयावरील 
झहिंूच्या कल्पनािंा बौद्धधमात णशरकाव होण्यास सुरुवात िंाली आणि णस्त्रयािें घरातील महत्त्वही कमी 
िंाले आणि जुनी ब्राह्मिी प्रवृत्ती बळावली. 

 
भारतीय रीणतणरवाजाणंवषयी बोलताना मेर्नॅ्स्थणनस आणि ॲणरयन, णस्त्रयाणंवषयींिी प्रिणलत प्रवृत्ती 

आणि भारतीय समाजातील त्यािें स्थान यासंबधंीिी माणहती िेतात. मेर्नॅ्स्थणनस णलणहतो की भारतीय 
लोक अनेक णस्त्रयाशंी णववाह करतात. [स्रॅबो, पंधरा, १, ५३–५६.] वधूच्या मोबिल्यात बैलािंी एक जोडी अशी 
णनणित झकमत असावी असे णिसते. र्ाड्ा आणि मालािे र्ाडे ओढण्यासाठी बैलािंी जोडी लार्त 
असल्याने ज्याना ती परवडत असे त्याचं्याजवळ बैलजोडी असे. ज्याचं्याजवळ बैल नसत त्यानंा णततकेि 
मूल्य द्याव ेलार्त असाव.े मुलीच्या लग्नात र्ाईिी एक जोडी द्यावी लार्त असल्यािा उल्लेि अथविास्त्रात 
आहे,[तीन. २.] या प्रथेला आषगणववाह असे म्हितात आणि ती पुरातन िाल असल्यािे विगन आहे. 
शर्र्ाहशर्धींच्र्या आठ प्रकारामंध्येही त्यािा समावशे करण्यात आलेला आहे. िोन र्ायी या प्रतीकात्मक 
होत्या व त्याचं्या इतकेि मूल्यही स्वीकारले जात असाव ेअसे णिसते. मेर्नॅ्स्थणनस असे सुिणवताना णिसतो 
की काही णस्त्रया अपत्यसंभवासाठी असाव्यात तर इतर आपल्या नवऱ्यानंा त्याचं्या कामात मित करीत 
असाव्यात. णस्त्रयािंा हा िुसरा प्रकार इतर कोित्याही वर्ापेक्षा शतेकरीवर्ालाि लार् ूहोण्यासारिा आहे, 
कारि त्याचं्या णस्त्रया शतेात काम करीत असण्यािी शक्यता आहे, परंतु इतर कोित्याही प्रकारच्या 
कामामध्ये, णवशषेतुः शहरामध्ये, त्यानंा मित करण्यािी परवानर्ी णमळिे हे केवळ असंभवनीय णिसते. 
श्रीमान घराण्यामंधून काही णस्त्रया र्ृहकृत्यावंर िेिरेि करीत तर काही अपत्यसरं्ोपनािे काम करीत 
मेर्नॅ्स्थणनसने फक्त अशा घररु्ती के्षत्रापुरतािा उल्लिे केला असण्यािी शक्यता आहे. 

 
भारतीय णस्त्रयाचं्या अनैणतकतेणवषयीही शरेे मारलेले आहेत. णस्त्रयावंर शुद्ध राहण्यािी सक्ती नसेल 

तर त्या स्वतुःहून वशे्या बनत. ॲणरयन णलणहतो की एिािा हत्ती भेट म्हिून णमळिार असेल तर भारतीय 
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णस्त्रयामंधील अत्यंत शुद्ध स्त्रीही शील र्माणवण्यास राजी होई. [इंशडका, सतरा.] वरपारं्ी पाहता हे एक प्रकारे 
भषूि मानले जाई कारि त्यािा अथग स्त्रीिी योग्यता एका हत्ती इतकी होती. उच्चविीय झहिू मुलींच्या 
बाबतीत वरे्वरे्ळ्या झहिू िेवतानंी केलेल्या कृत्याचं्या कथािंी, भारतीय गं्रथामंध्ये जी वारंवार पुनरावृत्ती 
होते ती लक्षात घेता असे णिसते की या णवषयामध्ये बरािसा णढलेपिा असावा. यात आियग वाटण्याजोरे् 
काही नाही. या कालात, लैं णर्क णवषयाच्या बाबतीत असलेले झहिूिे नीणतणनयम, इतर धमांमधील लैं णर्क 
जीवनाशी णनर्डीत असलेल्या िोषाचं्या रंु्तारंु्तीपासून मुक्त होते आणि म्हिूनि ते अणधक णनकोप प्रवृत्तीिे 
णनिशगक होते. तथाणप, णहिंूिी प्रवृत्तीही णनिोष नव्हती. समाजामध्ये णस्त्रयानंा िुय्यम स्थान असल्यामुळे 
क्वणित णवणित्र पणरन्स्थती णनमाि होई. उिाहरिाथग शासनाने वशे्याव्यवसायावर बंिी घातली नाही परंतु 
प्रत्यक्षात त्यावर कर बसणवला. [अथविास्त्र, िोन, २७.] वशे्यानंा वाईट वार्िूक णमळू नये म्हिून संरक्षि णमळे. 
जर र्रज भासली तर राज्याकणरता हेर म्हिून काम करण्यासाठीही त्यानंा बोलाणवले जाण्यािी शक्यता 
असे. 

 
राजवाड्ामध्ये नेमलेल्या णस्त्रया एक अंतुःपुरात तरी कामे करीत[उपरोक्त, एक, २०.] अर्र राजािीं 

िेिभाल करण्यािी जबाबिारी त्याचं्यावर असे. [स्रॅबो, पंधरा १, ५३–५६.] िुसऱ्या प्रकारातील णस्त्रया त्याचं्या 
आईबापापंासून णवकत घेतलेल्या असत. राजाच्या िास सेवक म्हिून णस्त्रया असत याणवषयीच्या पुराव्याला 
अथविास्त्रातही पुष्टी णमळते. तेथे राजाला असा सल्ला णिलेला आहे की सशस्त्र अंर्संरक्षक म्हिून णस्त्रयानंा 
नेमाव.े [एक, २१] राजाच्या णशकारीच्या णमरविुकी मोठ्या कौशल्याने काढल्या जात असत असे णिसते. या 
प्रसंर्ीसुद्धा राजाभोवती सशस्त्र णस्त्रयािंा भराडा असे. पुरुष हे णस्त्रयाइंतके कोिाच्या ताबेिारीत राहिारे 
नसल्याने, लािलुिपतीच्या मोहाला बळी पडून ते राजाणवरुद्ध उलटण्यािा अणधक संभव असतो, उलट 
णस्त्रयानंा समाजातील आपले िुबळे व िुय्यम स्थान माणहत असल्याने राजािी सेवा करण्यातील प्रणतष्ठते 
आनंि मानून त्यािी काळजी घेण्यात त्या अणतशय िक्ष राहतील या कल्पनेमधून अशा सावधणर्रीिा उर्म 
िंाला असावा. 

 
ज्या व्यवसायाबाबत णस्त्रयावंर बंिी घातलेली नाही असा एक व्यवसाय म्हिजे णविकाम. [अथविास्त्र, 

िोन, २३.] वस्तुतुः अथविास्त्र असे सुिणवते की, णविकामाच्या अध्यक्षाला सवग वयोमानाच्या णस्त्रयानंा 
फायिेशीर रीत्या नेमून घेता येिे शक्य आहे. परंतु णवरुप णस्त्रया, णवधवा, वृद्ध वशे्या आणि िंड िेता न 
आल्याने ज्याचं्यावर कामािी सक्ती िंाली आहे अशा णस्त्रया याचं्यासाठी प्रामुख्याने हा व्यवसाय सुिणवलेला 
आहे. हे प्रकरि अप्रत्यक्षपिे णस्त्रयाचं्या संबंधातील सामाणजक प्रथावंर प्रकाश टाकते. उिाहरिाथग णस्त्रयािें 
वर्ीकरि करताना जे तीन प्रमुि प्रकार साणंर्तलेले आहेत ते असे; ज्या णस्त्रया आपल्या घरातून बाहेर 
पडत नाहीत अश्या (अशनष्ट्काशस्र्यााः),ज्या णस्त्रयािें पती िूरिेशी रे्लेले आहेत अश्या आणि ज्या णस्त्रया पंरु् 
आहेत पि स्वतुःच्या िणरताथासाठी त्यानंा काम कराव े लार्ते अश्या. ज्यावळेी एिाद्या स्त्रीला सूत 
आिावयािे असेल अर्र णविलेला माल पोहोिवावयािा असेल त्यावळेी शक्य असेल तेथे लहान वयाच्या 
मुलीिा नोकर म्हिून ये जा करण्यासाठी उपयोर् करावा असे सुिणवलेले आहे. जेथे असे शक्य नसेल तेथे 
त्या णस्त्रयाशंी प्रत्यक्ष व्यवहार करण्यास अध्यक्षाला परवानर्ी णिली आहे. परंतु अशा प्रसंर्ी फक्त प्रकाश 
अंधुक असतानाि त्या स्त्रीने कायालयाला भेट द्यावी कारि त्यामुळे तो णतला स्पष्टपिे पाहू शकत नाही; 
तसेि त्याने फक्त णतच्या कामापुरतेि णतच्याशी संभाषि कराव.े 

 
णववाह आणि पणतपत्नींमधील संबंध या णवषयावंरील प्रकरिामंध्ये अथविास्त्र पुढे णस्त्रयाचं्या 

स्थानाणवषयीिी ििा करते. [तीन, २. तीन, ३.] पुढील शतकापेंक्षा या काळातील णववाणहत णस्त्रयािें सामाणजक 
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कायग अजून अणधक लवणिक आहे. णवधविेा णववाह णतच्या सासरच्या कुटंुबाच्या बाहेर केलेला ऐणकवात 
नाही. णतने णतच्या सासऱ्यािी परवानर्ी घेतली पाणहजे. काही णवणशष्ट पणरन्स्थतीत पती व पत्नी या िोघािंी 
इच्छा असेल तर णववाह–णवच्छेिाला परवानर्ी होती, स्वचे्छेने अर्र पळवनू नेल्याने णववाह िंाला असेल, 
अर्र वधूिी फार मोठी णकमंत घेण्यािा करार होऊन लग्न िंाले असेल तर अशा णववाहाचं्या बाबतीति 
णववाहणवच्छेिािे तत्व लार् ूहोते. जे णववाह संपूिगपिे सामाणजक प्रथानंा धरून होत असत व जे मोडिे शक्य 
नसे अशा प्रकारिे णववाह अणधक प्रणतणष्ठतपिािे मानले जात असत. या णठकािी परत आपल्याला हे लक्षात 
ठेवले पाणहजे की, या पुस्तकातील हा णवभार् म्हिजे संभाव्य पणरन्स्थतीिी तान्त्वक ििा होती. परंतु 
व्यवहारात उपरोक्त िालीरीतींना सामाणजक रूढींनी मासयता णिलेली होती, असे णनणितपिे सारं्ता येिे 
शक्य नाही. आजच्याप्रमािे तेव्हाही, या कायद्याचं्या िैनंणिन अंमलबजाविीिा प्रभाव लोकमतावर पडला 
असला पाणहजे यात शकंा नाही. 

 
भारतामध्ये रु्लाम नव्हते असे मेर्नॅ्स्थणनसने आपल्या वृत्तातंात साणंर्तलेले आहे. [डायोडोरस, िोन, 

३९.] भारतीय गं्रथामंध्ये रु्लाम असल्यािे साणंर्तलेले आहे आणि प्रत्यक्षात श्रमबळािा बरािसा पुरवठा 
रु्लाम आणि भाडोत्री कामर्ाराकंडून होत होता. यामुळे मेर्नॅ्स्थणनसच्या अणभप्रायासबंंधी िूप ििा िंाली 
आहे. मेर्नॅ्स्थणनसच्या मनात रु्लामणर्रीणवषयीिी ग्रीक संकल्पना असल्याने भारतातील पद्धती व 
ग्रीकामंधील पद्धती याचं्यामधील फरक त्याला ओळिता आला नाही, हे शक्य आहे. उिाहरिाथग, जर 
मौयगकालातील रु्लामणर्री अथविास्त्रात विगन केलेल्या पद्धतीनुसार संघणटत िंालेली असेल तर 
मेर्नॅ्स्थणनसिे म्हििे बरोबर होते. भारतातील िास स्वतुःिी मालमत्ता करू शके व स्वतुःसाठी कमाव ूशके. 
असा भारतीय दास आणि ग्रीक दौलोस हे िोघे अर्िी एकमेकासंारिे नाहीत. 

 
श्रमबळाच्या तरतुिीसाठी नेमलेले रु्लाम व भाडोत्री कामर्ार याचं्यापैकी भाडोत्री कामर्ार 

रु्लामापेंक्षा अणधक वरच्या स्थानावर होते. ते पूिग करतील णततक्या कामानुसार त्यानंा वतेन णिले जाई व 
नेमिूक करिाऱ्यािंी मालकी त्याचं्यावर नसे. आपि पूवी पाणहल्याप्रमािे बरेिसे भाडोत्री कामर्ार 
काराणर्राकंडून नेमले जात. त्यािंा उपयोर् शतेी व घरकाम यासंाठीही करून घेतला जाई, तसेि 
जहाजावंरही त्यानंा काम कराव ेलार्त असल्यािे माणहत आहे. [बोस, सोिल अडँ रुरल इकॉनॉमी ऑफ नॉदवनव इंशडर्या, 
प.ृ ४२४.] या कामर्ारािें सामाणजक स्थान अणतशय िालिे होते आणि जवळ जवळ ते जाणतबणहष्ट्कृतासंारिे 
होते. िुद्द अथविास्त्राने त्याचं्या वतेनाच्या तपशीलाणवषयी िूपि आस्था िािणवली आहे परंतु त्याचं्या 
पणरन्स्थतीत सुधारिा करण्यासाठी कोितीही कृती सुिणवलेली नाही. त्याचं्या कामाप्रमािे त्यािें वतेन 
णनणित केले जाई झकवा त्यानंी तयार केलेल्या मालाच्या एक िशाशं हे प्रमाणित वतेन होते. [तीन, १३.] 
मौयगकाळात प्रिणलत असलेली वठेणबर्ारीिी झकवा णवष्टी ही पद्धती भाडोत्री कामर्ाराचं्या पद्धतीपासून 
वरे्ळी केली पाणहजे. मेर्नॅ्स्थणनस सारं्तो की, कारार्ीर कर िेण्याऐवजी काही णनणित णिवस राज्यासाठी 
काम करीत असत. [स्रॅबो, पंधरा, १.४६.] शतेजणमनीिी मशार्त करिाऱ्यासंाठीही अशीि पद्धती होती. 
अथविास्त्र णतिा उल्लेि करते आणि णवष्टीच्या जुलमी वापराणवरुद्ध इषारा िेते. अणधकाऱ्याकंडून िेण्यात 
येिाऱ्या वठेीच्या श्रमाच्या जुलमी णशके्षपासून राजाने शतेकऱ्यािें संरक्षि कराव ेअसे मानले जाते. [दोन १.] 

 
ॲणरयन णलणहतो की, सवग भारतीय स्वतंत्र आहेत व त्याचं्यापैकी एकही जि रु्लाम नाही. 

लॅणसडेमोणनयसस व भारतीय याचं्यात एवढेि साम्य आहे. तथाणप लॅणसडेमोणनयसस आपल्या नोकरानंा 
रु्लाम मानतात आणि हे नोकर हलकी कामे करताति, परंतु भारतीय लोक परकीयािंा सुद्धा रु्लाम 
म्हिून उपयोर् करीत नाहीत. आणि स्विेशबाधंवािंा तर त्याहूनही नाही. [इंशडका, दहा.] स्रॅबो िात्रीपूवगक 
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सारं्तो की भारतात कोिताही मनुष्ट्य रु्लाम नाही. [पंधरा, १. ५४.] ‘कायिा असा आहे की त्याचं्यापैकी 
कोिीही कोित्याही पणरन्स्थतीत रु्लाम असिार नाही परंतु स्वातंत्र्य उपभोर्ताना, सवांना असिाऱ्या 
समान हक्कािा ते आिर राितील.’ असे मेर्नॅ्स्थणनस म्हित असल्यािे डायोडोरसने उद्धतृ केले आहे. 
[डायोडोरस, िोन, ३९.] यानंतरिा पणरच्छेि कायद्याच्या समानतेणवषयीिा आहे आणि मालमते्तिी णवषमता 
त्यातून वर्ळलेली नाही. वरील कल्पनेिे मूळ पुढील पणरच्छेिात णमळते. णटमर यानंी सुधारलेल्या 
मजकुरानुसार हा पणरच्छेि असा आहे, ‘जे कोिाच्याही वर वा िाली उभे राहण्यास णशकलेले नाहीत त्यािें 
जीवन कोित्याही पणरन्स्थतीत उत्कृष्टि असले पाणहजे. प्रत्येकाणवषयी एकि कायिा करिे आणि तरीही 
िजा असमान ठेविे हे मूिगपिािे आहे.’ [मेगॅस्थेनेस एन डे इंशडिे मात्िाशपज, पृ. २७४.] ग्रीक पद्धतीवर टीका 
करण्यािा या पणरच्छेिातील प्रयत्न णटमर यानंी बरोबर जािला आहे. कायद्यािी समानता आणि 
रु्लामणर्री या णवसंर्त आहेत असे ग्रीकानंा वाटू शकत नाही असे मेर्नॅ्स्थणनस सुिवीत आहे. 
रु्लामणर्रीच्या उल्लिेासाठी भारतीय पणरन्स्थतीिे विगन करण्यािी र्रज नव्हती. ग्रीसमधील 
रु्लामणर्रीच्या णवरोधाच्या प्रिारािा तो एक प्रयत्न असावा. [उपरोक्त, पृ. २७४–६.] रु्लामणर्रीच्या पद्धतीवर 
डायोणजणनस व णसणनक्स यानंी िढणवलेल्या हल्ल्यामुंळे रु्लामणर्रीणवरोधी िळवळ सुरू िंालेली होती. 
मेर्नॅ्स्थणनसने भारतातील रु्लामणर्रीिे अन्स्तत्व ओळिले तरी नसाव े झकवा ग्रीसमध्ये िाललेल्या 
रु्लामणर्रीणवषयीच्या ििेमध्ये त्याने आपल्या वृत्तातंािा उपयोर् वािणववािासाठी केला असावा. ग्रीक 
वािकाचं्या मनात मेर्नॅ्स्थणनसच्या णवधानातील मुद्दा अणधक िारं्ला ठसावा म्हिून ॲणरयनने त्याच्या 
मुळच्या णवधानात स्पाटाबरोबरिी तुलना घुसडली असावी हेही शक्य आहे. 

 
मेर्नॅ्स्थणनसने आपल्या मूळ मजकुरात रु्लामणर्रीिा उल्लेि केला असेलही परंतु नंतरच्या 

संपािकानंी तो र्ाळून टाकला असेल व स्वतुःिे अणभप्राय अणधक बरोबर आहेत असे मानून ते त्यात घातले 
असतील अशीही शक्यता आहे. बौद्ध वाङ्मयावरून, वडील रु्लाम असल्याने वशंपरंपरेने जे रु्लाम िंाले 
होते ते, जे णवकत घेतले रे्ले होते झकवा िान म्हिून णिले रे्लेले होते ते आणि घराति ज्यािंा जसम िंाला 
होता ते, असे रु्लामािें तीन प्रकार णिसतात. [शर्नर्य शपटकाः शभख्खूनीशर्भंग संर्ाशदसेस, एक, २, एक.] युद्धकैद्यानंा 
रु्लामापं्रमािे कामाला लावण्यािी प्रथाही असलीि पाणहजे. तेराव े णशलाशासन असे सारं्ते की 
कझलर्ामधून १५०,००० लोकानंा हद्दपार केले. [ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १२५.] इतक्या सवग लोकानंा 
रु्लाम केले असेल असे नाही पि त्यातंील काही टके्क लोकानंा बहुधा अथविास्त्रात साणंर्तल्याप्रमािे नव्याने 
साफ िंालेल्या भार्ामंध्ये वस्ती करण्यासाठी पाठणवले रे्ले असाव.े [िोन, १.] इसवी सनाच्या सुरवातीच्या 
शतकामंध्ये मनूच्या काळापयंत ही प्रथा, णनत्यािीि िंाली होती. [मनु, धमविास्त्र आठ, ४१५.] णशके्षिा पणरिाम 
म्हिून रु्लामणर्री (िण्डिास) हे जातकारं्रूनही समजते व अथविास्त्रातही त्यािा उल्लिे आहे. [कुलर्ाक 

जातकाः जातकाज्, व्हॉ. एक, प.ृ २००, तीन, १३.] कुटंुबातील घरकामे ही बहुधा रु्लामासंाठी जास्त करून णनत्यािी 
असावीत. त्यािें मालक आपले वैयन्क्तक सेवक म्हिून त्यािंा उपयोर् करीत. काहींनी शतेमजूर म्हिून व 
इतर काहीजिानंी काराणर्रामंध्ये काम केलेले असेल. एिाद्या मािसाजवळ जास्त रु्लाम असल्यास 
प्रसंर्ी त्याने काही रु्लाम सवगसाधारि कामासंाठी भाड्ाने णिलेले असतील हेही शक्य आहे. [बोस, सोिल 
अडँ रुरल इकॉनॉमी ऑफ नॉदवनव इंशडर्या, पृ. ४१३.] 

 
अथविास्त्र रु्लामाचं्या आििी एका र्टािे विगन करते, त्यावरून भारतातील रु्लामणर्री 

ग्रीसमधील रु्लामणर्रीइतकी भयानक नव्हती या वस्तुन्स्थतीला पुष्टी णमळते. णनत्याच्या पणरन्स्थतीत आयाने 
रु्लामणर्रीिी वृत्ती स्वीकारू नये असे म्हटले जाते, परंतु काहीशा िुिैवाने, कौटंुणबक संघषामुळे झकवा 
नेहमीपेक्षा अणधक पैसे उभारण्यािी र्रज भासली म्हिून कोिताही आयग तात्पुरते रु्लाम म्हिून काम 
करील. [तीन, १३.] त्याच्या करारािी मुित संपल्यानंतर तो आपले स्वातंत्र्य परत णवकत घेऊ शकत असे 
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आणि णनत्यािे आयुष्ट्य कंठू शकत असे. हा उल्लेि महत्त्वािा आहे. कारि रु्लामाला जरी स्वातंत्र्य नसले 
तरी त्याला एक सामाणजक स्थान होते आणि वठेीच्या कामर्ारािंा तो आििी एक प्रकार मानला जात 
होता ही वस्तुन्स्थती त्यावरून स्पष्ट होते. मौयगकालीन समाजाच्या सामाणजक मोजमापात रु्लाम हे सवात 
िालच्या पातळीवर नव्हते तर णतरस्कृत वर्ामधील मािूस, जाणतबणहष्ट्कृत हे सवात िालच्या पातळीवर 
होते. अशा प्रकारे, रु्लाम म्हिून समाजात जे अपमाणनत स्थान णमळे ते भारतामध्ये ग्रीसइतके नव्हते. या 
कालातील एिाद्या ग्रीक प्रवाश्याच्या दृष्टीने भारतातील रु्लामणर्री ग्रीसमधील रु्लामणर्रीपेक्षा अणधक 
सौम्य स्वरुपािी होती. परंतु त्याि वळेी जाणतबणहष्ट्कृतानंा बाकीच्या भारतीय समाजाकडून जे णधक्कारले 
जात होते ते समजिे वा ओळििे त्याला जड जात होते. 

 
जातक आणि अथविास्त्र या िोसही गं्रथामंधून रु्लामाणंवषयी सवगसाधारितुः ियाळू वृत्ती िािवलेली 

णिसते. [उिा. नानच्छंद जातकाज्, व्हॉ. िोन पृ. ४२८, तीन, १३.] अथगशास्त्रात रु्लामाचं्या संरक्षिाणवषयीिे वरे्वरे्ळे 
णनयम साणंर्तलेले आहेत. ज्या मािसाने स्वतुःला रु्लाम म्हिून णवकून घेतले आहे, त्यािी मुले रु्लाम 
होिार नाहीत. स्वतुः जे कमाणवले आहे त्यािी मालकी सारं्ण्यास, वणडलाकंडून वारसा णमळण्यास, आणि 
आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या नातेवाईकानंा काही िेण्यास रु्लामाला परवानर्ी आहे. स्त्री–रु्लामाना योग्य 
वार्िूक िेण्याणवषयी आग्रह धरला आहे. जर रु्लाम स्त्रीला णतच्या मालकापासून मूल िंाले तर आई व मूल 
ही िोघेही स्वतंत्र मानली जावीत, आपल्या रु्लामाचं्या र्रजाकंडे जे लक्ष िेत नाहीत त्याना राजाने णशक्षा 
करावी अशी अपेक्षा आहे. [िोन, १.] असे णनणित णनयम होते व ते सवग पाळले जात यात शकंा नाही. परंतु 
त्यातही काही उिीवा असल्या पाणहजेत. मारहाि, कारावास, प्रसंर्ी उपासमार यासंारख्या यातना सहन 
कराव्या लार्िाऱ्या रु्लामाचं्या िुुःन्स्थतीिा उल्लिे काही जातककथामंध्रे्य आहे. [जातकाज, व्हॉ. एक, प.ृ ४०२, 
४५१.] प्रजाजनानंी आपल्या रु्लामानंा आणि कामर्ारानंा ियाळूपिाने वार्वाव,े असे आवाहन अशोकाने 
वारंवार आपल्या आज्ञालेिामंध्ये केले. [नवव,े अकरावे, तेराव ेणशलाशासन, सातव ेस्तंभशासन.] 

 
रु्लाम आणि जाणतबणहष्ट्कृत याचं्यामधील मुख्य फरक असा होता की आपल्या मालकाचं्या सतत 

आणि णनकट सेवते रु्लाम असल्याने ते अशुद्ध मानले जाऊ शकत नसत. [णफक, शद सोिल ऑगवनार्य्ेिनिन इन 

नॉथव–ईस्ट इंशडर्या इन बुद्धाज् टाइम, पृ. ३१२.] जाणतबणहष्ट्कृतासंारिे ते र्ावाच्या वरे्ळ्या भार्ामंध्ये राहात नसत तर 
कुटंुबाबरोबर राहात असत. अस्वच्छ मानल्या रे्लेल्या वस्तंूिी प्रामुख्याने संबंणधत असिाऱ्या व्यवसायाचं्या 
र्टामध्ये णतरस्कृत वर्ातील म्हिजे हीन जातीतील लोकािंा समावशे होई. ते लोक आणि इतर समाज 
याचं्यात संपूिगपिे सामाणजक फारकत होती व समाजाच्या मुख्य अंर्ाकडून आपला कधी स्वीकार होईल 
अशी आशा त्यानंा नव्हती. [बोस, सोिल अडँ रुरल इकॉनॉमी ऑफ नादवनव इंशडर्या, प.ृ ४३५.] िाडंाळ हे अशा 
जाशतबशहष्ट्कृताचें एक उिाहरि आहे. ब्राह्मि–शूद्र संयोर्ािा पणरिाम म्हिून त्यािी उत्पत्ती िंाली असावी 
असे मानले जाई व म्हिून ते अत्यंत हलक्या जातीिे होते. [मनु, धमविास्त्र, िहा, १२.] एका जातककथेत 
‘चण्डालभास’ संबंधी उल्लेि येतो. तो एका अर्िी प्रािीन भाषेणवषयीिा असावा. [शचत्त–संभूत जातकाः जातकाज, 

व्हॉ. िार, प.ृ ३९१.] जाहीर रीतीने फासावर िढणविे, स्मशानभमूी स्वच्छ करिे. णशकार आणि कसरत व जािू 
करून िािणविे एवढेि व्यवसाय त्यानंी करावते असे त्याचं्यावर बंधन होते[बोस, सोिल अडँ रुरल इकॉनॉमी ऑफ 

नादवनव इंशडर्या, पृ. ४३५.] िामड्ािी कामे करिारेही हलके मानले जात. रथकाराचं्या कामात िामड्ािा 
उपयोर् करावा लार्त असे. या कारिाने तेही अप्रणतणष्ठत मानले जात होते. टोपल्या आणि बासऱ्या 
बनणविाऱ्या र्ेि जातीिे मुळही बहुधा प्रािीन असाव.े नेसाद जातीिे लोक णशकार आणि मासेमारी यावंर 
उपजीणवका करीत आणि ते बहुधा मशार्त केलेल्या जणमनीच्या आजूबाजूच्या भार्ामंधून आलेले होते. 
[ततै्रर्, प.ृ ४४७–५५] न्स्थर वस्ती असलेल्या शतेकऱ्याचं्या दृष्टीने नेसादाचंा व्यवसाय हलका होता. कंुभार, 
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कोष्टी, सहावी, नतगक, र्ारूडी आणि णभकारी या सवगजिािंी हलक्या जाती म्हिून र्िना केली जात होती. 
[ततै्रर्, प.ृ ४८३.] त्याचं्या जातींिी नाव े प्रत्यक्ष त्याचं्या व्यवसायािे व कामािे स्वरुप िािणवतात हे काहीसे 
लक्षात घेण्याजोरे् आहे. 

 
जाणतबणहष्ट्कृतानंी सामाणजक बणहष्ट्कार असलेले हे स्थान स्वीकारले होते. कारि प्रत्येक 

भार्ामधील त्यािंी संख्या या र्ोष्टीला णवरोध करण्याइतकी बलवान नव्हती. शहराच्या बाहेर झकवा 
शहरातीलि एिाद्या लहान भार्ात ते आपल्या कुटंुबासंह एकणत्रत राहात. आणि त्यामुळे शहराच्या इतर 
भार्ाशंी संबंध ठेवण्याच्या दृष्टीने त्यािंी जार्ा र्ैरसोयीिी होती. संघणटत संस्था म्हिून काम करू शकतील 
अशा पद्धतीने ते श्रेिींमध्येही एकत्र बाधंलेले नव्हते. त्यानंा हेतुपुरस्सर अणशणक्षत ठेवलेले होते, त्यामुळे 
त्यािें स्थान अणधकि िुबळे िंाले होते. [शचत्त–संभूत जातकज्, व्हॉ. िार. प.ृ ३९० तळटीप.] जातकामंधील हलक्या 
जातींच्या विगनाला, णवशषेतुः िाडंाळासंंबधंीच्या विगनाला अथविास्त्रातही िुजोरा णमळतो. ‘पािंडी आणि 
िाण्डाळ स्मशानभमूीच्या पणलकडे राहतील.’ म्हिजे शहराच्या सीमेच्या बाहेर राहतील हे अर्िी स्पष्ट 
शब्िामंध्ये साणंर्तलेले आहे. [िोन, ४.] 

 
र्ावािंी बाधंिी एिाद्या आरािड्ानुसार होत असे आणि घरािंी रिना िारं्ली असे हे पुरातत्त्वीय 

पुराव्यावरून स्पष्ट होते[माशगल, तशक्षला, व्हॉ. एक, पृ. ९१–१०१.] मध्यभार्ी अंर्ि व भोवताली िोल्या असा घरािा 
सवगसाधारितुः साधा आरािडा होता. तळमजल्यावरील िोल्या वरच्या मजल्यावरील िोल्यापेंक्षा नेहमी 
लहान असत कारि श्रीमान कुटंुबातील िास व नोकर तळमजल्यावर व कुटंुब ेवरच्या मजल्यावर राहात 
असावीत. मौयगकालीन शहरािंी माडंिी उत्तरमौयग काळात आणि शुरं्काळात बरीि सुधारली. त्या 
काळातील शहरािें णनयोजन अणधक णनयणमत आणि णनयणंत्रत नमुसयानुसार होते. [शमा, ए्िंट इंशडर्या, १९५३, व्हॉ. 
नऊ प.ृ १६८, लाल, ए्िंट इंशडर्या, १९५४ व्हॉ. िहा–अकरा, पृ. ५, तळटीप.] साडंपाण्याच्या व्यवस्थेसारख्या 
नर्रपाणलकाचं्या जबाबिाऱ्या पार पाडण्यासाठी लार्िारे उत्तम संघटन अर्िी प्रािीन काळापासूनही 
स्पष्टपिे णिसते. 

 
मौयगकाळ हा णवकसनशील अथगव्यवस्थेिा काळ होता हे वाङ्मयीन आणि पुरातत्त्वीय पुराव्यावंरून 

णिसून येते. वाढता व्यापार आणि त्याच्या अनुषंर्ाने णमळिारे िळिवळिािे फायिे याचं्या णवशषे संिभात 
णवणवध प्रकारच्या काराणर्रीच्या णवकासाला मोठ्या प्रमािावर नवी सधंी उपलब्ध होत आहे यािी जािीव 
होत होती. कृणष–अथगव्यवस्थेिे फायिेही प्रथमि मोठ्या प्रमािावर उमर्ले आणि या प्रकारच्या 
अथगव्यवस्थेला कायम स्वरुप प्राप्त िंाले होते हेही स्पष्ट िंाले. या आर्सथक बिलाबरोबरि अनेक शतके 
णटकून राहील अशा पद्धतीिी सामाणजक संघटना णवकणसत िंाली. 
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४: अतंगवत प्रिासन आशि परशकर्यािंी सबंंध 
 
मौयांच्या राज्यप्रस्थापनेने सरकारच्या एका नव्या प्रकारािा, कें णद्रत साम्राज्यािा, पणरिय करून 

णिला. त्या कालापयगत भारतीयानंा पणरणित असलेला राज्यािंा णनत्यािा प्रकार म्हिजे लहानशा 
राजसत्ताकािंा आणि प्रजासत्ताकािंा राज्यसंघ. नंिाचं्या काळात कें णद्रत राजसते्तिा एक प्रयत्न िंाल्याने 
या प्रकारात बिल घडून आला. ज्या भार्ानंी आपले स्वातंत्र्य र्मावले आणि मौयगसरकारच्या णवस्तृत 
राजकीय आणि आर्सथक पद्धतीच्या योजनेत ज्यािंा समावशे िंाला त्या भार्ामंध्ये या प्रकारािी पणरिती 
मौयगसरकारच्या कें णद्रत णनयतं्रिात िंालो. साम्राज्याच्या सीमावंरील राजसत्ताके आणि स्वायत्त राज्ये यानंी 
साहणजकि मौयांबरोबर बेतािेि संबंध ठेणवले होते. साम्राज्यातंर्गत भार् राज्यसंघाच्या पद्धतीिे नव्हते तर 
मौयांच्या सते्तपुढे त्यानंा िुय्यम िजा होता. मौयांच्या संघराज्यात अनेक घटक राज्यािंा समावशे होता असे 
एके णठकािी सूणित केलेले आहे. [णिणक्षतार, मौर्यवन पॉशलटी, पृ. ७८.] परंतु मौयग आणि कझलर्ािे राज्य 
याचं्यामधील संबधं या मताच्या णवरोधी म्हिून उिाहरिािािल सारं्ता येईल. मौयगकालात जर 
संघराज्यािी कल्पना प्रिणलत असती तर कझलर्ाशी असलेल्या संघषावर णतने उपाय साणंर्तला असता. 
पि अशोकाला त्या राज्यावर संपूिग णनयंत्रि हव ेहोते व म्हिून त्याला त्या राज्याणवरुद्ध युद्ध कराव ेलार्ले. 

 
तथाणप भारतामध्ये इतक्या णवस्तृत भार्ावर कें णद्रत साम्राज्य प्रस्थाणपत होण्यािा हा पणहलाि प्रसंर् 

असल्याने साम्राज्यातील झकवा त्याच्या सीमेवरील काही टोळ्यानंी आपली राजकीय संघटना अजूनही िालू 
ठेवलेली असिे शक्य आहे. अथविास्त्र काही टोळ्याचं्या प्रजासत्ताकािंा उल्लेि करते, यामंध्ये योद्धयाचं्या 
मंडळाकडून कारभार िालणवला जािाऱ्या काबंोज व राजा हे नाव धारि करिाऱ्याकंडून कारभार 
िालणवला जािाऱ्या णलच्छवी. वृज्जी आणि पािंाल यासंारख्या प्रजासत्ताकािंा समावशे आहे. [बुक नवव.े] या 
टोळ्या समान अर्र समानतेच्या जवळपास येिारे घटक असण्यािा प्रश्नि नसल्याने मौयाच्या साम्राज्यात 
त्या कोित्याही प्रकाराने घटकराज्य म्हिून समाणवष्ट िंालेल्या नव्हत्या. प्रशासनाच्या सोयीसाठी या 
पद्धतीिा व्यवहायग णविार केल्यानेि प्रामुख्याने त्यानंा आपापल्या राजकीय संघटना िालू ठेवण्यास 
परवानर्ी िेण्यात आली ही वस्तुन्स्थती होती. जोपयंत या टोळ्या मौयग साम्राज्याच्या संघटनेला बाधा 
आिीत नव्हत्या तोपयंत त्यानंा आपले राजकीय अणधकार उपभोर्ण्यास परवानर्ी होती. मौयाच्या 
अणधकाऱ्याशंी या टोळ्यानंा सुलभपिाने संपकग  साधता येत असे. हे अथविास्त्रार्रून स्पष्टपिे णिसते. 
त्यावरून या टोळ्या मौयगसाम्राज्यात िुय्यम मानल्या जात असाव्यात हे सूणित होते. जर त्या राज्यसंघािे 
भार् असत्या तर त्यानंा एक णववणक्षत महत्त्व णिले जाव ेअशी अपेक्षा असती. परंतु तसे महत्त्व णिले जात 
नव्हते. 

 
टोळ्याचं्या प्रजासत्ताकावंर एक शासकीय पद्धती या दृष्टीने राजसते्तने णमळणवलेला णवजय, 

मौयगसाम्राज्य िशगणवते. [एज ऑफ शद नंदाज अडँ मौर्याज, पृ. १७२.] टोळ्याचं्या प्रजासत्ताकाणंवषयी म्हिजे संर्ाशर्र्र्यी 
कौटल्याने स्वीकारलेल्या वृत्तीमध्येि केवळ नाही तर वस्तुतुः िुद्द अथगशास्त्राच्या संपूिग संकल्पनेमध्येि या 
णवजयािे िशगन होते. कें द्रीय अणधसते्तच्या णनयंत्रिावर या प्रबंधाने भर णिलेला आहे. राज्याच्या संघटनेिा 
प्रत्येक तपशील त्यातील प्रशासकीय योजनेत िपिल बसतो व त्यािे उणद्दष्ट राजाकडे अंणतम णनयंत्रि 
िेण्याकडे आहे. राजाने समाजािे संरक्षि कराव े आणि सुव्यवस्था रािावी अशी अपेक्षा आहे आणि अशी 
सुव्यवस्था कायम रािल्याने प्रशासन सुलभ होते. उलटपक्षी अशा प्रशासनामुळे महसुलािी सतत आवक 
होते. राजपिाच्या पारंपाणरक संकल्पनेनुसार राजा केवळ सामाणजक प्रथािें संरक्षिि करतो असे नाही तर 
स्वतुःिे कायिेही करू शकतो. यावरून राजाच्या अणधसते्तिी सवगश्रेष्ठता णसद्ध होते. [तीन, १.] पारंपाणरक 
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कायिा म्हिजे िास्त्र व राजािा कायिा म्हिजे धमव्र्यार्य यातं णवरोध णनमाि िंाला तर धमव्र्यार्यच प्रमाि 
मानावा असे साणंर्तलेले आहे. राजाच्या सते्तमध्ये ही िरोिरि प्रिंड वाढ होती. या सते्तवर काही बंधने 
घालण्यात आलेली होती पि तरीसुद्धा अशा णवधानानंी राजािी अणधसत्ता वाढलेली होती. 

 
राजाच्या या वाढलेल्या सते्तमुळे अशोकाच्या कारणकिीत मौयांिी कें णद्रत राजसत्ता एक णपतृसदृश 

हुकुमशाही बनली. राजा हा संरक्षक पि प्रजेच्या णनत्य व्यवसायापंासून िूर असिारा, ही पूवीिी कल्पना 
जाऊन णतच्या जार्ी सामाणजक आणि राजकीय जीवनाच्या सवग के्षत्रावंर त्यािे संपूिग णनयंत्रि असते हा 
समज णनमाि िंाला. ‘सवग मािसे मािंी मुले आहेत.’ या आणभप्रायात ही णपतृसदृश वृत्ती व्यक्त िंालेली 
आहे. [पणहला वेर्ळा आज्ञालेि, धौली. ब्लोि ले एं्स्के्रपशसओ ं द अिोक पृ. १३७.] आणि प्रजेणवषयीिी अशोकािी वृत्ती 
णनणितपिे सारं्ताना ते एक बोधवाक्य होऊन बसले आहे. प्रजाजनाचं्या कल्यािाणवषयी त्याला कळकळ 
आहे व ती एक महत्त्वािी जबाबिारी आहे असे तो रास्तपिे मानतो. अथविास्त्रानेही या कल्यािावर िूपि 
भर णिलेला आहे. [िोन, १. िार, ३.] अशोकािी कळकळ अशी आहे की नैणतक दृष्ट्या सिािार कोिता व 
िुरािार कोिता हे तो अणधकारवािीने, पि णपत्याच्या नात्याने प्रजाजनानंा सारं्तो. आपल्या प्रजाजनाशंी 
आपला प्रत्यक्ष संपकग  असावा अशी इच्छा तो व्यक्त करतो. [सहावे स्तंभशासन, ब्लोि, ले एं्स्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. 
१६७.] आपल्या साम्राज्यातून मोठे मोठे िौरे काढण्याच्या त्याच्या कायगक्रमािे प्रयोजन काही अंशी यात 
सापडते. सुधारलेले रस्ते आणि िळिवळिािी साधने यानंीही प्रशासनाच्या या नव्या णवकासास हातभार 
लावण्यात महत्त्वािा वाटा उिललेला आहे. िळिवळिािी नवी साधने म्हिजे नवी के्षते्र िुली होिे आणि 
हालिाली व प्रवास यानंा अणधक स्वातंत्र्य णमळिे. 

 
या णवषयावरील भारतीयाचं्या णविारसरिीनुसार राजािे मुख्य कतगव्य म्हिजे समाजव्यवस्था 

सुरळीत राििे, िार जाती आणि धार्समक जीवनातील िार आश्रम यानंा शक्यतो जास्तीत जास्त आपापल्या 
कतगव्यािें व व्यवसायािें पालन करावयास लाविे. [अथविास्त्र एक, ४.] राजाच्या अणधसते्तिी सारं्ड िैवी 
संमतीशी घालण्यात आलेली होती. िैनंणिन कायाच्या पातळीवरील हा संबधं ब्राह्यिाचं्या, णवशषेतुः 
राजप्रासािातील उच्च धमगरु्रुच्या, पुरोणहताच्या स्थानािे महत्त्व सारं्त ना व्यक्त केलेला आहे. उिाहरिाथग 
राजा आपल्या इतर मंत्र्यािंी िौकशी करीत असताना मुख्यमंत्र्याबंरोबर पुरोणहत तेथे उपन्स्थत राही. या 
वस्तुन्स्थतीमध्ये हे महत्त्व णिसण्याजोरे् आहे. [अथविास्त्र, एक, १०.] अशा प्रकारे राजाशी असलेल्या संबधंामध्ये 
पुरोणहतािे कायग केवळ धार्समक कायापुरतेि मयाणित नाही तर राजकीय के्षत्राशीही ते संबंणधत आहे. याि 
गं्रथात इतरत्र याहून अणधक स्पष्टपिे राजािे ब्राह्मिावंरील अवलंणबत्व िशगणवलेले आहे. येथे ब्राह्यिािंा 
पाझठबा, मंणत्रपणरषिेिा रास्त सल्ला आणि शास्त्रानुसार कृती हे राजाला णनुःसंशय यश णमळवनू िेिारे तीन 
घटक आहेत असे साणंर्तलेले आहे. [उपरोक्त, एक, ९.] आपल्या आज्ञालेिामध्ये अशोक कोठेही पुरोणहतािा 
उल्लेि करीत नाही. त्याच्या कारणकिीत, राजकीय बाबींमधून पुरोणहताला वर्ळलेले असण्यािी शक्यता 
आहे. 

 
अशोकाने पुरोणहताचं्या सते्तिा पाझठबा णमळणवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नािें िुसरे एक णनिशगक 

म्हिजे त्याने केलेला ‘िेवानंणपय’ या णबरूिािा वापर, असे साणंर्तले रे्ले आहे. [एज ऑफ शद नंदाज् अडँ मौर्याज, 

प.ृ १७५.] पुरोणहतािंा पाझठबा णमळणवण्याच्या त्याच्या इच्छेपेक्षाही काहीतरी अणधक असल्यािे ते एक णनिशगक 
आहे असे णिसून येईल. किाणित राजपि आणि िैवी सत्ता याचं्यामधील पुरोणहतासंारख्या मध्यस्थानंाही 
वर्ळिाऱ्या संबधंावर जोर िेिारा हा एक प्रयत्न होता. अशोकाला आपल्या प्रिारामध्ये त्यािा उपयोर् 
िंाला. धम्माशर्र्र्यक धोरिाच्या प्रसारामुळे जंबुद्वीप िेवासंाठी योग्य िंाले. [लघु णशलाशासन, ब्रह्मणर्री, ब्लोि, ले 
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एं्स्के्रपशसओ ं र् अिोक, पृ. १४६.] हा त्यािा िावा व तत्सम अणभप्राय यािंी भोळ्या भाबड्ा लोकाचं्या मनात 
त्याच्या णबरुिाशंी सारं्ड घातली रे्ली व त्यामुळे तो िरोिरि िेवानंा णप्रय आहे अशी त्यािंी िात्री िंाली 
असावी. आपि साधलेल्या आपल्या राज्याच्या कल्यािाच्या बाबतीत, स्तंभलेिात व इतरत्र त्यािी जी 
आत्मसंतुष्टता व्यक्त िंालेली आहे, [पािव ेणशलाशासन, िुसरे स्तंभशासन.] ती पाहता आपिास असे सुिणवता येईल 
की णनिान त्याच्या अिेरच्या वषांमध्ये आपल्या णबरुिावर त्यािा शब्िशुः णवर्श्ास असावा. 

 
अणधकाऱ्यानंा व प्रजाननानंा कोित्याही वळेी राजाकंडे जाता आले पाणहजे या कल्पनेवर 

अथविास्राने जोर णिलेला आहे आणि जर तसे नसेल तर र्ोंधळ व अप्रीती णनमाि होऊन ती राजािा शत्रूला 
बळी िेतील असाही इषारा अथविास्त्राने णिलेला आहे. [एक, १९.] हा सल्ला मौयग राजानंी कटाक्षाने मानलेला 
णिसतो. साम्राज्याच्या कारभारातील कामाच्या िडपिामुळे ते अत्यावश्यक ठरले यात शकंा नाही. अंर्मिगन 
िालू असतानाही सल्लामसलतीसाठी राजाकडे जाता येते असे मेर्नॅ्स्थणनस णलणहतो. [स्रॅबो, पंधरा, एक, ५३–५६] 
आपल्या एका आज्ञालेिात अशोक असे सारं्तो की, आपि कोठेही असलो, भोजन करीत असलो, 
अंतुःपुरात अर्र उपवनात आराम करीत असलो तरी वाताहरानंी तेथे याव;े मंणत्रपणरषिेच्या बैठकीत 
उपन्स्थत िंालेल्या एिाद्या णवषयाकडे आपि लक्ष िेण्यािी र्रज भासली तर तसे आपल्याला ताबडतोब 
कळवाव.े [सहावे णशलाशासन, णर्रनार, ब्लोि, ले एसस्के्रपणसओ ं ि अशोक पृ. १०७] जर राजाने सवगसाधारि तीन पर्थ्ये 
पाळली तरि राजा यशस्वी होऊ शकतो असे कौटल्य आग्रहाने सारं्तो. सवग णवषयाकंडे त्याने सारिेि 
लक्ष णिले पाणहजे. त्याने नेहमी कायगरत व कारवाई करण्यात तत्पर राणहले पाणहजे आणि शवेटी आपल्या 
कतगव्यात त्याने कधीही कसूर करू नये. [एक, १९.] अथात ज्या राज्यात अणधकाऱ्याचं्या णवस्तृत जाळ्यामाफग त 
कायगक्षम प्रशासन होत असेल तेथेि असा आिशग प्रत्यक्षात येऊ शकेल. 

 
त्या काळात कायिा म्हिजे प्रामुख्याने सामाणजक िालीरीतींनाि मासयता णिलेली असे. वैयन्क्तक 

प्रकरिाणंवषयीिे णनिगय सामाणजक प्रघातानंा अनुसरून घेतले जात. असे णनिगय िेण्यािे राजाला स्वातंत्र्य 
असे. आपल्या सल्लार्ारािें मत णविारात घ्याव ेअसा सल्ला राजाला िेण्यात आलेला आहे. पि अंणतम णनिगय 
हा त्यानेि घ्यावयािा असे. राजावर एक राजकीय अंकुश म्हिून मंणत्रपणरषिेने काम केलेही असेल. परंतु 
जेथे राजाने ठरणवलेल्या धोरिाच्या णवरुद्ध लोकमत असेल तेथेि मंणत्रपणरषि प्रभावी ठरू शकत असेल. 
मंणत्रपणरषिेसारख्या स्वरुपाच्या आधुणनक संस्थानंा सरकारच्या िौकटीत जे एक मजबूत स्थान असते तसे 
मंणत्रपणरषिेला नव्हते. राजाच्या सामर्थ्यानुसार आणि सभासिाचं्या कुवतीनुसार वळेोवळेी णतच्या सते्तत 
बिल होत रे्ला यात शकंा नाही. मंत्र्याचं्या सते्तिे एक उिाहरि आपल्याला अशोकाच्या राज्यारोहिाच्या 
वळेिे सारं्ता येईल. राधारु्प्त या मंत्र्यािा पाझठबा असल्याने त्याला झसहासनावर येण्यास मित िंाली. 
अशोक आपल्या िोन आज्ञालेिामंध्ये पणरषिेिा उल्लेि करतो. पणहल्या प्रसंर्ी पणरषिेिे काम िुय्यम 
स्वरुपािे णिसते. अशोकाने स्वीकारलेल्या नव्या प्रशासकीय उपाययोजनािंी ििल युक्तानंी घ्यावी अशी 
आज्ञा पणरषिेने करावी अशी अपेक्षा णिसते. [णतसरे णशलाशासन, णर्रनार, ब्लोि, ले एसस्के्रपणसओ ं व अशोक पृ. ९६.] या 
उिाहरिावरून असे णिसते की राजाने णनणित केलेल्या धोरिाच्या अंमलबजाविीिी जबाबिारी पणरषिेवर 
होती. िुसऱ्या प्रसंर्ी पणरषिेला िूपि जास्त अणधकार असावते असे णिसते. [सहावे णशलाशासन, णर्रनार, उपरोक्त 
प.ृ १०७.] राजाच्या अनुपन्स्थतीत राजाच्या धोरिािी ििा ती पणरषि करू शके. तसेि िुरुस्त्याही सुिव ूशके 
झकवा राजाने ज्यािी जबाबिारी पणरषिेवर सोपणवली आहे अशा कोित्याही आकन्स्मक णवषयािा णविार 
करू शके. तथाणप अशाही पणरन्स्थतीत पणरषिेिे मत राजाला असेल तेथे ताबडतोब कळवाविे लारे्. 
अंणतम णनिगय राजाकडेि असे व पणरषि ही सल्लार्ारसभा म्हिूनि मानली जाई. बहुधा बऱ्याि णवषयावंर 
णवशषेतुः आिीबािीच्या वळेी पणरषिेिा सल्ला घेिे राजाच्याि णहतािे होते. [मंत्र्याचं्या पणरषिेला राजापेक्षा वरिढ सत्ता 
होती व ती राजािे धोरि नाकारू शके असे णसद्ध करण्यािा प्रयत्न जयस्वाल यानंी केला आहे. (लहदू पॉशलटी पृ. २७५–८०, २९४–३०५) 
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बारुआंनी िशगणवल्याप्रमािे (अिोक अडँ शहज इन्स्क्स्क्रप्ि्स, पृ. २१३) जयस्वालािें वािन शन्हशत या शब्िाच्या िुकीच्या अथावर आधारलेले आहे. 
जयस्वालना वाटते त्याप्रमािे हा शब्ि शनक्वन्स्कप्त, नाकारिे या शब्िापासून िंालेला नसून शनक्वन्स्कप्त या शब्िापासून बनलेला आहे व त्यािा अथग, 
णविारणवणनमयातून णनघालेला तोडर्ा, असा आहे. पणरषिेकडूनि आपल्या धोरिािा स्वीकार व्हावा म्हिून अशोक आतुरतेने वाट पाहात आहे असे 
काही या आज्ञालेिातून नक्कीि ध्वणनत होत नाही. त्यातून आज्ञाथीि सूर णनघतो. णशवाय जर पणरषिेला इतके सामर्थ्यग असते तर अशोकाने 
आपल्या स्वतुःच्या उणिवानंा जाहीर प्रणसद्धी णिली नसती.] 

 
राजा स्वतुः पणरषिेतील सभासिािंी णनवड करीत असे, या वस्तुन्स्थतीमुळे पणरषिेवरील राजाच्या 

णनयतं्रिात वाढ िंाली होती. आपल्या स्वतुःच्या धोरिाला जे अनुकूल आहेत अशाि लोकािंी णनवड 
करण्यािी राजािी प्रवृत्ती असिार. मंत्र्याचं्या अंर्ी आवश्यक असिाऱ्या रु्िािंी यािी िेताना, अथविास्त्र 
जसम, प्रामाणिकपिा व बुणद्धमत्ता यावर जोर िेते. [एक, ९.] पुढे ते असे सुिणवते की णवणवध साधनाचं्या आधारे 
या रु्िािंी िात्री करून घ्यावी. मंत्र्याचं्या णनवडीबाबतिा हा दृणष्टकोन अत्यतं आिशगवािी आहे आणि 
व्यवहारात तो संपूिगपिे क्वणिति उतरणवला रे्ला असेल. या मंत्र्याचं्या णनष्ठेिी पारि राजा कोिकोित्या 
मार्ांनी करु शकतो त्यािेंही स्पष्टीकरि णिलेले आहे. या णठकािी त्याला मुख्यमंत्री व पुरोणहत यािंी मित 
णमळते. [एक, १०.] मेर्नॅ्स्थणनस सारं्तो की राजािे सल्लार्ार एका णवणशष्ट जातीमधून णनवडले जातात व 
त्याच्या यािीत णतिा सातवा क्रम आहे. [डायोडोरस, िोन, ४१.] जर हे मंत्री ब्राह्मि व उच्चविीय क्षणत्रय या 
जातींमधीलि असतील तर हे णवधान बरोबर आहे. इतर कोित्याही जातीच्या सभासिािंी मंत्री म्हिून 
णनवड होण्यासारिी नव्हतीि. 

 
पणरषिेच्या सभासिािंी णनणित अशी संख्या नव्हती. जरुरीप्रमािे ती बिलत असे. मौयांिी 

मंणत्रपणरषि बरीि मोठी असावी. अथगशास्त्रातील यािीत मुख्यमंत्री झकवा महामंणत्र असून मंत्री आणि 
मंणत्रपणरषि याचं्यात फरक केलेला आहे. (मंणत्रनोमंत्रीपणरषिािं),[एक, १५.] मंणत्रमंडळ झकवा मंणत्रपणरषि 
म्हिजे महामतं्र्यासकट तीन ते िार सल्लार्ारािंा एक लहानसा र्ट, अंतवतुगळ झकवा एक णनकटिे 
सल्लार्ारमंडळ म्हिून णनवडला जात असावा. हा र्ट कायमिाही असू शकेल झकवा आजच्या 
सणमतीसारिा णवणशष्ट प्रश्नापंुरता णविारणवणनमय करण्यासाठी णनवडला जात असेल. एिाद्या णवषयावर 
सल्ला घेण्यािी इच्छा असेल तर राजाने तीन ते िार मंत्र्यािंा वैयन्क्तक झकवा त्या एवढ्या लहान र्टािा 
सामणूहक सल्लाही घ्यावा असे सुिवलेले आहे. [उपरोक्त.] मोठ्या सभेपेक्षा राजाने वैयन्क्तक रीत्या णविार 
घेतला तर मंत्री आपले दृणष्टकोन अणधक िारं्ल्या तऱ्हेने मोकळेपिाने सारं् ू शकतात. म्हिून अशा 
णविारणवणनमयातून स्पष्ट मत णमळण्यास मित होते. याणशवाय ििा केलेल्या णवषयासंबधंीच्या 
णविारणवणनमयाबाबत अणधक रु्प्तता राहते आणि कौटल्य या णवषयाबंाबतच्या रु्प्ततेणवषयीिे महत्व 
आवजूगन सारं्तो. 

 
महसुलावर णनयंत्रि ठेविाऱ्या अनेक िात्यामंाफग त कें द्रीय प्रशासन होत असे व प्रत्येक िात्यावर 

एक णवणशष्ट अणधकारी असे. राजकोष आणि धासय, रत्ने यासंारिे प्रामुख्याने वस्तुरुपाने येिारे व रोिीने 
येिारे राज्यािे उत्पन्न याचं्या व्यवस्थेबाबत कोषाणधकारी (संशनधाता) जबाबिार असे. त्यािंा साठा करिे 
ही त्यािी िास जबाबिारी होती. [िोन, ५] राज्याच्या णवणवध भार्ामधून महसूल र्ोळा करण्यािी जबाबिारी 
ज्याच्यावर होती अशा मुख्य अणधकाऱ्याच्या (समाहता) िात्याबरोबर हे िाते काम करी. [िोन, ६.] 
अथविास्त्रात णिलेल्या महसुलाच्या साधनाचं्या यािीमध्ये नर्रे, जमीन, िािी, जंर्ले, रस्ते, जकात, िंड, 
परवाने, पक्का माल, णवणवध प्रकारिा व्यापारी माल आणि मौल्यवान िडे यापंासून णमळिाऱ्या महसुलािा 
समावशे आहे. उत्पन्न, ििग आणि महालेिापरीक्षकाने सािर केलेल्या णहशबेावंर िेिरेि या णवषयाशंीही 
समाहता या अणधकाऱ्यािा संबंध असे. राज्यािे आणि राजकुटंुणबयािें णहशबे महालेिापरीक्षक ठेवीत असे. 
[िोन, ७.] त्याच्या मितीस कार्थमकाचें कारकुनािें मंडळ असे. प्रत्येक िात्याच्या णहशबेाणवषयीिा अहवाल 
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सवग मंत्री एकत्र येऊन सािर करतील असे अथविास्त्र सारं्ते. णवर्श्ासघाताच्या प्रकरिात जरी त्या त्या 
मंत्र्याला वैयन्क्तक रीत्या झकवा िात्याला णशक्षा होई यात शकंा नसली तरी यातून संयुक्त जबाबिारीिी 
पद्धती सूणित होते. सरकारी सेवकाकंडून पैशािा अपहार हा प्रकार णनणितपिे पणरणित होता. [िोन, ९.] 
अशा अपराधासाठी जबरिस्त िंडािी णशक्षा सुिणवण्यात आलेली आहे. आषाढ (जुलै) मणहसयापासून 
णहशबेािे आर्सथक वषग सुरू होई व प्रत्येक वषात ३५४ णिवस कामािे म्हिून मानले जात अणधक मणहसयातील 
कामािा णहशबे स्वतंत्र ठेवला जाई. 

 
वतेन आणि सावगजणनक बाधंकामे यावंर प्रामुख्याने ििग होई. राजिरबार व राजकुटंुब याचं्या 

ििासाठी राजाच्या जणमनीतून णमळिाऱ्या उत्पन्नाबरोबरि राष्ट्रीय महसुलाचं्या काही भार्ािा उपयोर् 
करावा लारे्. राजकोषात जमा होिाऱ्या पैंशामधून अणधकाऱ्यािेंही वतेन णिले जात असे. [पाि, ३.] एकूि 
महसुलाच्या एक चतुथांि भाग यासाठी ठेवलेला असे. या वतेनापंैकी काहींिी यािी आहे. मंत्री, पुरोणहत व 
सेनापती यानंा ४८००० पि णमळत. समाहता व संशनधाता यानंा २४००० पि णिले जात. मंणत्रपणरषिेच्या 
सभासिानंा १२००० पि णमळत, लेिापरीक्षकािंा नोकरवर्ग व लेिक यानंा ५०० पि णिले जात. िुिैवाने 
पि िे मूल्य णकती होते अर्र ही वतेने वार्सषक होती की माणसक होती याणवषयी आपल्याला माणहती णमळत 
नाही. वरे्वरे्ळ्या अणधकाऱ्यानंा णमळिाऱ्या वतेनािें प्रमाि मात्र स्पष्ट णिसते. 

 
सावगजणनक बाधंकामावरील ििामध्ये रस्ते, णवणहरी व धमगशाळा याचं्या बाधंकामािा व िेिरेिीिा 

ििग, सुिशगन तलावावरील धरिाच्या बाधंकामासारख्या पािीपुरवठ्याच्या बाधंकामािंा ििग आणि औषधी 
वनस्पती व िंाडे याचं्या लार्वडीिा ििग यािंा समावशे होई. मोठे सैसय सुसज्ज रािण्यासाठीही 
महसुलातील बराि मोठा भार् ििी पडत असला पाणहजे. राज्याच्या मालकीच्या िािी व त्यातंील 
उत्पािन आणि राज्याने नेमलेल्या काराणर्रािें वतेन यावंरील ििगही राजकोषातून होत असावा. धमािाय 
संस्थानंा णमळिारी अनुिाने याि साधनातून णिली जात होती की राजाच्या जणमनीतून णमळिाऱ्या 
उत्पन्नातून णिली जात होती हे णनणित करता येत नाही. राष्ट्रीय कोष आणि राजािा िाजर्ी ििग यात 
अथविास्त्रात फरक करण्यात आलेला नाही. राजा िेत असलेली िाजर्ी िाने अशा प्रकारे कोषातूनि णिली 
जात. कोषातील णनधीिा वापर करून अशोकाने बौद्ध मठाला णिलेल्या िेिग्यानंा नार्री प्रशासन व इतर. 
धार्समक संस्था याचं्याकडून णवरोध िंालेला असण्यािी शक्यता आहे. 

 
णवणवध अध्यक्षाचं्या कतगव्यासंाठी कौटल्याने एक संपूिग णवभार् ििी घातलेला आहे. [िोन, १३–३६] 

णवणशष्ट साधनापंासून णमळिाऱ्या महसुलावर या अणधकाऱ्यािंी िेिरेि असे आणि या साधनाशंी संबंणधत 
असिाऱ्या िात्याचं्या प्रशासनािी जबाबिारीही त्याचं्यावर असे. साधारतुः ते स्थाणनक कें द्रामध्ये कामे 
करीत व राजधानींतील प्रशासनाला आपला अहवाल सािर करीत. सोने व सोनार, रु्िामे, व्यापार, 
अरण्यातून णमळिारा माल, शस्त्रार्ार, वजने आणि मापे, जकात, णविकाम, शतेी, िारू, कत्तलिाना, 
वशे्या, जहाजे, र्ायी, घोडे, हत्ती, रथ, पायिळ, प्रवासपरवाने यावरील अध्यक्षािंा आणि नार्री अध्यक्षािंा 
या गं्रथामध्ये उल्लेि केलेला आहे. 

 
राजपुत्राकडे अर्र राजकुटंुबातील एिाद्या व्यक्तीकडे प्राणंतक प्रशासनािे णनयंत्रि असे. 

आज्ञालेिामंध्ये कुमार आणि आयगपतु्र या संज्ञािंा वापर केलेला आहे. कुमार हे णबरुि राजपुत्रासंाठी असाव े
व इतर णनकटच्या नातेवाईकािंा उल्लिे आर्यवपुत्र या संजे्ञने होत असावा. [हुल्टश, कॉपवस इन्स्क्स्क्रप्िनम्, इंशडकारम्, 

व्हॉ. एक, पृ. िाळीस.] साधारितुः ते साम्राज्याच्या प्रातंावंर राजप्रणतणनधी वा राज्यपाल असत. आज्ञालेिामंध्ये 
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िार प्राणंतक राजधासयािंी नाव े साणंर्तलेली आहेत. त्यावरून अशोकाच्या कारणकिीत साम्राज्यािी 
णवभार्िी िार प्रमुि प्रातंामंध्ये िंालेली असावी. तक्षणशला ही उत्तरेकडील प्रातंािी तर, पणिमेिी 
उज्जणयनी, पूवेिी तोसली व िणक्षिेिी सुविगणर्री ही राजधानी होती. [पणहला, िुसरा, वेर्ळा आज्ञालेि, लघु 
णशलाशासन, ब्रह्मणर्री.] हे प्रातं प्रशासकीय णवभार् असून ते राजप्रणतणनधींकडे सोपणवलेले होते. राजप्रणतणनधी 
म्हिून राजपुत्रािंी नेमिूक करण्याने त्याचं्या प्रशासकीय णशक्षिािा व्यावहाणरक हेतूही साध्य होई. जेव्हा 
राजा व राजपुत्र याचं्यामधील संबंध िारं्ले असत तेव्हा राजप्रणतणनधी या नात्याने राजपुत्र राजाच्या 
धोरिानुसार वारे्, हा त्यात आणि एक फायिा असे. राजाशी एकणनष्ठ असिाऱ्या राजपुत्राच्या नेतृत्वािाली 
बंडाळी होण्यािा संभव कमीि असिार. पि यातील र्ैरफायद्यािंीही कल्पना होती व त्याणवरुद्ध 
णविारवतंानंी इशाराही णिलेला होता. राजाला णवरोध करण्याच्या दृष्टीने आपले स्वतुःिे बस्तान पके्क 
बसणवण्यासाठी राजपुत्राला आपल्या राजप्रणतणनणधत्वाच्या मुितीिा फायिा उठणवता येिे शक्य असते. 
राजपुत्र हे धोक्यािे उर्मस्थान होऊ शकते आणि एिाद्या प्रातंािा संपूिग ताबा त्याच्याकडे िेण्याने तो 
बेजबाबिार कृत्यास प्रवृत्त होऊ शकतो असा इशारा अथविास्त्राने णिलेला आहे. [एक, १७.] भाऊ भाऊ 
असिाऱ्या राजपुत्रामंध्ये प्राणंतक राज्यपाल या नात्याने बरीि स्पधा असते व त्यातून वारश्यासाठी युद्ध सुरू 
िंाल्यास ते प्राणंतक सेनेिा उपयोर् परस्पराणंवरुद्ध करू शकतात. [भारताच्या पुढच्या इणतहासात मुघलकाळामध्ये हा 
प्रकार वारंवार िंाला.] झबिुसाराच्या मुलामंध्ये झसहासनासाठी संघषग सुरू िंाला तेव्हा हे णनणिति घडलेले 
असिार. राज्यपाल म्हिून अशोकािी कारकीिग यशस्वी ठरल्यामुळे, झबिुसारानंतर र्ािीवर येण्यािे 
कतृगत्व आपल्याजवळ असल्यािी त्यािी िात्री पटली असेल असाही संभव आहे. 

 
प्रातंाच्या कके्षतील लहान लहान णवभार्ािे प्रशासकीय अणधकारी बहुधा स्थाणनक लोकामंधून 

णनवडले जात असत. णर्रनारच्या लेिात, परिेशातून येऊन स्थाणयक िंालेल्या कुलातील तुषास्प यािा 
राज्यपाल म्हिून उल्लेि केलेला आहे. [सरकार, शसलेक्ट इन्स्क्स्क्रप्ि्स.... पृ. १६९.] टोळ्याचं्या बाबतीत स्थाणनक 
राजानंाि बहुधा प्रशासनािे प्रमुि म्हिून मासयता णिली जाई. यामुळे मौयांच्या णनयतं्रिािाली जेव्हा 
एिािा भार् येई तेव्हा संघटनेतील णवस्कळीतपिा कमी होईल अशी काळजी घेतली जाई. णशवाय 
स्थाणनक राज्यकत्यांपेक्षा परक्या प्रशासकाबाबत अणधक रार् असण्यािा संभव असे हा भार् वरे्ळाि. अशा 
बाबतीत प्रशासनातील िालच्या पातळीवर स्थाणनक स्वायत्तता राहू णिली असावी. 

 
प्राणंतक प्रशासनात मंणत्रपणरषिेला कें द्रातील मंणत्रपणरषिेपेक्षा अणधक अणधकार होते. व्यवहारातही 

राजपुत्रावर ती अंकुश ठेवी आणि जर प्रसंर् पडलाि तर राजाशी प्रत्यक्ष संपकग  साधत असे. अशोकाच्या 
कारणकिीपूवीच्या आणि कारणकिीतील िोन घटनानंी हे स्पष्ट होते. झबिुसाराच्या कारणकिीतील 
तक्षणशलेतील उठाव हा स्थाणनक मंत्री व अणधकारी याचं्याणवरुद्ध होता, राजपुत्राणवरुद्ध नव्हे. [िुसरे प्रकरि 
पहा.] या णठकािी असे णिसते की मंत्र्यानंा जेवढी सत्ता होती त्यापेक्षा त्यानंी अणधक वापरली. िुसरे णनिशगक 
म्हिजे अशोकाच्या आजे्ञने कुिालाला आंधळे केले ती कथा. [िुसरे प्रकरि पहा.] राजाच्या आजे्ञणवषयी 
राजपुत्राला अज्ञानात ठेवल्याबद्दल मंत्र्यानंा आियग वाटलेले नव्हते. यावरून राज्यपालाला न कळणवता 
राजाने सरळ मंत्र्याना आज्ञा करिे हे णनत्यािे प्रसंर् असावते असे या कथेवरून सूणित होते. आपल्या काही 
अणधकाऱ्यािंी नेमिूक करण्यािा राज्यपालाला अणधकार होता. उिाहरिाथग, िर पाि वषांनी 
तपासिीसाठी िौरे करिाऱ्या महामत्त या अणधकाऱ्यापंकैी काहींिी नेमिूक राजा तर काहींिी नेमिूक 
राज्यपाल करीत असे. 

 
मौयांच्या प्रशासनपद्धतीमध्ये महामत्ताचंा नेमका िजा कोिता होता हे अणनणिति राणहलेले आहे. 
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णवणवध साधनामंधून वरे्वरे्ळ्या प्रकारच्या अणधकाऱ्यािंा महामत्त म्हिून उल्लेि केलेला आहे. कोित्याही 
ज्येष्ठ अणधकाऱ्याला उदे्दशून, मर् त्याच्याकडे कोितीही कामे सोपणवलेली असोत, या संजे्ञिा वापर केला 
जात असावा असे णिसते. अथविास्त्रात मंत्री या अथाने ही संज्ञा वापरलेली आहे. बौद्ध वाङ्मयापेक्षा हा अथग 
अणधक मयाणित आहे. [बौद्ध वाङ् मयात महामत्ताचे णवणशष्ट काम अनेक वेळा त्याच्या णबरूिाति स्पष्ट केलेले णिसते. सयायालयीन 
अणधकाऱ्यािा, र्ोहाशरकमहामत्त लष्ट्करी अणधकाऱ्यािा, सेनानार्यकमहामत्त, मुख्यमतं्र्यािा सुम्बष्ट्र्यकम्महामत्त आणि करािंी आकारिी करिाऱ्या 
अणधकाऱ्यािंा दोनमापकमहामत्त सजं्ञानंी उल्लिे केलेला णिसतो (महार्ग्ग, एक, ४०, जातकाज्, व्हॉ. िोन पृ. ३०, ७०) थॉमसने या समासािंी 
फोड महती मात्रा र्यस्र्य अशी करून त्यािा अथग उच्चाणधकार असिारी व्यक्ती असा साणंर्तला आहे. (जेआरएएस, १९१४, प.ृ ३८६)] आपल्या 
कोरीव लेिामंध्ये या संजे्ञिा वापर करताना अनेक प्रकारच्या अणधकाऱ्यािंा समावशे अशोक त्यात करतो 
आणि मंत्री झकवा सल्लार्ार म्हिूनही महामत्ताचंा उल्लिे केलेला आहे. [सहावे णशलाशासन, णर्रनार, ब्लोि, लें  
ए्स्क्रें पशसओ ं द अिोक, पृ. १०७.] या प्रकारापंकैी काहींिा संबधं सामासय प्रशासनाशी होता, लघु णशलाशासन 
ज्यानंा उदे्दशून णलणहलेले आहे त्यािंा या प्रकारात समावशे होतो. [उपरोक्त प.ृ १४५.] नर्रातील सयायालयीन 
अणधकाऱ्यािंा उल्लेि एका वरे्ळ्या कोरीव लेिात केलेला आहे. [उपरोक्त पृ. १३६.] सयायाधीश व सयायालयीन 
अणधकारी याचं्या कामाच्या तपासिीसाठी ज्या अणधकाऱ्यानंा िौऱ्यावर पाठवावयािे होते त्यानंा उदे्दशूनही 
हीि संज्ञा वापरलेली आहे. अथाति हे अणधकारी सयायालयीन अणधकाऱ्यापेंक्षा वरिढ असिार. 
कें द्रसरकार व प्राणंतक राज्यपाल या िोघाकंडूनही िौऱ्यासाठी असे अणधकारी पाठणवले जात. रािीच्या 
आज्ञालेिात कारुवाकी रािीने जी काही िाने करावयािी होती त्यािंी नोंि महामत्तानंी ठेवावी अशी अपेक्षा 
आहे. [उपरोक्त, पृ. १५९.] अंतुःपुर व ज्या िात्याशंी णस्त्रयािंा संबंध येत असे त्यावर इशर्य्ख–महामत्ताचें 
णनयतं्रि असे. [बाराव ेणशलाशासन, णर्रनार, उपरोक्त, पृ. १२१.] धम्म–महामत्त या नव्या प्रकारच्या महामत्ताचंा वारंवार 
उल्लेि येतो, त्याचं्या सेवाकायािी सुरुवात अशोकाच्या राज्यारोहिाच्या िौिाव्या वषापासून िंाली. [पािव े
णशलाशासन, बाराव ेणशलाशासन, सातव ेस्तंभशासन.] 

 
अशा प्रकारे महामत्त ही उच्च जबाबिाऱ्या असिाऱ्या अणधकाऱ्यािंी श्रेिी होती. ते ज्येष्ठ स्थानावर 

असल्याने व प्रशासन आणि सयाय याचं्या णवणवध शािावंर त्यािें णनयंत्रि असल्याने त्याचं्याणवषयी िूपि 
आिर बाळर्ला जात असावा यात शकंा नाही. सल्लार्ार व कर आकारिी करिारे णनरीक्षक याचं्या सातव्या 
जातीिा जेव्हा मेर्नॅ्स्थणनसने उल्लिे केलेला आहे तो बहुधा महामत्तानंा उदे्दशून असावा. मेर्नॅ्स्थणनसच्या 
णलिािातील एक उतारा डायोडोरस पुढील प्रमािे उद्धतृ करतो. 

 
सल्लार्ार, कर आकारिी करिारे आणि सावगजणनक कामािंा णविार करिारे यािंा सातव्या जातीत 

समावशे होतो. संख्येच्या िुप्टीने हा वर्ग सवात लहान आहे पि या वर्ातील लोकािें उच्च िाणरत्र्य आणि 
शहािपि, राजािे सल्लार्ार, राज्यािे कोषाणधकारी, तंयािंा णनकाल िेिारे लवाि यािंी या वर्ातून 
होिारी णनवड यामुळे या वर्ातील लोकानंा सवात जास्त मान णिला जातो. सेनेतील अणधकारी व मुख्य 
सयायाधीश हेही साधारितुः याि वर्ातील असतात. [डायोडोरस, िोन, ४१.] स्रॅबोने पुढील उतारा णिला आहे. 
‘सातव्या वर्ामध्ये राजािे सल्लार्ार आणि कर आकारिी करिारे अणधकारी यािंा समावशे होतो. 
सरकारमधील सवोच्य पिे, सयायसभा, सावगजणनक कामािें सामासय प्रशासन यासंाठी त्याचं्यातून णनवड 
होते.’ [स्रॅबो, पंधरा १, ४८.] ॲणरयन णलणहतो, ‘राजा आणि स्वायत्त नर्रािें सयायाधीश यानंा सावगजणनक 
कामाच्या संिालनात सल्ला िेिाऱ्या राज्याच्या सल्लार्ारािंा सातव्या वर्ात समावशे होतो. संख्येच्या दृष्टीने 
हा वर्ग लहान आहे पि श्रेष्ठ िजािे शहािपि आणि सयायबदु्धी यामुंळे तो वरे्ळा आहे. यामुळे राज्यपाल, 
प्रातंािें प्रमुि, उपराज्यपाल, कोषाध्यक्ष, सेनानी, नौिलाणधकारी, शतेीिे णनयंत्रक आणि उच्च अणधकारी 
यािंी णनवड करण्यािा िास अणधकार त्याचं्याकडे आहे. [इंशडका, बारा.] 
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या उताऱ्याचं्या परीक्षिावरून हे स्पष्ट होते की इतर साधनावंरून उपलब्ध असिारे महामत्ताचं्र्या 
सेविेे विगन आणि हे उतारे यािंा बराि मेळ बसतो. महामत्तामंधून मंशत्र पशरर्देची णनवड करावी हा 
राजाला णिलेला सवात योग्य सल्ला, कारि त्यािंा प्रशासनािा अनुभव फार मोलािा असे. तंयािें णनवाडे 
करिारे लवाि हे बहुधा आज्ञालेिामंध्ये उल्लेणिलेले सयायिानणवषयक महामत्त होते. सातव्या वर्ातील 
स्वायत्त नर्रामंधील सयायाधीशाचं्या कामाणवषयी ॲणरयनने णिलेला अणभप्राय म्हिजे टोळ्याचं्या 
प्रजासत्ताकामंध्ये महामत्ताचंी प्रशासक म्हिून जी नेमिूक होई त्याणवषयीिा काहीसा र्ोंधळ असावा. 
मौयांच्या बाबतीत अशा नेमिुका ही णनणिति संभाव्य र्ोष्ट होती. महामत्ताचं्या बाबतीत युरोपीय गं्रथामंध्ये 
िुलग णक्षत केला रे्लेला एकमेव र्ट म्हिजे धम्ममहामत्ताचंा. परंतु अशोकाच्या कारणकिीपयंत या र्टािी 
सुरुवात िंालेली नसल्याने मेर्नॅ्स्थणनसच्या वृत्तातंात त्यािा उल्लेि नसावा. उच्च पिावंर असिाऱ्या 
महामत्ताचंा, एक अर्िी वरे्ळा र्ट असावा असे णिसते. त्यामुळे साहणजकि मेर्नॅ्स्थणनसला त्यािंा एक 
वरे्ळा वर्ग वाटला असावा. 

 
नर्रामंधील सयायिानािे काम िास नेमिूक केलेल्या महामत्ताचं्र्या हुकमतीिाली असे व पणहला 

वरे्ळा आज्ञालेि त्यानंाि उदे्दशून आहे. [ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १३६.] या आज्ञालेिात सयायी वार्िूक 
व णनुःपक्षपाती णनवाडे याचं्या महत्त्वावर णवशषे भर णिलेला आहे. क्रोध, आळस, थकवा, सहनणशलतेिा 
अभाव इत्यािी िोघापंैकी कोित्याही िोषामुळे णनवाडा पूवगग्रहिूणषत होऊ शकेल असा सावधणर्रीिा इषारा 
अशोक िेतो. असयायापासून संरक्षि करण्यासाठी आििी तरतूि म्हिून नर्रामंधील सयायव्यवस्थेिी 
तपासिी करण्यासाठी िर पाि वषांनी एक महामत्त पाठणवण्यािे अशोकाने ठरणवलेले आहे. राजाने 
पाठवावयाच्या तपासणनसािेरीज स्थाणनक नेमिूक केलेल्या महामत्ताकडून िर तीन वषांनी प्राणंतक 
तपासिी होई. नर्राच्या प्रशासनातून कारार्ीर, व्यापारी व इतर नर्रवासीय याचं्या बाबतीत जे प्रश्न 
णनमाि होत असत त्याचं्याशी या सयायिानणवषयक महामत्ताचंा संबंध असे व अशा अनेक प्रश्नािंी ििा 
अथविास्त्रात करण्यात आलेली आहे. [बुक िौथे.] णववाह आणि वारसा याणवषयीिे णिवािी िावहेी याि 
अणधकाऱ्यासंमोर िािल केले जात असले पाणहजेत. 

 
ग्रामीि भार्ातील सयायिानणवषयक कामे राजुकामंाफग त होत असत. कर आकारिी करण्यािे 

कामही हे अणधकारी करीत, परंतु या णठकािी आपि फक्त त्याचं्या सयायिानणवषयक कामािंा णविार 
करिार आहोत. राजुकाचं्या कायाच्या या अंर्ाबाबत एक संपूिग स्तंभलेि कोरण्यात आलेला आहे. [िौथे 

स्तंभशासन, ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १६४.] अशोकाच्या कारणकिीच्या सत्ताणवसाव्या वषीिा हा आज्ञालेि 
आहे. यावरून हे सूणित होते की अशोकाने या अणधकाऱ्यानंा आपल्या कारणकिीत बऱ्याि उशीरा ही सत्ता 
प्रिान केली असावी. यापूवी ग्रामीि भार्ातील सयायिानािे काम उच्चतर अणधकाऱ्याचं्या हाती असाव ेहेही 
शक्य आहे, पि सवग जनतेला त्याचं्यापयंत पोहोिता येत नसे. शतेी आणि जमीन याणवषयीच्या प्रश्नावंर 
राजुकाचें णनयतं्रि होते. 

 
याि आज्ञालेिात सयायिानपद्धती व णशक्षा यासबंंधी एक वाक्य आहे. त्यातून असा प्रश्न उद्भवतो 

की जाणतनुसार णशक्षािें प्रमाि ठरणवण्यािी झहिंूिी िाल अशोकाने बंि केली होती की काय व तसे असेल 
तर ते नक्कीि एक अत्यतं धाडसी पाऊल होते. ते वाक्य पुढीलप्रमािे आहे. 

 
‘इन्स्कच्छतशर्रे्य शह एसा शकन्स्कम्त शर्र्योहालसमता च शसर्य दण्ड समता च’[िौथे स्तंभशासन, ब्लोि, ले 

एंस्के्रपशसओ ंद अिोक. पृ. १६४.] 
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‘परंतु सयायिानणवषयक पद्धती आणि णशक्षा याचं्यात समानता असावी हे इष्ट आहे.’ 
 
या मजकुरातील महत्त्वािा शब्ि आहे समता. एक णवद्वान, ‘णनुःपक्षपातीपिा’ असे त्यािे भाषातंर 

करतात. या संिभात सयायाधीशाचं्या बाबतीत पूवगग्रहाचं्या अभावापेक्षाही जास्त काहीतरी असे सूणित होते. 
[हुल्टश, कॉपवस इन्स्क्स्क्रप्िनम इंशडकारम, व्हॉ. एक, पृ. १२५.] रु्सहेर्ाराच्या सामाणजक प्रणतष्ठेबाबत पक्षपाती वृत्ती ठेवनू 
णशक्षा णिल्या जाऊ नयेत असे यावरून सूणित होते. पारंपाणरक गं्रथामंध्ये घालून णिलेली कायद्यािी पद्धती 
व णजिे पालन केले जात हाते याणवषयी शकंा नाही, त्या पद्धतीशी असा णनयम णवसंर्त ठरतो. उिाहरिाथग 
अथविास्त्रात या मुद्यावर अर्िी स्पष्टता आहे. अथगशास्त्र म्हिते, व्यक्ती (णतिी सामाणजक प्रणतष्ठा), रु्सह्यािे 
स्वरुप, र्ंभीर वा सौम्य कारि (ज्याच्यामुळे रु्सह्यासारिे वाईट कृत्य घडले), पूवगपणरन्स्थती व णवद्यमान 
पणरन्स्थती, वळे आणि जार्ा लक्षात घेता आणि रु्सहेर्ार राजकुटंुणबयापंकैी आहे की सामासय लोकामंधील 
आहे याबाबतच्या सयाय्य फरकािी ििल घेण्यास न िकुता, सयायाधीश सौम्य, मध्यम झकवा कठोर णशक्षा 
ठोठावण्यातील औणित्य ठरवील. [िार, १०. शामशास्त्री (भाषा)ं अथविास्त्र प.ृ २५५.] त्यािप्रमािे हलक्या जातीतील 
मािसाला वाममार्ाला नेिाऱ्या रु्सहेर्ारापेक्षा ब्राह्मिाला वाममार्ाला लाविाऱ्या रु्सहेर्ाराला जास्त कठोर 
स्वरुपािा िंड करण्यात आलेला आहे. [िार, १३.] 

 
अशोकाच्या दृष्टीने, णशक्षा िेताना जात व िजा यावरून करण्यात येिारा पक्षपात नष्ट करिे हे 

धम्माच्र्या तत्त्वाना साजेसे ठरले असते. परंतु त्यािवळेी, अशा प्रकारिे क्राणंतकारक पाऊल टाकल्याने 
समाजात अभतूपूवग उठाव होतील हेही अशोकाला उमर्ले असले पाणहजे. याणशवाय, असे पाऊल 
टाकल्याने फक्त ब्राह्मिि नव्हे तर क्षणत्रयही त्याच्या णवरुद्ध रे्ले असते व या िोघाचं्या एकणत्रत बळाला 
काबूत ठेविे अशोकाला अवघड िंाले असते. पशुहत्त्येवर बंिी घालण्यासाख्या उपायानंी अशोकाने जरी 
ब्राह्मिाचं्या स्थानावर अप्रत्यक्षपिे हल्ला िढणवलेला असला तरी भारतीय समाजातील या प्रभावी घटकाला 
उघड णवरोध न करण्याइतका तो धूतग होता, ब्राह्मिानंा जास्तीत जास्त आिर िािणवला पाणहजे असा 
आग्रह आपल्या आज्ञालेिामंध्ये धरून, अशोकाने ब्राह्मिािंी समजूत घालण्यािी काळजी घेतली आहे. 
अणलकडच्या एका भाषातंरात सुिणवल्याप्रमािे, ‘एकसारिेपिा’ हा शब्ि समता या शब्िािा अथग जास्त 
काटेकोरपिाने िशगणवतो. [ब्लोि, ले एंस्क्रें पशसओ द अिोक, पृ. १६५.] या अथानुसार, मौयांच्या प्रशासनािालील 
सवग प्रिेशामंध्ये कायद्यािी समान पद्धती स्वीकारावयािी होती. त्यािप्रमािे समान फौजिारी कायद्यािा 
उपयोर् करावयािा होता. यामुळे आपले णनिगय घेताना राजुकानंा मित िंाली असती व िाव े िालू 
असताना उच्च अणधकारी उपन्स्थत नसल्यास त्यानंा प्रत्येक िटला समजावनू िेता आला असता. कारि 
अशा एकसारिेपिामुळे णनयणमत प्रकाराचं्या पद्धतीनुसार कायिेशीर िटले िालणवता आले असते. [ललोख 
र्यांनी पुढे असे सुचशर्ले आहे की समता िलदामध्रे्य अनुस्र्ाराची भर र्ातली तर तो िलद संमता (संस्कृत सम्र्यकता) असा होईल र् त्र्याचा अथव 
एकसारखेपिा र्याऐर्जी अचूकता असा होईल. (ले एंस्क्रें पशसओ ंद अिोक, पृ. १६४, न. १०) जरी इतर कोित्र्याही मजकुरामध्रे्य अनुस्र्ार नाही 
हे खरोखरच आश्चर्यवजनक असले तरी हा अथव मा्र्य होण्र्याजोगा आहे.] 

 
मेर्नॅ्स्थणनसच्या म्हिण्याप्रमािे मौयगकालीन भारतात रु्सह्यािें प्रमाि कमी होते आणि तो 

भारतीयािें प्रामाणिक लोक असे विगन करतो. [स्रॅबो, पंधरा, १, ५३–५६.] ग्रीक झकवा आणशया मायनर याचं्याशी 
तुलना करता हे बरेिसे िरेही असेल. पाटणलपुत्र हे राजधानीिे शहर असल्याने तेथील बंिोबस्त िोि 
असला पाणहजे आणि तेथील अणधकारी रु्सहे होऊ नयेत म्हिून कठोरपिाने वार्त असले पाणहजेत. 
अथविास्त्राने रु्सह्याचं्या णवणवधतेिी शक्यता णविारात घेतलेली आहे. रु्सहेर्ारािंा शोध व त्यािंा णनुःपात 
यासाठी तीन िीघग प्रकरिे ििी घातलेली आहेत. [िार, ४, ५, ६.] बौद्ध वाङ्मयात ग्रामीि भार्ात िरोडे 
घालिाऱ्या टोळ्यािंा उल्लेि आहे. [जातकाज्, व्हॉ. चार, पृ. ४३०.] 



 अनुक्रमणिका 

णशक्षा प्रामुख्याने िंडाच्या स्वरुपात णिल्या जात असत. [अथविास्त्र. तीन, २, १७–२०, पाि, १.] जे िंड िेऊ 
शकत नसत त्यानंा तो भरण्याकरता स्वतुःिी वठेणबर्ारीसाठी णवक्री करता येई. [तीन, १३.] काही वळेा 
अवयवणवच्छेिनािी णशक्षा बिलून िंडािी णशक्षा िेता येई. [िार, १०.] कठोर णशक्षा पणरणित होत्या आणि 
प्रत्यक्षात त्या णिल्या जात. जरी अशोक स्वतुः बौद्धधमीय होता तरी मृत्युिंडािी णशक्षा त्याने रद्द केली नाही. 
तथाणप ज्यानंा मृत्युिंडािी णशक्षा िंालेली होती त्यानंा तीन णिवसािंी सुट िेण्यािी सवलत त्याने णिली. 
[िौथे स्तंभशासन.] या कालात सयायाधीशाकंडे अिेरिी िाि मार्िे शक्य होते. िटला परत िालणविे झकवा 
सुटकेसाठी नुकसानभरपाई करिे अशा स्वरुपात िाि मार्िे शक्य असाव.े ही पद्धती अथगशास्त्रातही नाही 
असे नाही[िोन, ३६.] जर िोसहीपकैी काहीि शक्य नसेल तर मृत्युिंड िंालेल्या रु्सहेर्ाराच्या अिेरच्या 
र्रजा आप्त झकवा णमत्र पुऱ्या करू शकत. [केनग असे प्रणतपािन करतो की, या णठकािी उल्लेणिलेल्या बेड्ा या शाणररीक णशक्षा 
िेिाऱ्या नसून अध्यान्त्मक बेड्ा असाव्यात. (अशोक, पृ. ६४) हा अथग िुकीिा आहे, कारि िौर्थ्या स्तंभशासनाच्या सिंभावरून असे स्पष्ट णिसून 
येते की, कायद्यािी व सयायिानािी पद्धती व त्यानुसार ज्या काही णशक्षा णिल्या जात त्यासबंंधीि तो उल्लिे आहे.] िौर्थ्या 
स्तंभशासनातील पणरच्छेिावरून, कठोर णशक्षा िेण्यािी कल्पना अशोकाला पसंत नव्हती, हे स्पष्ट आहे. 
एिाद्या प्रसंर्ी धोरिी मुत्सदे्दणर्रीने त्याच्या ध्येयावंर णमळणवलेल्या णवजयािे एक उिाहरि म्हिून हे मानता 
येईल. 

 
प्रशासनाच्या सोयीसाठी प्रातंािंी उपणवभार्िी णजल्ह्यामंध्ये करण्यात आलेली होती व प्रत्येक 

णजल्ह्यात अणधकाऱ्यािें र्ट काम करीत. या र्टात प्रादेशिक, राजुक आणि रु्यक्त या तीन प्रमुि 
अणधकाऱ्यािंा समावशे असे. त्याचं्या हातािाली मितीसाठी इतर अनेक अणधकारी असत. [णतसरे णशलाशासन, 

णर्रनार, ब्लोि, ले ए्स्क्रें पशसओ ंद अिोक, पृ. ९६.] प्रादेशिकाची कामे ही अथविास्त्रातील प्रदेितृप्रमािेच होती. प्रत्येक 
णजल्हा हा एका प्रदेितृच्र्या हातािालंी असे व या अणधकाऱ्याकंडे एका प्रातंातील एका णजल्ह्यािे एकूि 
प्रशासन सोपणवलेले असे. त्याचं्या कायामध्ये बरािसा भार् िौऱ्यािा असे. णजल्ह्याच्या आणि िेड्ाच्या 
अश्या अणधकाऱ्याचं्या कामािी तपासिी त्यानंा करावी लारे् व वसुलीिा मुख्य अणधकारी झकवा समाहतूव 
याला अहवाल सािर कराव े लार्त. [िोन, ३५.] त्यानंा असलेल्या सयायिानणवषयक अणधकारामुळे, तीन 
प्रदेितंृचा र्ट, कायद्याणवरुद्ध रु्सहे करिाऱ्याचं्या िटल्यासाठी सयायाधीश म्हिून काम पाही. [िार. १.] तीन 
प्रिेशतंृ व तीन मंत्री हे कायग पार पाडीत असल्यािे हा गं्रथ सारं्तो. काही प्रिेशामंध्ये मंत्र्यापेंक्षा प्रदेितृ 
णमळिे जास्त सोपे असे तर काही प्रिेशामंध्ये उलटही होई म्हिूनि ही प्रशासकीय योजना असावी. 
मंत्र्याचं्या श्रेिीमध्ये प्रिेशतंृिा समावशे आहे यावरून प्रिेशतंूिा िजा उच्च होता हे या पणरच्छेिावरून स्पष्ट 
आहे. अथात, फक्त र्ंभीर स्वरुपािेि िटले त्याचं्यापढेु आिले जात, व सौम्य स्वरुपािे िटले जशी 
पणरन्स्थती असेल त्याप्रमािे राजुकाकंडे झकवा नर्रसयायाधीशाकंडे सोपणवले जात. अध्यक्ष आणि िुय्यम 
अणधकारी याचं्याही कामािी तपासिी प्रिेशतृने करावी अशी अपेक्षा आहे. [िार, ९.] यावरूनही या 
अणधकाऱ्यािा िजा उच्च असल्यािे स्पष्ट होते. आपल्या णजल्ह्यातील महसूल र्ोळा करण्यावर िेिरेि 
करिे अणि ग्रामीि भार् व शहरे या िोसही णठकािी कायिा आणि सुव्यवस्था राििे असा प्रिेशतंृच्या 
कामािा साराशं यावरून सारं्ता येईल. 

 
प्रदेितृपेक्षा राजुकाचा िजा िुय्यम होता. परंतु इतर काही लेिकानंी बरोबर उलट सुिणवलेले 

आहे. [राजूक हे कें द्रीय सरकारिे मंत्री होते असे णसद्ध करण्यािा प्रयत्न जयस्वाल. यानंी केला आहे. त्याच्याकडे हजारो लोक सोपवलेले असत 
ही वस्तुन्स्थती आहे तरीही राजू म्हिजे राजा झकवा राज्यकता यावरून तो शब्ि आलेला आहे असे ते म्हितात, (लहदु पॉशलटी पृ. १९५, २८७, 
३०१–२) िुसरे णवधान िुकीच्या व्युत्पत्तीवर आधारलेले आहे. राजूकमधील पणहले अक्षर िीघग आहे कारि त्या काळात ब्राह्मी णलपीत व्यंजनािें 
जोडाक्षर णलणहता येत नसे.] हजारो लोक या अणधकाऱ्याच्या ताब्यात होते. या विगनावरून तो कें द्रीय 
सरकारमधील एक मंत्री होता हे म्हििे संयुन्क्तक वाटण्याजोरे् नाही, स्थाणनक प्रशासनात त्याच्याकडे 
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जबाबिारीिी जार्ा असल्यािा तो उल्लेि असू शकेल. प्रािेणशकाच्या कामामंध्ये, आपल्या णनयंत्रिािालील 
प्रिेशाचं्या संपूिग प्रशासनाच्या तपासिीसाठी िर पाि वषांनी काढावयाच्या िौऱ्यािा समावशे आहे. 
त्याच्याबरोबर रु्यक्त आणि राजुक आहेत. [णतसरे णशलाशासन, णर्रनार, ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक पृ. ९६.] रु्यक्त, 
राजुक आणि प्रादेशिक या क्रमाने या अणधकाऱ्यािंा उल्लेि आहे. स्थूलमानाने पणहला झकवा शवेटी 
उल्लेणिलेला हा सवात वरिा असावा. रु्यक्त हा िुय्यम अणधकारी असल्यािे आपल्याला माहीत आहे. 
यािीमध्ये सवात वरच्या िजाच्या अणधकाऱ्यािा उल्लेि मधेि करिे हे असंभवनीय आहे. जर प्रािेणशकािे 
काम आपि लक्षात घेतले तर या तीन अणधकाऱ्यामंध्ये तो श्रेष्ठ होता हे स्पष्ट होते. 

 
राजुकाचंा संबंध लािो लोकाशंी येतो असे िौथे स्तंभशासन म्हिते. ज्या लोकावंर राजूक सत्ता 

र्ाजणवतात त्याचं्याबरोबर त्यािें संबंध कसे असावते याबाबतिा सल्ला पुढे या स्तंभशासनात णिलेला आहे. 
तो प्रामुख्याने पाणरतोणषके व णशक्षा िेिे याचं्याशी संबंणधत आहे. महसूल–प्रशासक म्हिून राजूक जसे काम 
करीत तसेि सयायाणधकारी म्हिूनही करीत. त्यािें प्रशासकीय काम णततकेि झकवा जास्त महत्त्वािे होते ही 
वस्तुन्स्थती त्यािंा लािो लोकाशंी संबंध येत असे, या णवधानावरून स्पष्ट होते, पि सयायिानणवषयक 
कामात त्यािंा संबंध बऱ्याि कमी संख्येशी येत असे. या स्तंभशासनात त्यािंा सामणूहक उल्लिे येतो 
यावरून साहणजकि त्याचं्या प्रशासकीय णनयतं्रिािालील लोकािंी एकूि संख्या अनेक लाि असावी. 
णशवाय राजाच्या िूतानंा राजाच्या इच्छा माहीत असल्याने राजुकानंी या िूताचं्या आज्ञा पाळाव्यात असाही 
हुकूम या स्तंभशासनात आहे. जर ते बऱ्याि वरच्या िजािे अणधकारी असते तर राजाने इतक्या कटाक्षाने व 
सावगजणनक णठकािी राजाच्या िूताचं्या आज्ञा त्यानंी पाळाव्यात असे साणंर्तले नसते. [या िूतानंा उदे्दशून 
‘पुणलसानी’ असा शब्ि वापरलेला आहे. त्यावरून ते वरच्या िजािे तपासनीस झकवा राजािे िास रु्प्त िूत नसत असे सूणित होते. पि ते राजाला 
लोकमत कळणविारे व याबाबतच्या राजाच्या धोरिासबंंधी आज्ञा घेिारे जनसपंकाणधकारी असण्यािी शक्यता आहे.] जनपद शहतसुखार्यें 
म्हिजे ग्रामीि लोकाचं्या कल्यािासाठी काम करण्याकणरता त्यािंी नेमिूक िंालेली असल्याने राजुकाचें 
काम ग्रामीि के्षत्रापंुरतेि मयाणित होते. [ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक. पृ. १६४.] आपले णनत्यािे काम करीत 
असताना त्यानंी लोकानंा धम्माचरि णशकवाव ेअशीही अपेक्षा होती. 

 
आपल्या कारणकिीच्या सत्ताणवसाव्या वषी. राजुकानंी सयायालयीन णनिगय द्यावते, अशी आज्ञा 

अशोकाने णिली. या वस्तुन्स्थतीवरून यापूवीच्या वषांमध्ये हे णनिगय जास्त वरच्या अणधकाऱ्याकंडून होत 
असावते असे सूणित होते. या नव्या धोरिाने राजुकानंा जास्त सत्ता णिली. प्रत्येक सयायालयीन णनिगय 
वरच्या अणधकाऱ्याकडे पाठणवण्यािी र्रज न राणहल्याने प्रशासनािी पणरिामकारकता व र्ती यात सुधारिा 
िंाली. मृत्युिंडाच्या बाबतीत राजुकाकंडे िाि मार्ता येिे शक्य िंाले असाव े अथात व सीमारेषावंरील 
िटल्याचं्या बाबतीत, संपूिग मामला त्याचं्या वरिे अणधकारी प्रादेशिक, याचं्याकडे ते पाठणवत असावते. 
जेव्हा आपि राजुकाचं्र्या प्रशासकीय कामािा णविार करतो तेव्हा त्याचं्या सयायिानणवषयक कतगव्यािें 
स्वरुप अणधक स्पष्ट होते आणि प्राणंतक प्रशासनातील त्यािें महत्त्वही अणधक समजते. 

 
जणमनीिी मोजिी आणि करािी आकारिी याबाबत जबाबिार असिाऱ्या प्रशासकीय िात्यामध्ये 

राजुकाचंा समावशे होता. या याणवषयी णवणवध साधनगं्रथामंध्ये एकमत आहे. मौयगकालीन राजुक आणि 
जातकामंध्रे्य उल्लेणिलेले रजु्जगाहक यािें स्वरुप एकि असल्यािे मासय करण्यात आलेले आहे. [बुहलर, 
्ेड डीएम् जी, १८९३ व्हॉ. सत्तेिाळीस, पृ. ४६६ तळटीप जातकाज, व्हॉ. िार, पृ. १६९.] राजूक झकवा रजु्जगाहक हा कर िेिाऱ्या 
शतेकऱ्याच्या जणमनीिी मोजिी करण्यासाठी िोर धरिारा अणधकारी होता. जणमनीिा आकार आणि कस 
यावर जमीनमहसूल आधारला जाई. उत्पािनामधील वायावरिी आकारिी िुसऱ्या अणधकाऱ्याकडून 
होई. अथविास्त्रातही राजुकाचा उल्लेि आहे. [िोन, ६. िार, १३] कोर–रजु्जक म्हिजे महसुलाच्या साधनाशंी 
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संबंणधत असिारा ग्रामीि अणधकारी असे विगन आहे. ॲगोरॅनोमोइ, म्हिून मेर्नॅ्स्थणनसने केलेला 
बाजारपेठेतील अणधकाऱ्यािंा उल्लेि बहुधा राजुकाणंवषयीि असावा. [स्रॅबो, पंधरा, १, ५०, एज ऑफ शद नंदाज अडँ 

मौर्याज, पृ. १२० न एक आणि २२४.] त्याचं्या कामािे विगन पुढीलप्रमािे आहे. काहीजि नद्यावंर िेिरेि ठेवतात 
इणजप्तमध्ये करतात तशी जणमनीिी मोजिी करतात, आणि प्रत्येकाला समप्रमािात पािीपुरवठा व्हावा 
म्हिून मुख्य कालव्याला, शािामंध्ये पािी सोडण्यासाठी ज्या मोऱ्या आहेत त्यािंी तपासिी करतात.ह्याि 
मािसािंा णशकाऱ्यावंर ताबा असतो, आणि त्याचं्या रु्िानुसार त्यानंा पाणरतोणषक वा णशक्षा िेण्यािी सत्ता 
त्याचं्याकडे असते. ते कर र्ोळा करतात आणि लाकूडतोडे, सुतार, लोहार आणि िािकामर्ार 
यासंारख्या, जणमनीशी संबंणधत असिाऱ्या व्यावसाणयकावंर िेिरेि ठेवतात. ते रस्ते बाधंतात आणि िर 
िहा स्टेणडयावंर उपरस्ते आणि अंतरे िािणवण्यासाठी िाबं उभा करतात. 

 
राजुकाच्या कामासाठी अशोकाने एक संपूिग आज्ञालेि का ििी घातला हे उघड आहे. ग्रामीि 

प्रशासनािे ते आधारस्तंभ होते हे स्पष्ट आहे. वस्तुतुः अशोकाच्या कारणकिीत, तंटेबिेडे णमटणवण्यासाठी 
त्यानंा जी वाढती सयायिानणवषयक सत्ता िेण्यात आली ती म्हिजे एक तकग शुद्ध पाऊल होते. त्याचं्याकडे 
आिण्यात येिारे तंटे हे प्रामुख्याने शतेीच्या समस्या, करािी आकारिी, करात सूट, जणमनीणवषयीिी 
भाडंिे, पाण्याणवषयीिी भाडंिे, शतेकरी आणि रु्रािी याचं्यामध्ये रु्रे िारण्यावरून होिारी भाडंिे आणि 
ग्रामीि काराणर्रामंधील तंटे याचं्याशीि संबंणधत असावते. जर यापंैकी प्रत्येक तंटा णनवाड्ासाठी 
प्रादेशिकाकडे नेला असता तर प्रशासनाच्या र्तीला ती एक िीळ ठरली असती, कारि णवणशष्ट तंयातील 
प्रशासकीय उपाययोजनेला राजूक प्रत्यक्षपिे जबाबिार अणधकारी असल्याने त्याला स्वतुःलाि हा िटला 
सािर करावा लार्ला असता. त्यामुळे जरी ग्रामीि भार्ातील लोकाशंी वार्ताना राजूक वरिढ होण्यािा 
धोका असला तरीही त्यािी सत्ता वाढणविे हेि जास्त समाधानकारक पाऊल होते व त्या धोक्यािी 
अशोकाला जािीव होती असे णिसते. हा णनिगय घेण्यास णवशषे कारिीभतू िंालेला आणि एक घटक 
म्हिजे आपल्या कारणकिीच्या उत्तरकालात सुरवातीच्या वषाइतकेि वैयन्क्तक णनयतं्रि ठेवण्यास अशोक 
असमथग िंाला, म्हिून त्याने काही िात्याचं्या बाबतीत णवकें द्रीकरिािे धोरि स्वीकारण्यािे ठरणवले 
असाव.े राजूक या अणधकाऱ्याला अशा रीतीने जास्त सत्ता िेण्यात आली. 

 
राजुकाने आपल्या सते्तिा िुरुपयोर् करू नये म्हिून त्याच्यावरिे णनयंत्रि प्रादेशिकाच्या रूपाने 

आधीपासूनि प्रत्यक्षात होते. त्याने तपासिी आणि काटेकोर णनरीक्षि यावंर जास्त भर द्यावा अशी अपेक्षा 
होती. िर पाि वषांनी प्रादेशिका, राजूक आणि रु्यक्त या तीन अणधकाऱ्याचं्या र्टाने तपासिी करावी अशी 
णवशषे आज्ञा अशोकाने आपल्या कारणकिीच्या तेराव्या वषी णिली. प्रत्येक राजुकाने आपले प्रशासकीय 
आणि सयायिानणवषयक काम प्रादेशिकाला सािर कराव े आणि प्रादेशिकाच्या अहवालािी नोंि युक्ताने 
करावी हाि या िौऱ्यािा हेतू होता यात शकंा नाही. तपासिीच्या वळेी असलेल्या राजुकाच्या उपन्स्थतीमुळे 
त्या हेतूिे महत्त्व अणधकि वाढलेले होते. नार्री सयायिानणवषयक प्रशासनाच्या तपासिीसाठी पाठणवल्या 
जािाऱ्या िास महामत्ताकडून राजुकाच्या केवळ सयायिानणवषयक कामािी तपासिीही केली जात 
असावी. त्यािा अहवाल मंणत्रपणरषिेला युक्ताकंडून उपलब्ध करून णिला जाई. 

 
णतसऱ्या स्तंभशासनात असलेल्या रु्यक्ताचं्र्या उल्लेिावरून ते िुय्यम अणधकारी असावते असे णिसते. 

या पूवीच्या लेिकानंी या शब्िािे भाषातंर वरे्वरे्ळ्या तऱ्हेने करण्यािा प्रयत्न केला आहे. [आर्यए, १८९१,.प.ृ 
२४६ न. ५०, ्ेड डीएमजी, व्हॉ. सितीस, प.ृ १०६, जेआरएएस, १९१४, पृ. ३८७ तळटीप.] णिटिीशी कामे आणि फडिीशी यािंा 
समावशे प्रामुख्याने रु्यक्ताचं्र्या कामात होई. वणरष्ठ अणधकाऱ्यानंी घेतलेल्या णनिगयािंी नोंि ठेवण्यासाठी तो 
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राजूक आणि प्रादेशिक याचं्याबरोबर जाई आणि त्या णनिगयावंर आधारलेले अहवाल तयार करी, हे पुढे 
मंत्र्यानंा आणि मंणत्रपणरषिेला सािर केले जात. अथविास्त्रात रु्यक्ताचा उल्लिे फडिीस म्हिून केला आहे. 
लािलुिपतीला प्रणतबंध करण्यासाठी िात्याचं्या अध्यक्षानंी रु्यक्त व इतर अणधकारी याचं्याबरोबर काम 
कराव ेअसे तेथे साणंर्तले आहे. [िोन, ९.] ते फडिीस असत ही र्ोष्ट म्हिजे त्यानंी राजूक आणि प्रादेशिक 
याचं्या पंिवार्सषक िौऱ्यािेवळेी त्याचं्याबरोबर जाण्यािे आणि एक कारि असाव.े 

 
णजल्हा आणि र्ावपातळी याचं्यामध्ये प्रशासनािी आििी एक पातळी होती. या णठकािी पाि 

झकवा िहा िेड्ािंा एक र्ट असे. या र्टाच्या प्रशासनामध्ये गोप आणि स्थाशनक हे िोन महत्त्वािे 
अणधकारी असत. [उपरोक्त, िोन, ३५.] या र्टािा फडिीस म्हिून गोप काम करी. र्ावाच्या सीमारेषा णनणित 
करिे, णवणवध प्रकारच्या जणमनी, इमारती, िेिग्या आणि शतेीवरील करातील सूट यािंी नोंि करिे, यािंा 
त्याचं्या कामात समावशे होता. करिानािी क्षमता व व्यवसाय आणि वय यानुंसार प्रत्येक िेड्ातील 
लोकसंख्येिी र्िनाही तो करीत असे. अशा व्यक्तीिे उत्पन्न व ििग यािंीही नोंि होई. प्रत्येक िेड्ातील 
पशुधनही नोंिले जाई. प्रािेणशकाच्या हातािाली स्थाणनकाकडून कर र्ोळा केला जाई. र्ोपाप्रमािेि 
त्यािीही ठराणवक मुितीने वणरष्ठ अणधकाऱ्याकंडून तपासिी होई. स्थाशनक हा आजच्या सहाय्यक 
णजल्हाणधकाऱ्यासारिा आणि प्रादेशिक हा णजल्हाणधकाऱ्यासारिा होता. िोसही श्रेिींमधील अणधकाऱ्यावंर 
समाहतंृ झकवा कर वसूल करिारा मुख्य अणधकारी यािी अंणतम सत्ता असे, असे णिसते. 

 
प्रत्येक िेड्ामध्ये त्यािा स्वतुःिा अणधकाऱ्यािंा एक र्ट असे व ते अणधकारी सरळ गोपाला 

जबाबिार असत. र्ावािा प्रमुि र्ावातील ज्येष्ठ लोकामंधून णनवडला जाई यात शकंा नाही. िेड्ातील 
करवसुलीवर आणि णशस्त व संरक्षि यासंारख्या आवश्यक र्ोष्टींवर तो िेिरेि करीत असावा. लहानशा 
िेड्ामंध्ये र्ावप्रमुि हाि एकटा कामे करीत असण्यािी शक्यता आहे. मोठ्या िेड्ामंध्ये फडिीस व 
कारकून यासंारख्या प्रशासनासाठी आवश्यक असिाऱ्या इतर सेवकािंी मित त्याला णमळत असावी. या 
णनमसरकारी अंमलिारािें वतेन करात णमळिाऱ्या सुटीच्या रुपाने णमळत असाव.े राजाने नेमलेल्या पूिग वळे 
अणधकाऱ्यापंैकी काहीजिानंा जणमनीच्या िेिर्ीच्या रुपाने वतेन णिले जाई. [अथगशास्त्र, िोन, १.] तथाणप, ती 
जमीन णवकण्यािा झकवा र्हाि टाकण्यािा हक्क त्याना नसे; म्हिजे ते त्या जणमनीिे मालक नसत. परंतु 
णतच्यामधील उत्पािन त्याना णमळत असे. 

 
प्रशासनसंघनेच्या णवणवध पातळ्यावंर इतर अणधकारी काम करीत होते. राजािे िूत झकवा 

पुशलसानी यािंा आम्ही उल्लेि केलेलाि आहे. ते बहुधा रु्यक्तासंारिेि िुय्यम श्रेिीतील अणधकारी 
असावते. [िौथे स्तंभशासन, ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १६४.] आजच्या जनसंपकग  अणधकाऱ्यासंारिेि ते काम 
करीत. लोकमताशी त्यािंा पणरिय असे व ते राजाच्या कानी लोकमत घालीत आणि उलट राज्याच्या 
अर्िी एकाकी भार्ामंध्येही त्याच्या धोरिािी माणहती िंाली आहे झकवा नाही याणवषयी िात्री करून 
घेण्यासाठी राजा त्यािंा उपयोर् करी. त्याचं्या कामाच्या स्वरुपामुळे ते सवगजि एकाि श्रेिीतील नसत. 
तीन श्रेिींमध्ये त्यािंी नेमिकू केलेली होती असे अशोक सारं्तो. [सातवे स्तंभशासन, उपरोक्त पृ. १६८.] राजाच्या 
अर्िी णनकट असल्याने ज्यािंा धोरिणवषयक णनिगयामंध्येही वाटा असू शकेल, असे अणधकारी सवोच्च 
श्रेिीमधील असले पाणहजेत. पुशलसानीबरोबरच प्रशतर्देक झकवा िास वाताहर यािंाही आज्ञालेिामंध्ये 
उल्लेि आहे. [सहाव ेणशलाशासन, उपरोक्त पृ. १०७.] ते कोित्याही क्षिी राजाकडे सरळ जात आणि त्यानंी केलेल्या 
लोकमताच्या मूल्यमापनावर राजा जास्त अवलंबून राही, असे णिसते. पुशलसानी र् प्रशतर्ेदक हे िोघेही 
कें द्रीय प्रशासन व प्राणंतक प्रशासन याचं्यामधील िुवा म्हिून काम करीत असले पाणहजेत. प्रशतर्ेदकाचंी 
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तुलना अथविास्त्रात साणंर्तलेल्या हेरसंस्थेशी (कार आणि र्ूढपुरुष) करता येईल. [एक, १२, िार, ९.] 
कौटल्याने णजतकी ििा केली आहे णततकी अशोकािी संघटना रंु्तारंु्तीिी असावी असे णिसत नाही. 
कौटल्याच्या गं्रथामध्ये रु्प्तहेराच्या पद्धतीला अत्यंत महत्त्व णिलेले णिसते. जीवनाच्या प्रत्येक के्षत्रात 
सामासय नार्णरकाच्या वषेाने सवग िेशभर हेर पाठणवलेले आहेत. मंत्र्यावंरसुद्धा हेरािंी नजर आहे. उलट, 
आपि िूत व वाताहर नेमतो, असे अशोक आज्ञालेिामंध्ये कबूल करतो. जे लोकानंा आणि प्रशासनाला 
माणहत असत, जे जार्ोजार् सरकारी संघटनाचं्या तपासिीसाठी जात असत आणि राजाला अहवाल 
सािर करीत असत असे ते वरच्या िजािे णफरते तपासनीस असावते. 

 
असे अणधकारी इतर साम्राज्याचं्या प्रशासनामंध्ये नव्हते असे नाही. अिमोनीय साम्राज्यात प्रत्येक 

प्रातंाच्या बारीक तपासिीसाठी िर वषी एक अणधकारी पाठवला जाई. तो राजािा डोळा झकवा राजािा 
कान झकवा राजािा संिेशवाहक म्हिून ओळिला जाई. [ओल्मस्टेड, शहस्री ऑफ शद पर्थिर्यन एंपार्यर, पृ.५९, णधशगमन, 

इराि, प.ृ १४४.] त्यािे काम म्हिजे राजाच्या दृष्टीने प्रशासनावरील त्यािे स्वतुःिे आििी अणधक णनयतं्रि 
होते. शालग मेनने अशाि प्रकारिी पि जास्त कायगक्षम पद्धती णवकणसत केली. शमन्स्कस्म या नावाने ओळिले 
जािारे िोन अणधकारी िर वषी िेशािा िौरा करण्यासाठी पाठणवले जात असत. [णबसस्टन, िालव मेन, पृ. २१०.] 
लौणकक कामासंाठी एक प्रणतणनधी असे तर िुसरा धमगपीठािा (ििगिा) प्रणतणनधी असे. ते साधारिपिे 
जोडीने प्रवास करीत व अशा रीतीने एकमेकाचं्या कामावर णनयंत्रि ठेवीत. िालच्या िजािे कोिी 
अकायगक्षम अणधकारी आढळले तर त्यानंा काढून टाकण्यािा अणधकार या िोघानंा होता. सावगजणनक 
सभामंध्ये राजािी फमाने वािून िािणवण्याणवषयी ते आग्रह धरीत व जेथे जरूर भासेल तेथे लॅणटन भाषेतून 
स्थाणनक भाषामंध्ये या फमानािें भाषातंर केले जाई. जेथे संधी णमळेल तेथे पुशलसानींनीही अशोकािे 
आज्ञालेि मोठ्याने वािनू िािवावते अशी अपेक्षा असे हे अर्िी संभवनीय णिसते. िोन णमन्स्संपैकी, 
धमगणवषयक प्रणतणनधी णभक्ष ु आणि जोणर्िी यािंी िौकशी करी आणि लौणकक अणधकारी प्रशासनातील 
सयायिानणवषयक आणि आर्सथक िप्तरे तपासत असे. शालग मेनच्या बाबतीत स्थाणनक उमरावाचं्या वाढत्या 
सरंजामी सते्तवर अंकुश म्हिून णमरसी काम करीत. अशोकाच्या बाबतीत प्राणंतक राज्यकत्यांच्या 
महत्त्वाकाकें्षला राजािे िूत मुरड घालीत. 

 
वारंवार होिारी तपासिी व हेरािें अन्स्तत्व याचं्यामुळे राज्यािी सवगकष प्रवृत्ती जािवत असली 

पाणहजे. राज्यकारभारात राजाला मित करण्यासाठी णनवडलेले प्रणतणनधी मंडळ नसल्याने, लोकमत 
जािनू घेण्यासाठी अशा साधनािंा आधार तो घेऊ शके. जर त्यािंा उपयोर् सावधणर्रीने व जबाबिारीच्या 
जाणिवनेे केला रे्ला असेल तर त्यामार्िा हेतू िारं्ल्या रीतीने साध्य िंाला असेल. इतर कामाबंरोबरि 
प्रिारािी प्रिंड यंत्रिा या दृष्टीनेही अशोकाला या अणधकाऱ्यािंा उपयोर् होत असे. उिाहरिाथग 
त्याचं्याकडून लोकानंा धम्मशर्र्र्यक धोरि स्पष्ट केले जाई आणि लोकािंी प्रणतणक्रया समजावनू घेतली 
जाई. ही प्रणतणक्रया म्हिजे काही आज्ञालेिािंा आधार असिे अर्िी शक्य आहे. 

 
मेर्नॅ्स्थणनसने उल्लेणिलेला सहावा वर्ग म्हिजे वरे्वरे्ळ्या कामािंी िेिरेि व िौकशी करून 

राजाला झकवा स्थाणनक सयायाधीशासंारख्या वरच्या अणधकाऱ्यानंा अहवाल सािर करिारे अणधकारी. 
डायोडोरसने उद्धृत केलेल्या पणरच्छेिात या वर्ाला ‘एशपस्कोपोई’ अशी संज्ञा वापरली आहे. [डायोडोरस, 
िोन. ४१] स्रबॅो याि र्टाणवषयी सारं्तो आणि ते अणधकारी सैसयािी आणि िरबारी मंडळींिीही तपासिी 
करीत आणि राजाला रु्प्त अहवाल सािर करीत ही वस्तुन्स्थती असल्यािे स्पष्ट करतो. [स्रॅबो, पंधरा, १, ४८.] 
त्याचं्यासाठी तो एफोरोई अशी संज्ञा वापरतो. आपल्या वृत्तातंात ॲणरयन याि संजे्ञिा उपयोर् करतो व ते 
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अणधकारी राजाला झकवा स्वायत्त प्रिेशातील सयायाधीशानंा अहवाल िेत असल्यािे सारं्तो. [इंशडका, बारा.] 
बरेिसे जुने लेिक, हा हेरािंा वर्ग होता, असे मत िेतात. [उिाहरिाथग, णटमर, मेगॅस्थेनेस एन डे इंशडिे मात्िाशपज, पृ. 

१७०.] मूळ गं्रथाच्या प्रकाशात पाहता, ग्रीक लेिकानंी वापरलेल्या या संजे्ञिा हा अणतशयोक्त अथग लावलेला 
आहे. िोसही संज्ञािा शब्िशुः अथग हेर असा असण्यापेक्षा, िेिरेि करिारा झकवा अध्यक्ष असा आहे. 
[एशपस्कोपोई या शब्िािे भाषातंर, ‘णनरीक्षि करिारा, िेिरेि करिारा, पालक’ असे केलेले आहे. एफोरोई या शब्िािे भाषातंर. ‘िेिरेि 
करिारा, पालक, राज्यकता’ असे केलेले आहे. नर्रपाणलकेतील अणधकाऱ्यासंाठी ही सजं्ञा वापरलेली आहे आणि हेरान्क्लया येथील सयायाधीशािे 
ते णबरुि होते. (णलडेल अँड स्कॉट, ग्रीक–इंन्स्कग्लि लेन्स्कक्सकॉन. पृ. ६५७, ७४७).] राजाला त्यानंी रु्प्त अहवाल सािर करावते 
असे त्यानंा सारं्ण्यात आलेले होते ही वस्तुन्स्थती असली तरी त्यामुळे ते हेरिात्यात होते हे म्हििे लार् ू
पडत नाही. राजाजवळ त्यानंा सरळ जाता येत असल्यािे हे णनिगशक आहे आणि त्यािें महत्त्वािे अहवाल 
नोकरशाही यंत्रिेच्या अनेक मार्ांमधून न जाता राजाजवळ पोहोि ूशकत, असा या अहवालाच्या उल्लेिािा 
अथग लाविे जास्त िारं्ले. णशवाय इतर लोकापेंक्षा हेरािंा एक वरे्ळा वर्ग म्हिून त्यानंा ओळिता येिे हे 
क्वणिति साध्य होण्याजोरे् णिसते. जर हेरािंी संख्या आणि त्याचं्या हालिाली सवगपणरणित असतील तर 
हेर नेमण्यािा मार्िा हेतूि नष्ट होतो. 

 
सहावा वर्ग हा मंत्र्यापेंक्षा िालच्या िजाच्या अणधकाऱ्यािंा होता. म्हिजे अथविास्त्रात उल्लेणिलेल्या 

णवणवध िात्याचं्या अध्यक्षासंारिेि ते असावते[बुक िुसरे, अध्यक्ष ही ससं्कृत सजं्ञा व्युत्पणतशास्त्राच्या दृष्टीने डायोडोरस व ॲणरयन 
यानंी वापरलेल्या सजं्ञासंारिीि आहे.] आपल्या अित्यारातील णवणशष्ट िात्याच्या कायगक्षम कारभाराबाबत हे 
अणधकारी जबाबिार होते. आपले काम पाहात असताना त्यानंी राजाला झकवा उच्चतर अणधकाऱ्यानंा 
कामािा अहवाल सािर करावा अशी अपेक्षा असण्यात काही असाधारि आहे असे नाही. अथविास्त्रात विगन 
केलेली हेरसंस्था या सहाव्या वर्ासारिी नाही. माणहती र्ोळा करण्यासाठी णवणवध वषेामंधील हेरािंा 
उपयोर् करिे हे केवळ ज्ञात होते असे नसून राजकारिािा तो एक णनत्यािा भार् आहे असे सूणित केलेले 
आहे. [िोन, ३५, िार, ४, एक, ११, एक, १२.] पि हेरािंा एक वरे्ळा वर्ग म्हिून कोठेही त्यानंा वार्णवलेले नाही. 
प्रशासकीय यंत्रिेत तो एक र्ट म्हिून असतो आणि अनाथ बालकापंासून ते ब्राह्मि णवधवा आणि शूद्र णस्त्रया 
याचं्यापयंत समाजातील वरे्वरे्ळ्या थरातील लोक त्यात भरती केलेले असतात. णवणवध प्रकारिे राज्यािे 
नोकरही त्यात असतात. 

 
तपासनीस झकवा िेिरेि करिारे, असे हेरािें विगन केलेले नाही. ज्या र्टावर हेरणर्री करण्यािी 

कामणर्री सोपणवलेली असेल त्या र्टात स्वतुः णमसळून जािे आणि जो णवषय त्याचं्याकडे सोपणवलेला 
असेल त्याच्या जास्तीत जास्त जवळ प्रवशे णमळणवण्यासाठी त्या व्यवसायातील सभासिामंध्ये 
त्याचं्यातीलि एक होऊन राहिे हा हेरािंा हेतू असतो. त्यासाठी फसव ेअनुयायी, संसयासी, र्ृहस्थाश्रमी 
व्यापारी, साधू, णवद्याथी, णभकारी, णस्त्रया, वशे्या यासंारख्या णवणवध णमषानंी हेरानंी काम कराव े असे 
सुिणवण्यात आलेले आहे. हेरािंी अशी रिना समाजातील अनेक णवभार्ामंध्ये काम करू शकत असे. 
साहणजकि या कामात रु्प्ततेवर भर िेण्यात आलेला आहे. केवळ सवगसामासय लोकानंा हे हेर माणहत 
नसतात असे नाही तर ते परस्परानंाही जािीत नसतात. हेरिात्यातील अणधकाऱ्यानंा प्रत्यक्षात काम 
करिारे हेर कोिते ते माहीत नसाव े पि अणधकाऱ्यानंी लेिी आज्ञा द्याव्यात असे साणंर्तलेले आहे. 
हेरसंस्थेिा उपयोर् केवळ रु्सहे शोधून काढण्यासाठी व स्विेशातील लोकमत जािून घेण्यासाठी केला 
जात नसे तर परिेशातही हेर पाठणवले जात असत. कारि परिेशातील हेरही स्विेशात काम करीत 
असल्यािे माणहत होते. 

 
नार्री प्रशासनात त्या त्या नर्राच्या अणधकाऱ्यािंा श्रेणिक्रम होता. नर्रािा अध्यक्ष झकवा नागरक 
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यािे मुख्य काम म्हिजे नर्रामध्ये कायिा आणि सुव्यवस्था प्रस्थाणपत करिे. [िोन, ३६.] म्हिून प्रत्येक 
परक्या मािसािी िबर णिली जाई व नोंि केली जाई. रात्री सक्त सिारबंिी जारी केली जाई व िास 
परवाने असिारािेंरीज इतरानंा हालिाली करण्यास प्रणतबधं केला जाई. नर्रािी स्वच्छता ही 
जबाबिारीही नागरकाचीच असे. काही नर्रामंध्ये लाकडी इमारतीिे प्रमाि जास्त असल्याने आर्ीच्या 
धोक्यािी सतत भीती असे. अन्ग्नप्रणतबधंक उपाययोजनािंी िेिरेि करताना, व्यवसायासाठी अग्नीिा 
उपयोर् करिारे लोहार व इतर व्यावसाणयक, नर्राच्या एका णवणशष्ट भार्ात राहतात की नाही हे 
नागरकाला पाहाव े लारे्. िुष्ट्काळाच्या काळात कोठारामंधील धासय वाटण्यािी जबाबिारी नागरकार्र 
असे. [महास्थान आणि सोहर्ौरा कोरीव लेि, सरकार, शसलेक्ट इन्स्क्स्क्रप्ि्स.…प.ृ ८२, ८५.] गोप व स्थाशनक हे िोन िुय्यम 
अणधकारी नागरकाच्र्या मितीला असत. [अथविास्त्र, िोन, ३६.] हीि नाव े असलेल्या ग्रामीि प्रशासनातील 
अणधकाऱ्यासंारिीि यािंीही कामे होती. गोप हा िहा, वीस झकवा िाळीस कुटंुबािंा णहशबे ठेवीत असे. 
प्रत्येक कुटंुबािे उत्पन्न व ििग त्याला माणहत असावा असे मानले जात असल्याने हा णहशबे तपशीलवार 
ठेवला जाई. तसेि प्रत्येक मािसािे नाव, व्यवसाय, र्ोत्र आणि जात यािंी नोंि करून तो िप्तर ठेवी. 
नर्राच्या णवणवध णवभार्ािें णहशबे स्थाणनक ठेवीत असे आणि जेव्हा व जेथून सवगसाधारि कर र्ोळा 
करावयािे असतील तेव्हा तो ते काम करी हे उघड आहे. महत्त्वाच्या बाबींिी विी प्रथम गोप झकवा स्थाशनक 
यानंा िेण्यात येई व नंतर ते नागरकाला ती माणहती कळणवत असत. 

 
अशोकाच्या कोरीव लेिामंध्ये नगलशर्र्योहालक महामत्त यािंा उल्लेि आहे आणि त्याचं्या 

सयायिानणवषयक अणधकाराचं्या संिभात प्रामुख्याने तो उल्लेि आहे. [पणहला वेर्ळा आज्ञालेि, ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ं

द अिोक पृ. १३६] हा उल्लेि नागरकाशर्र्र्यीचा नाही कारि हे महामत्त सयायिानणवषयक कामकाज िालणवत 
असत असे णिसते तर नागरक हा, सयायिान प्रशासनाच्या भाषेत, केवळ राजपतु्राच्या जसमासारख्या काही 
शुभप्रसंर्ी कैद्यािंी केवळ सुटका करण्याच्या कामाशी संबंणधत आहे. नगलशर्र्योहालक हे सयायिानणवषयक 
अणधकारी होते आणि नागरकाच्र्या सामासय प्रशासनात ते काम करीत असत असे णिसून येते. काही णवशषे 
िटले िालणवताना त्याचं्या कामात नागरकाने हस्तके्षप केलाही असेल, आणि काही वळेा काही णवणशष्ट 
प्रसंर्ी कोित्या कैद्यानंा मुक्त कराव े हे ठरणवतानाही हस्तके्षप केला असेल. नगलशर्र्योहालक महामत्तािें 
स्थान आजच्या फौजिारी सयायाधीशासंारिे होते. [नार्री प्रशासनातील महत्त्वाच्या अणधकाऱ्यामंध्ये पौर–व्र्यर्हारक यािा 
अथविास्त्राने थोडक्यात उल्लिे केलेला आहे. नगलशर्र्योहालक महामत्त हे तसलेि अणधकारी असावेत.] 

 
नर्रप्रशासनािे विगन करताना, मेर्नॅ्स्थणनसने एका अणधक व्यवन्स्थत पद्धतीिी रुपरेषा णिलेली 

आहे. [स्रॅबो, पंधरा, १, ५०.] त्याच्या म्हिण्यानुसार अणधकाऱ्यािंी सहा सणमत्यामंध्ये णवभार्िी केलेली असे व 
प्रत्येक सणमतीत पाि सभासि असत. पणहल्या सणमतीकडे औद्योणर्क कलाशंी संबंणधत असिारे णवषय 
सोपणवलेले असत. परणकयािंी िेिभाल करण्यािे काम िुसरी सणमती करीत असे. त्याचं्या राहण्यािी सोय 
करिे व बाह्यात्कारी त्याचं्या मितीला जे लोक णिलेले असत त्याचं्यामाफग त या परणकयावंर नजर ठेविे 
इत्यािींिा समावशे या सणमतीच्या कामात असे. ते जेव्हा िेश सोडून जात तेव्हा प्रवासमार्ावर काही काळ 
त्यानंा सोबत णिली जाई. झकवा ते मृत्य ूपावल्यास त्यािंी मालमत्ता त्याचं्या नातेवाईकाकंडे पाठणवली जाई. 
ते आजारी पडल्यास त्याना वैद्यकीय सोयी उपलब्ध करून णिल्या जात. णतसरी सणमती जसम व मृत्य ूयािंी 
नोंि ठेवी. णशरर्िती व करपद्धती या िोसही दृष्टींनी ती नोंि ठेवली जाई. वजनमापािंी तपासिी, 
सावगजणनक बाजारपेठेिी व्यवस्था, प्रत्येक व्यापारी एकाि वस्तूिा व्यवहार करीत आहे यािी िात्री करून 
घेिे, (कारि एकापेक्षा जास्त वस्तंूिा व्यवहार असेल तर िुप्पट कर असे), इत्यािी व्यापार आणि वाणिज्य 
याचं्याशी संबंणधत असलेल्या णवषयािंी जबाबिारी िौर्थ्या सणमतीवर होती. पक्क्या मालाच्या सावगजणनक 
बाजारावर िेिरेि ठेवण्यािे काम पािवी सणमती करी. णवक्री िंालेल्या वस्तंूच्या, िरेिी–णकमतीच्या एक 
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िशाशं इतका कर सहावी सणमती र्ोळा करी. 
 
भारतीय गं्रथामंध्ये या सणमत्या अन्स्तत्वात असल्यािा उल्लेि नाही. परंतु मेर्नॅ्स्थणनसने 

साणंर्तलेल्या सणमत्यापंैकी प्रत्येकीशी समान असे अणधकारी अथगशास्त्राने णिलेल्या यािीत णिसतात. 
नर्रप्रशासनाच्या णवशषेतुः पाटणलपुत्राच्या नर्रप्रशासनाच्या काही णवभार्ात व्यन्क्तर्त अणधकाऱ्यापेंक्षा 
सणमती जास्त कायगक्षम असल्यािे आढळून आले असेल हेही शक्य आहे. पाटणलपुत्रासारिे णवस्तृत नर्र 
अनेक भार्ामंध्ये णवभार्ले रे्लेले असले पाणहजे व प्रत्येक णवभार्ात समान प्रशासकीय संघटना असली 
पाणहजे. एकाि िात्यातील सवग अणधकारी एका र्टात जमून मध्यवती संघटनेला आपले अहवाल सािर 
करीत असतील व त्याि पद्धतीने आपले हुकूम णमळवीत असतील, असे होत असण्यािी अर्िी शक्यता 
आहे. अथविास्त्र हे मौयग–प्रशासनािे तपशीलवार विगन नाही तर सामासय प्रशासनावरील ते एक 
सवगसाधारि पुस्तक आहे. त्यामुळे अशी पद्धती शक्य आहे असे काही अथविास्त्रात साणंर्तलेले नाही. 
मौयांनी व्यवहारात अथविास्त्रातील भार्ामंध्ये णनुःसंशयपिे बिल केला असला पाणहजे झकवा जरुर पडली 
तेथे ते भार् त्यानंी डावललेही असावते, म्हिून मेर्नॅ्स्थणनसने विगन फक्त पाटणलपुत्राच्या प्रशासनाला लार् ू
करता येण्याजोरे् आहे. [पािजिाचं्या सणमत्यािंा वापर ही कल्पना भारतीय प्रशासनाला सपूंिगपिे परकी नाही. भारतीय गं्रथामंधून जरी 
साधारिपिे प्रमुि म्हिून एक व्यक्ती असली तरी पंिायतीच्या कल्पनेवर आधारलेल्या अशा सणमत्यािंा उल्लिे जातकामंध्ये (महाबोशध जातक, 
व्हॉ. पाि, पृ. २२८) आणि महाभारतामध्ये (िोन, ५) केलेला आहे. मेर्ॅन्स्थणनसच्या विगनाशी यापेक्ष ही जास्त मजेशीर समातंरता िािणविारे विगन 
िोळ कालातील उत्तरामेरुर या िेड्ाच्या प्रशासनात पडताळून पाहता येिे शक्य आहे. (एन्. शास्त्री, शद चोळाज, पृ. २८३–४.)] किाणित 
मेर्नॅ्स्थणनसिे एकाि िात्यात काम करिाऱ्या णवणवध िजाच्या अणधकाऱ्यािें र्ट पाणहले असतील व समान 
पातळीवरील अणधकाऱ्यािंी ती एक सणमती आहे अशी त्यािी िुकीिी समजूत िंाली असावी, असे णटमर 
यानंी सुिणवलेले आहे. [मेगॅस्थेनेस एन डे इंशडज मात्िशपज, पृ. १९९.] त्याने साणंर्तलेल्या सणमत्या अथविास्त्रात 
साणंर्तलेल्या णवणवध अध्यक्षाचं्या कामाशंी जुळिाऱ्या आहेत. या अणधकाऱ्यानंा म्हिजे अध्यक्षानंा िुय्यम 
अणधकाऱ्यािंी मित होत असे. किाणित प्रत्येक कायालयात एक अध्यक्ष व िार िुय्यम अणधकारी असावते 
त्यामुळे ती एक सणमती असावी असा मेर्नॅ्स्थणनसिा समज िंाला असावा. अनेक संभवनीय 
स्पष्टीकरिापंकैी हे केवळ एक स्पष्टीकरि आहे. 

 
पणहली सणमती औद्योणर्क कलावंर िेिरेि करी. नर्रातील काराणर्राचं्या बाबतीत जबाबिार 

असिारे हे अणधकारी असावते. िुसऱ्या सणमतीशी नेमके साम्य िािणविारे असे अथविास्त्रात काही नाही. 
परणकयावंर बारीक नजर ठेवली जाई हे नागरकाचं्र्या कामावरून स्पष्ट होते, ते लक्षात घेता केवळ 
परणकयासंाठी म्हिून अणधकाऱ्यािंा एक र्ट असला पाणहजे हे स्पष्टपिे णिसून येते. अशा मंडळाला 
साहणजकि राजधानीत जास्त काम पडत असले पाणहजे. कारि परणकयानंी तेथेि भेटी िेण्यािी शक्यता 
अणधक. परकीय यािा अथग फक्त अभारतीय असा नव्हता. साम्राज्याच्या िूरवरच्या भार्ामंधून येिाऱ्या 
प्रवाश्यािंा समावशेही याि र्टात होत असावा. अथविास्त्रात सुिणवल्याप्रमािे जर िरोिरि नर्रातील 
रणहवाश्यािें असे तपशीलवार िप्तर ठेवण्यात येत असेल तर नर्रािे रणहवासी नसलेल्या कोिािीही 
र्िना परणकयामंध्ये होत असण्यािा संभव आहे. िेश सोडून जाताना मार्ामध्ये ज्यानंा सोबत णिली जात 
असे ते जास्त महत्त्वािे परकीय असावते. परणकयाचं्या सुिसोयींसाठी नेमलेल्या िास मितनीसाकंडून 
त्याचं्यावर लक्ष ठेवले जात असे, ही वस्तुन्स्थती, माणहती णमळणवण्यासाठी णवणवध वषेातील हेरािंा उपयोर् 
करण्यावर अथविास्त्राने जो भर णिलेला आहे त्या वृत्तीशी जुळिारी आहे. पाटणलपुत्रात मरि पावलेल्यािंी 
मालमत्ता पोहोिती केली जात असे हे णवधान काहीसे आिशगवािी णिसते. मौयांच्या कके्षतील भार्ामंध्ये 
ज्यािें नातेवाईक राहात असतील त्याचं्याि बाबतीत किाणित हे लार् ूपडत असाव.े ही सणमती मृत िेहािें 
िफन करीत असल्यािा जो उल्लेि आहे तो या उिाहरिात परकीय लोक अझहिू असल्यािे िािणवतो. 
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एरवी मृतिेहािी णवल्हेवाट लावण्यासाठी िहनािीि पद्धती रूढ असावी. 
 
जसममृत्यूिी नोंि करिारी व णशरर्ितीिे अहवाल ठेविारी णतसरी सणमती यापूवीि उल्लिे 

केलेल्या गोपाच्र्या कामाच्या िूपि जवळिी आहे. अथविास्त्रात साणंर्तलेल्या व्यापार आणि वाणिज्य 
याचं्याशी संबंणधत असलेल्या णवणवध अध्यक्षाचं्या जबाबिाऱ्यासंारख्याि जबाबिाऱ्या िौर्थ्या सणमतीच्या 
असाव्यात असे णिसते. वाणिज्याच्या अध्यक्षाकडे जे काम असे तेि पािव्या सणमतीकडे होते. एक िशाशं 
कर र्ोळा करण्यािी जबाबिारी सहाव्या सणमतीकडे होती. वरे्वरे्ळे कर र्ोळा करण्यािी जबाबिारी 
असलेल्या स्थाशनकाच्र्या कामास उदे्दशून बहुधा हा उल्लेि आहे. [िोन, १९, िोन, १६, िोन, ३६.] 

 
आपल्या आठविी णलणहण्यािी वळे येईपयंत, नर्रप्रशासनाशी संबणंधत असलेल्या इतर 

अणधकाऱ्याकंडे मेर्नॅ्स्थणनसिे िुलगक्ष िंाले असाव े झकवा त्यािंा त्याला णवसर पडला असावा असे णिसते. 
नागरक झकवा नर्र–अध्यक्ष हा पाटणलपुत्रातील एक महत्त्वािा अणधकारी णनणिति असला पाणहजे पि 
तरीही मेर्नॅ्स्थणनस त्यािा उल्लेि करीत नाही. मेर्नॅ्स्थणनसच्या मूळ वृत्तासतातील नर्रप्रशासनाणवषयीिे 
भार् नष्ट िंालेले असावते आणि नागरक व इतर अणधकारी यािंा उल्लेि संपूिग वृत्तातंात असावा, अशी 
शक्यता आहे. कें द्रीय णनयतं्रिािे महत्त्व अथविास्त्राने सतत जोरिारपिाने साणंर्तलेले आहे आणि 
मौयगप्रशासन णनणितपिे कें द्रीकरिाला अनुकूल होते. एरवी बुणद्धमान असिाऱ्या मेर्नॅ्स्थणनससारख्या 
णनरीक्षकाच्या नजरेतून हा जोर णनसटण्यासारिा नाही. आपल्या स्वतुःच्या राजकीय आिशगवािावर 
आधारलेल्या संस्थाबंरोबर लेिक भारतािी सारं्ड घालत असल्यािे हे आििी एक उिाहरि होते, ही 
र्ोष्टही संभवनीय णिसते. 

 
आज्ञालेिामंध्ये अशोकाने साणंर्तलेल्या इतर आणधकाऱ्यामंध्ये अतं–महामत्त यािंा उल्लेि आहे. 

[िुसरा वेर्ळा आज्ञालेि, पणहले स्तंभशासन, ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १४०, १६१.] सीमा प्रिेशामंधील लोकामंध्ये व 
कमी सुसंस्कृत टोळ्यामंध्ये हे अणधकारी काम करीत असत. त्यानंा महामत्ताचंा िजा णिलेला आहे त्यावरून 
या प्रिेशामंधील प्रशासनािी जबाबिारी त्याचं्यावरि असावी. सीमाप्रिेशामंधील लोकाणंवषयी असलेल्या 
अशोकाच्या धोरिािी अंमलबजाविी करण्याशी त्यािंा प्रत्यक्ष संबधं होता. हे धोरि म्हिजे प्रामुख्याने 
सीमावंरील टोळ्यािंा णवर्श्ास संपािन करण्यािा प्रयत्न होता. त्यामुळे परस्परावंरील णवर्श्ासामुळे त्याचं्या 
राजणनष्ठेवरही अवलंबनू राहता येण्याजोरे् होते. अतंमहामत्तानंी हा णवर्श्ास णनमाि करण्याच्या दृष्टीने कायग 
कराव ेअशी त्यािी अपेक्षा आहे आणि सीमावंरील टोळ्या त्याला मुलासंारख्या आहेत आणि त्याचं्याबरोबरिे 
त्यािे नाते णपत्यासारिे आहे असे तो परत प्रणतपािन करतो. हे प्रशासकीय धोरि, सीमाप्रिेशामंधील 
लोकामंध्ये करावयाच्या धम्माच्र्या प्रिाराशी अणतशय णनर्णडत आहे आणि अतंमहामत्ताचं्र्या अनेक 
कतगव्यामंध्ये एक कतगव्य म्हिनू धम्माच्र्या प्रिारािा समावशे होता. 

 
मािसे आणि जनावरे याचं्यासाठी वैद्यकीय उपिारािंी कें दे्र शजेारच्या िेशामंध्ये स्थापन केल्यािे 

अशोक आपल्या आज्ञालेिामध्ये इतरत्र सारं्तो. हे काम आपल्याि पे्ररिेने िंाले असा िावा तो करतो व 
िणक्षि सीमेवरील लोकामंध्येही हे केल्यािे तो सारं्तो. [िुसरे णशलाशासन, णर्रनार, उपरोक्त, पृ. ९३.] जेथे या 
प्रकारच्या र्ोष्टींमध्ये सीमाप्रिेशामधील लोकसमूह सहभार्ी िंालेले होते तेथे अतंमहामत्त संपकाणधकारी 
म्हिून काम करीत असिे शक्य आहे. ग्रीक राज्यानंीही राजिूतािें स्वार्त केले असेल पि अशोकािी 
असलेले त्यािें नाते िणक्षिसीमावंरील राज्याचं्या नात्याइतके णनकटिे असाव े असे णिसत नाही. 
सीमाप्रिेशामंधील लोकानंा तो धम्माच्र्या तत्त्वािंा पणरिय करून िेण्यािी त्यािप्रमािे सीमेवरील 
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लोकामंधील मौयांच्या अणधसते्तणवरुद्धिे उठाव रोिण्यािी जबाबिारीही अतंमहामत्ताचंीच होती. 
राजाकडून या हेतूने नेमल्या जािाऱ्या, अरु्यशतके नावाच्या िास अणधकाऱ्यािंी मित या महामत्ताना 
आपल्या कामात णमळत असे. [िुसरा वेर्ळा आज्ञालेि, उपरोक्त, पृ. १४०.] रु्यक्त आणि अरु्यशतके या हुद्यामंधील 
सारिेपिावरून अणधकाऱ्यािंा हा सारिाि वर्ग असावा हे सूणित होते. आज्ञालेिामंधील अतंमहामत्त हे 
अथविास्त्रातील अंतपालासंारिेि असावते. [िोन, २१.] जकातींवरिे हे अध्यक्ष होते. प्रत्येक प्रातंामध्ये स्वतुःिे 
अंतपाल होते यात शकंा नाही आणि किाणित काही प्रातंामंध्ये णवणवध णजल्ह्यामंध्ये मालािी िेवाि घेवाि 
करतानाही जकात द्यावी लार्त असावी. पि साम्राज्याच्या सीमारेषावर जकातनाकी अन्स्तत्वात असलीि 
पाणहजेत. जकातीमधून णमळिारा महसूल र्ोळा करण्याच्या कामािा समावशे अतंमहामत्ताचं्र्या कामात होत 
असण्यािी अर्िी शक्यता आहे. अशा प्रकारे जकात वसूल करिाऱ्यावंर ते िेिरेि करीत असावते व 
जकातीिे अध्यक्ष त्यानंा जबाबिार असावते. 

 
अशोकाच्या काळात णस्त्रयािंी समाजातील न्स्थती िालावलेली असल्याने णस्त्रयाचं्या कल्यािािीि 

जबाबिारी प्रामुख्याने ज्याचं्यावर टाकता येईल अश्या महामत्ताचं्र्या िास र्टािी नेमिूक करण्यािी र्रज 
त्याला भासलेली असिे शक्य आहे. अशा अणधकाऱ्यासंाठी इर्यी्खमहामत्त ही संज्ञा वापरली होती. णतिा 
अक्षरशुः अथग होतो णस्त्रयािें अध्यक्ष असलेले अणधकारी. [शाहबािंर्ढी येथील आज्ञालेिातील मजकुरात वापरलेल्या 
इशस्त्रशधर्यक्ष–महामत्त या शब्िावरून हे स्पष्ट होते. ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १२४.] हे अणधकारी आणि र्णिकाध्यक्ष झकवा 
वशे्यािें अध्यक्ष[हुल्टश, कॉपवस इन्स्क्स्क्रप्िनम् इंशडकारम्, व्हॉ. एक, पृ. २२, अं. ४, अथविास्त्र, िोन, २७.] यािंा संबंध असावा असे 
सुिणवण्यात आलेले आहे. महामत्तासारख्या हुद्यावंरील अणधकाऱ्यािंी नेमिूक केवळ नर्रातील वशे्यावंर 
िेिरेि ठेवण्यासाठी केली जावी हे क्वणिति घडण्यािा संभव णिसतो. या महामत्ताचं्र्या कामामंध्ये 
र्णिकावंर िेिरेि करण्याच्या कामािा नक्कीि समावशे होत असावा. परंतु त्याबरोबरि णस्त्रयाशंी संबंणधत 
असिाऱ्या इतर कतगव्यािंाही त्या कामाशीि संबधं असावा. त्यािंा बरािसा वळे राजाच्या अंतुःपुरासंाठी 
ििी पडत असावा. अणधकाऱ्याचं्या एका िास वर्ाला अणधकारपत्र िेण्याइतकी ही अंतुःपुरे मोठी होती हे 
अशोकाच्या कोरीव लेिावंरून स्पष्ट होते. राजािे स्वतुःिे आणि आणि त्याच्या भावािंी आणि बणहिींिी 
णनवासस्थाने तसेि पाटणलपतु्रात व इतरत्र असलेली त्याच्या इतर नातेवाईकािंी णनवासस्थाने याचं्यासकट 
अनेक णठकािी काम करण्यात धम्ममहामत्त र्ढलेले आहेत असे राजा सारं्तो. [पािव ेणशलाशासन. धौली, ब्लोि, ले 

एंस्के्रपशसओ ं द अिोक, प.ृ १०४] उिाहरिाथग अंतुःपुराचं्या व्यवस्थेसाठी अणधकाऱ्यािें असे िास मंडळ लार्त 
असले पाणहजे. आपल्या मुख्य राजवाड्ािेरीज पाटणलपुत्राबाहेर अशोकािी अंतुःपरेु असावीत असे मत 
माडंण्यात आलेले आहे. [भाण्डारकर, अिोक, पृ. १२.] या णठकािी हलक्या जातीच्या णस्त्रया होत्या. अंतुःपुरातील 
जीवनात अशोक णकतपत रममाि होत असे याणवषयीिा हा अणतशयोक्त अंिाज आहे. अंतुःपुरे ही काही 
त्यािी एकयािीि नव्हती तर त्याच्या अनेक नातेवाईकािंी होती असे आज्ञालेि िशगणवतात. 

 
राजकुटंुबातील मंडळींनी णिलेल्या धमािाय िेिग्यािंी नोंि ठेवण्यािे काम धम्ममहामत्त व इतर 

अनेक मुख्य अणधकाऱ्याकंडे असल्यािे सातव ेस्तंभशासन सारं्ते. [सातव ेस्तंभशासन, ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, 
प.ृ १६८.] मुख्य अणधकारी म्हिजे बहुधा इथी्खमहामत्त असावते आणि िेिग्या वर्ैरेंिी तपशीलवार नोंि ते 
ठेवीत, तर धम्ममहामत्तारं्र राजकुटंुणबयानंा धम्माची णशकवि िेण्यािी जबाबिारी होती आणि त्यानंा ते 
िेिग्या िेण्यास प्रवृत्त करीत असावते. अंतुःपुराच्या प्रशासकीय बाजूशी इथी्खमहामत्ताचा संबंध 
होता.ज्यावळेी णस्त्रयानंा मितीिी र्रज भासे तेव्हा त्या या महामत्ताकडे येत असाव्यात, हे शक्य आहे. 
[भाण्डारकर, अिोक, प.ृ ५६–५७.] णविकामातील णस्त्रयािंी रोजर्ारी झकवा र्णिकाणंवषयीिे णनयम यासंारख्या 
अथविास्त्रात णविार केलेल्या कामाचं्या प्रकाराशंी याहून िुय्यम अणधकाऱ्यािंा संबंध असावा. 
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मौयगप्रशासनातील प्रत्येक अणधकाऱ्याला, मर् तो िौऱ्यावर जािारा प्रादेशिक असो झकवा 
सयायिानणवषयक कामकाज पार पाडिारा राजूक असो, त्याला आपले णनत्यािे कामकाज पार पाडीत 
असताना धम्माचा प्रसार करण्यािे काम कराव ेलारे्. धम्माणवषयी बोलताना, िास, सेवक, ब्राह्मि, श्रमि, 
माताणपता, वृद्ध, पशु याचं्याणवषयी योग्य तो आिर िािणविे, पशुहत्त्येपासून परावृत्त होिे, कैद्यािें कल्याि 
साधिे यासंारख्या सवगसामासय आिारावर भर णिला जात असे. पि आपल्या अणधकाऱ्याकंरवी होिाऱ्या 
सवगसाधारि धम्मप्रचारार्र अशोक अवलंबून राणहला नाही. आपल्या कारणकिीच्या िौिाव्या वषी त्याने 
धम्ममहामत्त ही नवी सेवकश्रेिी णनमाि केली व धम्मप्रसार करिे आणि आवश्यक तेथे त्याच्या धोरिािे 
स्पष्टीकरि करिे हे त्यािें काम होते. या र्टाचं्या अणधकाऱ्यािंी सेवा ही र्ोष्ट भारतीय प्रशासनात नवी 
होती. [पुढील प्रकरिात आम्ही त्याचं्या कामाकामाणवषयी तपशीलवर ििा केलेली आहे.] मुळात त्यािें काम प्रामुख्याने 
कल्यािाणवषयीिे होते परंतु हळूहळू त्यािंी सत्ता इतकी वाढली की इतर णनरणनराळ्या धमगपंथामंध्ये व 
णनधमी संस्थामंध्ये ते हस्तके्षप करू लार्ले. राजा त्याचं्यावर अणधक अणधक अवलंबून राहू लार्ला. 
कोित्याही धमगणवषयक व्यवस्थेबाबतच्या त्याचं्या वृत्ती एक सारख्याि िंालेल्या णिसतात. 

 
िेशाच्या िैनंणिन प्रशासनातील अनेक महत्त्वािी कामे सवगसाधारि प्रशासकीय अणधकाऱ्याकंरवी 

पार पाडली जात असत. उिाहरिाथग पािीपुरवठ्यािे काम राजूक झकवा मेर्नॅ्स्थणनस ज्यानंा           
म्हितो त्या अणधकाऱ्याकरवी पाणहले जाई. ते नद्या आणि पाटाच्या मोऱ्या यािंी तपासिी करीत आणि 
शतेकऱ्यानंा वाटल्या जािाऱ्या पाण्यावर िेिरेि करीत. िंद्ररु्प्त मौयाच्या कारणकिीत, आजूबाजूच्या 
प्रिेशात पािीपुरवठ्यािी सोय करण्यासाठी सुिशगन तलावावर एक बंधारा बाधंला होता असे रुद्रिामनिा 
कोरीव लेि सारं्तो. [सरकार, शसलेक्ट इन्स्क्स्क्रप्ि्स पृ. १६९.] या कालात अरण्यािें महत्त्व ओळिलेले होते. 
अरण्यातील उत्पन्नावरच्या अध्यक्षािा, कुप्याध्यक्षािा उल्लेि अथविास्त्राने केलेला आहे, हाि अध्यक्ष 
अरण्यािंी काळजी घेण्याच्या कामावर िेिरेि करीत असे. [िोन, १७.] अरण्यािंी मन मानेल तशी तोडिी 
केल्यास होिारे िुष्ट्पणरिाम मौयगकाळात जािवले असले पाणहजेत. इमारती लाकूड आणि वसय पशूवंर 
आपली उपजीणवका करिारे णशकारी याचं्यावर बसणवलेल्या करामुंळे अरण्ये महसुलािे साधन िंाले होते. 
त्यामुळे अरण्यािें संरक्षिही केले जाई. णशवाय अरण्यातून णमळिारे इमारती लाकूड बाधंकामासाठी 
अत्यावश्यक होते. त्यामुळे अरण्ये तोडण्याच्या बाबतीत णनबधं घालिे भार् होते. णनष्ट्कारि हानी 
टाळण्यासाठी वनसंरक्षक नेमण्यािी सूिना अथविास्त्र करते. ज्या ज्या वळेी जमीन साफसूफ करून 
लार्वडीिाली आिली जाईल त्या त्या वळेी स्थाणनक प्रशासनाला कळवाव,े म्हिजे जणमनीिी नोंििी 
होऊ शकेल, शतेकरी आवश्यक ते कर भरतील, याणवषयी िात्री करून घेण्यासाठीही हे णनबधं होते. एका 
आज्ञालेिामध्ये णवनाकारि अरण्ये जाळण्यास प्रणतबधं करण्यात आलेला आहे. 

 
कौटल्य व मेर्नॅ्स्थणनस या िोघानंीही सैसयिलाच्या प्रशासनािे तपशीलावार विगन केलेले आहे. 

कौटल्याने मौल (वशंपरंपरार्त), भतू (भाडोत्री) व श्रेणि असे सैणनकािें तीन मुख्य प्रकार साणंर्तलेले 
आहेत. [िोन, ३३.] पणहल्या प्रकारिे सैणनक सवात महत्त्वािे होते. राजािे िडे सैसय याचं्यामधून तयार होई 
व मेर्नॅ्स्थणनसने सैणनकािंा म्हिून जो पािवा वर्ग उल्लेणिलेला आहे तो बहुधा या सैणनकािंा असावा. 
[डायोडोरस, िोन, ४१.] हे सैणनक म्हिजे लढाऊ िलािा र्ाभाि असल्याने त्याना णवशषे वार्िूक णिली जाई. 
संख्येच्या दृष्टीने मोठा र्ट म्हिून त्यािंा िुसरा म्हिजे शतेकरी–वर्ाच्या िालोिाल क्रमाकं लार्तो असे 
मेर्नॅ्स्थणनस सारं्तो. सैणनकानंा िारं्ले वतेन णिले जाई. शातंतेच्या काळात ते आळसावत आणि 
करमिुकीत वळे व्यतीत करीत असे णिसते, असे त्यािें विगन आहे. त्यानंा इतके िारं्ले वतेन असे की 
त्यावर ते इतरािंाही िणरताथग िालवीत, या णवधानात अणतशयोक्ती नाही. प्रणशणक्षत सैणनकानंा ५०० पि िेत 
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असावते असे अथविास्त्रावरून णिसते व वतेनश्रेिींच्या यािीत हे समाधानकारक उत्पन्न म्हिून र्िले रे्ले 
होते. [पाि, ३. पुढच्या शतकामध्ये ईस्ट इंणडया कंपनीच्या सैसयातील णशपायानंा आपले िाजर्ी नोकर ठेवता येतील इतके वेतन असल्यािे ज्ञात 

आहे.] सेनापशतप्रचार झकवा सरसेनापती आणि प्रत्र्यध्र्यक्ष म्हिजे पायिलािा अध्यक्ष याचं्यावर सैसयाच्या 
व्यवस्थेिी जबाबिारी होती. अर्श्िल, हस्त्यिळ व आयुधार्ार हे सैसयािे इतर णवभार् त्या त्या अध्यक्षाचं्या 
(अर्श्ाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, आयुधार्ाराध्यक्ष) हातािाली असत. [िोन, ३३, िोन, १८, िोन, ३३–३६.] 

 
पणहल्या िोन मौयांच्या कारणकिीतील साम्राज्याच्या णवस्तारामुळे मोठ्या मोणहमासंाठी सतत तयार 

राहण्याकणरता अनेक बाबतीत सैसयाला अग्रक्रम द्यावा लार्ला. त्यामुळेि सैसय हा एक िास वर्ग मानला 
जाई. मौल णवभार्ातील सैणनकािंा संबंध समाजातील क्षणत्रयाशंी होता यात शकंा नाही, त्यामुळे त्याचं्या 
प्रणतष्ठेत जास्त भर पडे. युरोपीय गं्रथामंधून मौयांच्या व त्याचं्या पूवीच्या नंिाचं्या सैसयबलािे विगन नेहमी 
प्रिंड संख्येने केलेले आहे. न्प्लनी णलणहतो, िंद्ररु्प्ताच्या सैसयिलात ९००० हत्ती, ३०,००० घोडिळ व 
६००,००० पायिळ होते. ८०,००० घोडे, २००,००० पायिळ, ८,००० युद्धरथ आणि ६,००० लढाऊ हत्ती 
अशी यािी प्लुटाकग  िेतो. [शहस्टोशरर्या नॅचरॅशलस, सहा, २१, २२, लाइफ ऑफ अलेक््ाडंर, बासष्ट.] या आकड्ामंध्ये िड्ा 
व रािीव सैणनकािंा समावशे असावा. णबयास निीच्या पलीकडे जाऊन जर अलेक्िंाडंरने आपली मोहीम 
िालू ठेवली असती तर णकती सैसयाच्या णवरोधाला त्याला तोंड द्याव े लार्ले असते यािे स्पष्टीकरि 
िेण्यासाठी, प्लुटाकग  या सैसयािे विगन करीत होता. त्यामुळे यापंैकी काही आकडे अणतशयोक्त असण्यािी 
शक्यता आहे. 

 
सैसयिलाच्या प्रशासनािे विगन करताना मेर्ॉन्स्थणनस म्हितो की, पाि सभासिािंी एक अशा 

पाटणलपुत्रािे प्रशासन करिाऱ्या सणमत्यासंारख्याि सहा सणमत्या होत्या. [स्रॅबो, पंधरा, १, ५०.] संख्यामंधील 
हा नेमका सारिेपिा णवणित्र आहे आणि या झकवा त्या नोंिीतील िुकीिा तो पणरिाम असू शकेल. णशवाय 
अथविास्त्रात विगन केलेले वरे्वरे्ळ्या णवभार्ािें अध्यक्ष मेर्ॉन्स्थणनसच्या मनात असतील. आरमाराच्या 
प्रमुिाशी पणहली सणमती सहकायग करते म्हिजे आरमारी युद्धाशी णतिा संबधं आहे. निीतून होिाऱ्या 
वाहतुकीसाठी वा हल्ला होण्यािी शक्यता जेथे होती तेथे जहाजे व नावा यािंा उपयोर् केला जात असला 
पाणहजे. अथात अशा स्वरुपाच्या युद्धपद्धतीिा काही णवशषे णवकास िंाला होता असे णिसत नाही. िुसरी 
सणमती आजच्या संरक्षिणवषयक उत्पािनाच्या िात्यासारिी असावी. युद्धसाणहत्य, अन्न व इतर र्रजेच्या 
वस्तंूिी वाहतूक करिाऱ्या बैलर्ाड्ावंर िेिरेि करण्यािे काम ती करते. पुरवठा करिाऱ्या अश्या 
सणमतीबाबत अथविास्त्र जरी काही तपशील िेत नसले तरी प्रत्येक सैसयाला असा एक णवभार् जोडलेला 
असतो हे र्ृहीत धरलेले आहे. उिाहरिाथग सैसयाच्या छाविीणवषयीच्या प्रकरिात त्यािा उल्लेि आहे. [िहा, 

१] िड्ा सैणनकािें नोकर, मोतद्दार व इतर सेवक यािंा समावशे या णवभार्ात केलेला आहे. 
 
भारतीय गं्रथामंध्ये नेहमीि नमूि करण्यात येिाऱ्या पायिळ, घोडिळ, रथिल व हन्स्तिल या 

सैसयाच्या िार शािाशंी उरलेल्या िार सणमत्यािंा संबंध आहे. अथविास्त्रात यापंैकी प्रत्येकीिी तपशीलवार 
ििा केलेली आहे. [िोन, ३०, ३१, ३३, िहा, १–६.] सैणनकानंी आपली शस्त्रासे्त्र शस्त्रार्ारात परत करावीत अशी 
अपेक्षा होती असे मेर्नॅ्स्थणनस सारं्तो. हे बहुधा िरे असाव,े कारि कौटल्याने विगन केल्याप्रमािे 
आयुधार्ार म्हिजे एक प्रिंड कारिाना आहे व त्यािी णनयणमतकालाने तपासिी होत असे. यावरून सवग 
शस्त्रासे्त्र एकाि जार्ी ठेवली जात असत असे सूणित होते. [िोन, १८.] घोडे आणि हत्ती ही राजािी मालमत्ता 
होती आणि त्याचं्या िाजर्ी मालकीस परवानर्ी णिली जात नव्हती. भारतातील इतर ग्रीक 
लेिकापं्रमािेि मेर्नॅ्स्थणनसवरही हत्तींिी अणतशय मोणहनी पडली असावी असे णिसते. हत्तींना पकडिे व 
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त्यािंी प्रजा वाढणविे याणवषयीिी त्यािंी विगने आियग वाटण्याइतकी अिूक आहेत. [स्रॅबो, पंधरा, १ ४१–४३] या 
सवग माणहतीवरून, सैणनकािें वतेन रोि पैश्यात णिले जाई, जणमनीच्या िेिर्ीच्या रूपाने नाही, ही 
वस्तुन्स्थती स्पष्ट होते. लष्ट्करी प्रशासनािे विगन करीत असताना मेर्नॅ्स्थणनसने कें द्रीय सते्तिा, म्हिजे या 
णठकािी सरसेनानीिा, उल्लिे परत एकिा वर्ळला आहे. जो मनुष्ट्य या पिावर असेल त्याला सैसयाच्या 
िारही शािािें काम पाहण्यािे कौशल्य असले पाणहजे याणवषयी अथविास्त्राचा आग्रह आहे. 

 
युरोपीय गं्रथामंध्ये, मौयगप्रशासनाच्या आििी एका अंर्ािा जाता जाता थोडक्यात उल्लेि केलेला 

आहे. डायोडोरसने आपल्या वृत्तासतामध्ये राजाणवरणहत राज्यािा उल्लेि केलेला आहे. डायोणनणसयसने 
भारतात एक राज्य स्थापन केले आणि त्याच्या वशंजाचं्या अनेक णपढ्यानंी राज्य केल्यानंतर राज्यािे 
णवघटन िंाले व नर्रामंधून लोकशाही सरकार स्थापन िंाले. [डायोडोरस, िोन, ३५.] णहरॉन्क्लसने णनमाि 
केलेल्या राज्याणवषयीही असेि साणंर्तलेले आहे. [उपरोक्त, ३९.] या राज्याचं्या बाबतीत काही नर्रानंी 
राजसत्ता मासय केली. इतरानंी लोकशाही प्रकारिे सरकार स्वीकारले. जेथे राजा नाही तेथे सहावा म्हिजे 
णनरीक्षकािंा वर्ग आपले अहवाल नर्राच्या सयायाधीशाकडे पाठवीत असे, असे इतरत्र साणंर्तले आहे. 
[उपरोक्त, ४१.] ॲणरयनने असाि अणभप्राय णिला आहे आणि शतेकरी आपले कर राजाला झकवा स्वायत्त 
नर्रानंा िेतात अशी आििी जास्त माणहती तो पुढे सारं्तो. त्यािप्रमािे सहाव्या वर्ातील लोक स्वायत्त 
नर्रामंधील सयायाधीशानंा अहवाल पाठवीत. सातव्या वर्ाच्या म्हिजे मंत्र्याचं्या बाबतीतही तो अशीि 
पद्धती सारं्तो. [इंशडका, नऊ.] णहपाणनसच्या पलीकडील िेशात प्रणतणनधींिे सरकार असलेल्या पद्धतीिा 
उल्लेि स्रॅबो करतो. ५०० प्रणतणनधी असलेल्या या सरकारिे स्वरुप महाजनसत्तावािी आहे. यातील प्रत्येक 
प्रणतणनधीला राज्यामाफग त एक हत्ती पुरवला जाई. [स्रॅबो, पंधरा, १, ३६.] 

 
सेल्युणकड साम्राज्यात असलेल्या पद्धतीप्रमािे एिाद्या साम्राज्यात अधगस्वतंत्र िजा असिाऱ्या 

नर्राचं्या पद्धतीिी जािीव मेर्नॅ्स्थणनसला होती, असे या णवषयाबाबत यापूवीच्या एका लेिकािे मत आहे. 
[णटमर,मेगॅस्थेनेस एन डे इंशडिे मात्िाशपज, पृ. २३३ तळटीप] हे स्वातंत्र्य अथाति अंतर्गत घडामोडींवर णनयंत्रि 
ठेवण्यापुरते मयाणित होते. मेर्नॅ्स्थणनस म्हितो की ही स्वायत्त नर्रे म्हिजे िंद्ररु्प्ताच्या साम्राज्यािा भार् 
होती, तरीही अशोक मात्र त्यािंा उल्लेि करीत नाही. अथविास्त्रात उल्लेणिलेल्या आटणवक टोळीसारख्या 
साम्राज्यात अंतभूगत होिाऱ्या स्वायत्त टोळ्याबंाबत मेर्नॅ्स्थणनस णविार करीत असावा व त्याने साहणजकि 
इतर स्वतंत्र नर्राचं्या संघटनेशी त्यािंा संबंध जोडला असावा, असे पुढे सुिणवण्यात आलेले आहे. 
मेर्नॅ्स्थणनसच्या राजाणवरणहत राज्यानंा ‘पोलीस’ म्हिजे नर्र असे म्हटले आहे. ‘एथॉस’ म्हिजे लोक असे 
म्हटलेले नाही. [उपरोक्त] यावरून हे म्हििे सरकारच्या पद्धतीला लार् ूपडते. लूटमार करून जर्िाऱ्या 
टोळीवाल्यानंा लार् ूपडत नाही. 

 
या णवषयावर काही प्रकाश टाकू शकेल असा पुरावा िुसऱ्या एका साधनावरून, कोरीव नाण्याचं्या 

माणलकेवरून णमळण्यासारिा आहे. तक्षणशला येथे सापडलेल्या नाण्यामंध्ये अनेक आयताकृती ताबं्याच्या 
नाण्यावंर नेगम अशी अक्षरे आहेत. [ॲलन, कॅटलॉग ऑफ शद कॉइ्स ऑफ ए्िंट इंशडर्या, (णब्रणटश म्युणिंअम) पृ. एकशपेंिवीस, 
तळटीप.] या शब्िािा अथग, ‘व्यापाऱ्यािंा उल्लेि’ झकवा ‘एिाद्या बाजारातील व्यापाऱ्यािंी श्रेिी’ झकवा 
‘व्यापाऱ्यानंी प्रसृत केलेला प्रणतकात्मक व्यापारी पैसा’ झकवा ‘वाणिज्यािे नािे’ अशा अनेक प्रकारानंी 
लावण्यात आलेला आहे. [उपरोक्त, कझनर्हॅम, एएस्आर, िौिा, पृ. २०, बुहलर, इंशडर्यन स्टडीज, तीन, पृ. ४९.] यावरून 
णवणशष्ट णवषयाबंाबत काही प्रमािात स्थाणनक स्वायत्तता होती हे सूणित होत असले तरी या नर्रानंा स्वतंत्र 
नर्रे म्हिून मानिे शक्य नाही कारि फक्त व्यापारी श्रेिींना झकवा मोठ्या प्रमािावरील व्यापारी संघटनानंा 
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आणि तीही प्रामुख्याने वाणिज्यणवषयापुरतीि ही स्वायत्तता होती. संपूिग नर्राला राजकीय स्वायत्तता होतो 
असे यावरून णिसत नाही. व्यापारी श्रेिी झकवा कारार्ीर आपला माल बनणवण्यासाठी ज्या कच्च्या मालािा 
उपयोर् करीत असत, तो णपकणविाऱ्या शतेकऱ्यानंी आपले कर सरळ श्रेिींकडे भरावते अशा प्रकारिी 
काही व्यवस्था श्रेिींबरोबर करण्यात आलेली असावी. 

 
डायोडोरस आणि ॲणरयन यानंी मूळ मजकुरािा अथग िकुीिा लावल्यामुळे झकवा प्रत्यक्ष पणरन्स्थती 

काय होती हे मेर्नॅ्स्थणनसला स्पष्टपिे न सारं्ता आल्यामुळे स्वतंत्र नर्रािंा असा उल्लेि िंालेला 
असण्यािीही शक्यता आहे. बौद्धकालात र्ंरे्च्या िोऱ्यात महाजनसत्ताक पद्धतीिे सरकार असलेल्या 
टोळ्या अन्स्तत्वात होत्या. [सुमंगल शर्लासशन, िोन, पृ. ५१९, मन्स्कज्ज्हम कॉंमेंटरी, एक, पृ. ३९४] झसधुिोऱ्यातील काही 
टोळ्यामध्ये प्रजासत्ताक पद्धतीिे सरकार असल्यािे विगन युरोपीय गं्रथामध्ये आहे. [ॲणरयन, ॲनाबॅशसस, सहा, ६, 

१४, मकँझक्रडल, इ्व्हेजन ऑफ इंशडर्या बार्य अलेक््ांडर शद गे्रट, पृ. ३५०–५१.] यापंकैी काही टोळ्या स्वतंत्र व काहीसे प्रर्त 
जीवन जर्त होत्या. मौयांनी हा प्रिेश झजकल्यामुळे या टोळ्यािंा साम्राज्यामध्ये समावशे िंाला असावा. 
िंद्ररु्प्त मौयांच्या कारणकिीत हा णवजय नुकताि णमळालेला असल्याने मौयगप्रशासनाने त्यानंा उिार 
वार्िूक णिली असावी. त्याचं्या जुसया संस्था िालू ठेवण्यास परवानर्ी णिली असावी परंतु एकूि 
प्रशासनावर मात्र मौयांच्या अणधकाऱ्यािे णनयतं्रि असाव.े या पद्धतीमुळे या टोळ्या झकवा त्यािी नर्रे अधग–
स्वतंत्र असावीत असा ग्रह णनमाि िंाला असावा. जसजशी प्रशासनािी व्याप्ती वाढू लार्ली आणि इतर 
प्रातंावर अणधकाणधक णनयंत्रि ठेवण्यास सुरुवात िंाली तसतसे या नर्रािें उरलेले स्वातंत्र्य कमी होऊ 
लार्ले आणि अशोकाच्या कारणकिीत ती नर्रे संपूिगपिे साम्राज्यात णवलीन िंाली. 

 
राजसते्तच्या परंपरार्त आठविी व अधून मधून येिारे प्रजासत्ताक सरकारिे कालिंड यािें 

स्पष्टीकरि, ज्याकाळात राजे णनवडले जात असत त्या जुसया काळाच्या आठविी अजूनही ताज्या होत्या या 
वस्तुन्स्थतीवरून करता येईल. विेकाळामध्ये सभा आणि सणमती या िोन मंडळाच्या साहाय्याने िालिाऱ्या 
सरकारच्या पद्धतीत महाजनसत्ताकपद्धतीिे मूळ असाव.े ग्रीक लेिकानंा ग्रीक नर्रराज्यािंी कल्पना 
िारं्लीि पणरणित होती आणि स्वतंत्र नर्र हा काही त्याचं्या दृष्टीने असाधारि राजकीय िमत्कार नव्हता. 
ग्रीकाचं्या राजकीय संस्थािें ज्ञान असल्यामुळे डायोडोरसने णवविेनाच्या ओघात स्वतंत्र नर्रािंा उल्लिे 
मध्येि केला असावा आणि मौयगकालीन भारतामध्ये अशासारिी एिािी संस्था अन्स्तत्त्वात असू शकिार 
नाही यािी त्याला जािीव नसावी, हे शक्य आहे. 

 
मेर्नॅ्स्थणनसच्या मूळ मजकुरािा िुकीिा अथग लावण्यामुळे स्वतंत्र नर्रािें उल्लिे केले रे्ले 

असावते. णवशषेतुः ज्या पणरच्छेिात, ज्या नर्रामंध्ये राजे नाहीत तेथे णनरीक्षक आपले अहवाल 
सयायाधीशाकंडे पाठणवतात, असे साणंर्तलेले आहे तेथे हे शक्य आहे. ज्या नर्रात राजा वा राजािा 
कोिीही महत्त्वािा प्रणतणनधी यािंा णनवास नाही अशा नर्रािंा मेर्नॅ्स्थणनस उल्लिे करीत असावा.म्हिजे 
पाटणलपुत्रात झकवा राजप्रणतणनधींच्या णनयंत्रिािालील कोित्याही प्राणंतक राजधानीत अध्यक्षानंा आपले 
अहवाल सरळ राजाकडे झकवा राजप्रणतणनधींकडे पाठणवता येत असत. जेथे अशा प्रणतणनधीिे वास्तव्य नसे 
अशा इतर नर्रामंध्ये साहणजकि सवोच्च प्रशासकीय संस्थेकडे म्हिजे सयायाधीशाकंडे अहवाल पाठणवले 
जात. ज्या नर्रामंध्ये राजप्रणतणनधी राज्यकारभार करीत असत त्यापेक्षा वरे्ळी म्हिून स्वायत्त नर्रे, असा 
अथग मेर्नॅ्स्थणनसला अणभपे्रत असावा. अशा स्वायत्त नर्राचं्या विगनात, जरी ती संज्ञा िुकीिी होती तरी 
पुढच्या लेिकानंी भर घातली असावी. आपल्या इशंडका या गं्रथािे लेिन करताना ॲणरयनने या 
णवषयावरील आपल्या पूवीच्या डायोडोरसच्या णलिािािा णविार केला असावा कारि िास करून 
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डायोडोरसने मेर्नॅ्स्थणनसच्या गं्रथातील अवतरिे उदृत केलेली आहेत. उिाहरिाथग सातव्या वर्ाच्या 
विगनात ॲणरयनने स्वायत्त नर्राणंवषयी जी माणहती णिली आहे ती त्यािी स्वतुःिी भर असावी आणि त्याच्या 
मताप्रमािे डायोडोरसच्या णवधानािा णविार करता ते अर्िी तकग शुद्ध असाव.े 

 
साम्राज्याच्या अर्िी कानाकोपऱ्यातील भार्ावरही राजािे णनयंत्रि होते हे त्या काळच्या 

प्रशासनावरून स्पष्ट होते. यासाठी एका कायगक्षम नोकरशाहीिी आवश्यकता होती. िैनंणिन जीवनातील 
प्रत्येक बाबींवर हे णनयंत्रि होते. जरी व्यवहारात या सवग तपणशलावंर प्रशासक िेिरेि करीत नसले तरी 
त्याचं्या जबाबिाऱ्यामंध्ये त्यािंा समावशे केल्यािा उल्लेि आहे यावरून या अणधकाऱ्याकंडून कोित्या 
पातळीवरील संघटन अपेणक्षत होते यािी कल्पना येते. ही पद्धती कायगक्षम असल्यामुळे लोकाचं्या जीवनात 
अनेक वळेा ती हस्तके्षपही करीत असली पाणहजे व लोकजीवनािे णनयमनही करीत असली पाणहजे. या 
अणधकाऱ्याबंरोबरि धम्म–महामत्तही काम करीत आणि यामुळे काही प्रसंर्ी ही युती इतकी जबरिस्त होत 
असली पाणहजे की सामासय नार्णरकाला ती जािक वाटत असली पाणहजे. आपल्या िैनंणिन कायात हे 
प्रशासन काही अंशी साम्राज्यीय व काही अंशी स्थाणनक असे. कें द्राकडून धोरि णनणित केले जाई व 
प्रशासनामध्ये कें द्रीकरिािी प्रवृत्ती अणतशय बणलष्ठ होती असे आज्ञालेिावंरून स्पष्टपिे णिसते. जेथे 
राज्यकता स्वतुःि कायगक्षम असतो तेथे ही पद्धती का िारं्ली िालते यािी कारिे स्पष्ट आहेत. परंतु िुबगल 
कें द्रीय सते्तमुळे प्रातंावंर िुष्ट्पणरिाम होिे, अटळ आहे. पूवगकालीन मौयांच्या प्रशासनातील हे अंर्भतू 
िौबगल्य उत्तरकालीन मौयांच्या कारणकिीतील या राजघराण्याच्या ऱ्हासाला काही अंशी जबाबिार होते. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अिोकाच्र्या लेखातं उल्लेशखलेल्र्या र््र्य टोळ्र्या 
 

मार्ील पानामंध्ये वर्सिलेल्या प्रशासकीय यंत्रिेच्या णित्रािा संबधं मौयगकालीन पणरन्स्थतीशी आहे. 
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अशोकाच्या कारणकिीतील साम्राज्यािा भौर्ोणलक णवस्तार, सुिैवाने िूपि णनणितपिे िािणवता येिे शक्य 
आहे. त्यािी णविुरलेली णशलाशासने व स्तंभशासने हा त्याच्या अणधकारािा णनिालस पुरावा आहे. 
परंपरेने त्याच्या नावाशी णनर्णडत िंालेल्या जार्ा त्यािप्रमािे आपल्या आज्ञालेिामंध्ये त्याने साणंर्तलेले 
आपल्या साम्राज्यातील लोकसमूह व के्षते्र ही णविारात घेता येतील. वायव्य णिशकेडे मानसेहरा, 
शहाबािंर्ढी आणि लम्थनपयंत त्यािे कोरीव लेि पसरलेले आहेत तर पणिमेकडच्या बाजूस त्यािंा 
णवस्तार कंिहारपयंत पोहोिलेला आहे. आपल्या सीमेवरिे लोकसमूह म्हिून र्ाधंार, काबंोज व योन यािंा 
उल्लेि तो करतो. त्याच्या साम्राज्याच्या पणिम सीमेवर णसणरयाच्या िुसऱ्या अँणटओकसिा प्रिेश होता. 
सीमेवरिे लोकसमूह म्हिून ज्यािंा वर उल्लेि आलेला आहे तो काहीसा संणिग्ध आहे. कारि त्या 
शब्िावंरून ते साम्राज्यात होते की सीमारेषेलर्त साम्राज्याच्या बाहेर होते हे णनणित होत नाही. कोरीव 
लेिाचं्या जार्ा णविारात घेतल्या तर वर साणंर्तलेले लोकसमूह त्याच्या साम्राज्याच्या आत होते असे 
णिसून येईल. तथाणप, िणक्षि सीमेवरील लोकसमूह साम्राज्याच्या आत होते असे णिसत नाही. हे 
लोकसमूह म्हिजे िोळ, पाण्ड्, साणतयपुत्र व केरळपुत्र हे होते, याचं्या प्रिेशात अजूनपयंत कोिताही 
अशोककालीन कोरीव लेि सापडलेला नाही. अर्िी िणक्षिेकडील कोरीव लेि रायिूर णजल्ह्यातील 
आहेत. हे लोकसमूह आणि मौयगसाम्राज्य याचं्यामधील संबधं जास्त णनकटिे होते असे णिसते. 
िणक्षिेकडील सीमारेषा नेमकी कोिती हे णनणित करता आलेले नाही. णित्रिुर्ग णजल्ह्याच्या अर्िी 
िणक्षिेच्या बाजूने ती रेषा पणिम णकनाऱ्याकडून पूवग णकनाऱ्याकडे जात होती असे णिसते. िणक्षि सीमेच्या 
पूवेकडील बाजूस पेन्नार निीिे िोरे हे नैसर्सर्क सीमा म्हिून मानले जात असाव.े पूवेकडे र्ंरे्च्या णत्रभजु 
प्रिेशापयंत हे साम्राज्य णवस्तारलेले होते. तामलुक हे साम्राज्याच्या आत होते, ते एक र्जबजलेले बंिर 
होते. 

 
राज्यकते झकवा सरकारे यािंी रु्िवत्ता ठरणवताना त्याचं्या परराष्ट्रीय संबंधािें परीक्षि करिे 

आवश्यक आहे. यामंध्ये राजनीती आणि भौर्ोणलक साणनध्य या िोहोंवर आधारलेल्या संबंधािंा समावशे 
होईल. ज्या शतकात अशोक राहात होता ते शतक म्हिजे पूवग भमूध्यसामुणद्रक प्रिेश व िणक्षि आणशया 
याचं्यात होिाऱ्या प्रिंड प्रमािावरील वाहतुकीिे शतक होते. परराष्ट्रीय संबंध व साम्राज्याबाहेरील 
लोकाशंी संपकग  यािें महत्त्व अशोक जािीत होता. त्यािा बरािसा संपकग  िणक्षिेकडील आणि पणिमेकडील 
भार्ाशंी होता. अजून पूवेकडील भार् त्याच्या णहतसंबधंाचं्या कके्षबाहेर होते. हे णहतसंबंध एकतफी नव्हते 
असे णिसून येईल. परकीय प्रवाश्याचं्या र्रजा व सुिसोयी यावंर िेिरेि करण्यासाठी नर्रपाणलकेच्या 
व्यवस्थापनात िास सणमती नेमण्यािी र्रज भासली यावरून पाटणलपुत्रात परकीय लोकािंी संख्या िूप 
मोठ्या प्रमािावर असली पाणहजे. परकीय ही संज्ञा साम्राज्यातील िूरवरच्या भार्ातील लोकासंाठीही 
वापरली जात असावी कारि ते लोक पाटणलपुत्राच्या नार्णरकानंा ग्रीकाचं्या इतकेि परकीय होते. 

 
भारतीय लोक आपल्या िेशातून कधीही स्थलातंणरत िंालेले नाहीत असे जरी मेर्नॅ्स्थणनस 

सारं्तो,[स्रॅबो, पंधरा, १, ६–८.] तरी भारतीय लोक मोठ्या संख्येने परक्या िेशामंध्ये जात असत आणि 
िूरवरच्या जार्ापंयंत प्रवास करीत असत ही वस्तुन्स्थती म्हिजे एक नवी प्रर्ती णिसते. [जरी भारतीय सैणनक 
िंझिंक्सच्या नेतृत्त्वािाली लढले हे माणहत असले तरी. णहरोडोटस, शहन्स्कस्रज, सात, ६५.] ही धाडसािी नवी वृत्ती, काही अंशी ग्रीक 
मोणहमेनंतर इतर लोकाशंी पणरिय िंाल्यामुळे व काही अंशी परकीय िेशाशंी णवशषेतुः पणिमेकडील िेशाशंी 
व्यापार सुरू िंाल्यामुळे णनमाि िंाली असावी यात शकंा नाही. हेलेणनक जर्ातील वरे्वरे्ळ्या भार्ात 
अशोकाने पाठणवलेल्या णशष्टमंडळानंीही हातभार लावला असला पाणहजे. [तेराव े णशलाशासन, कालसी; ब्लोि, ले 

एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १३०] ही णशष्टमंडळे म्हिजे अशोकािा शजेारी िेशाशंी असलेला मुख्य संपकग  होता. जरी 
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णशष्टमंडळ हा शब्ि योग्य असला तरी त्यािें वणकलाती म्हिून विगन करिेही शक्य आहे. ती ज्या िेशानंा 
भेटी िेतील तेथे अशोकाच्या धोरिािंा, णवशषेतुः त्याच्या धम्मशर्र्र्यक धोरिािा पणरिय करून द्यावयािा, 
हा त्यािंा मुख्य हेतू होता. ती कोित्याही एका िेशात िीघगकाल वास्तव्य करीत नसत. िेशोिेशी 
झहडिाऱ्या, स्थाणनक लोकानंा उदे्दशून भाषिे करिाऱ्या, िेिग्या आणि संिेश यािंी िेवाि घेवाि करिाऱ्या 
आणि ही णशष्टमंडळे ज्या िेशातून येतात त्या िेशातील कल्पना व लोकसमूह याचं्यासबंंधी औत्सुक्य णनमाि 
करण्यास सवगसाधारिपिे मित करिाऱ्या आजच्या सणिच्छा–णशष्टमंडळाशंी या णशष्टमंडळािंी तुलना 
करता येईल. [आपि ज्याचं्याकडे ही णशष्टमंडळे पाठणवली त्या राज्यकत्यांनी आपल्या प्रजेसाठी औषधी वनस्पतींिी लार्वड करिे आणि 
िंाडे लाविे इत्यािी आपले धोरि स्वीकारले असा िावा अशोक करतो. या कल्पनेला उत्तेजन िेण्यासाठी अशोकाने बी–णबयाण्यािंी पाणकटे व 
िंाडाचं्या फादं्या या णशष्टमंडळाबंरोबर पाठणवलेल्या असिे शक्य आहे. त्या काळातील ग्रीक वनस्पणतशास्त्रज्ञानंा भारतातील नव्या िंाडािें ज्ञान 
असल्यािा प्रत्यक्ष उल्लेि णथओफेस्टसच्या वनस्पतीशास्त्रावरील गं्रथामध्ये नाही. (रोस्टोव्हट््ेप सोिल अडँ इकॉनॉशमक शहस्री ऑफ शद हेलेशनक 
र्ल्डव व्हॉ. िोन, प.ृ ११६४–९, ११८२) अमोमुम आणि नािुगम यासंारख्या भारतीय वनस्पती सेल्युणकड राज्यकत्यांनी रुजणवण्यािा प्रयत्न केला होता 
व त्या भारतातून समुद्रमार्ाने आिल्या होत्या हे उघडि आहे, असे न्प्लनी सारं्तो. अशसअ े रेगेस व टॉलेमी राजे यानंी िंद्रसेनी उिािी िंाडे 
लावण्यािा प्रयत्न केला होता, असेही तो म्हितो. (शहस्टोशरर्या नॅचरँशलस, सोळा, १३५, बारा, ५६.) या वनस्पतींिा पणरिय म्हिजे अशोकाच्या 
णशष्टमंडळािंा प्रत्यक्ष पणरिाम असावा झकवा पणिमी िेशाकंडून मसाले आणि वनस्पती यासंाठी अणतपूवेकडील भार्ातूंन आधीि मार्िी असल्याने 
व्यापारी कारिासाठी त्या वनस्पतींच्या लार्वडीला उत्तजेन णमळाले असाव.े] 

 
जर ही णशष्टमंडळे म्हिजे णनवासी वणकलाती असत्या आणि जर त्यानंा काही अंशी णटकाऊ 

स्वरुपािे यश णमळाले असते तर युरोपीय गं्रथामंध्ये त्यािंा एिािा तरी उल्लिे आला असता. समकालीन 
साणहत्य व नंतरिे कोितेही साधन यातं याचं्याणवषयी अर्िीि काही माणहती नाही. व वस्तुन्स्थतीवरून 
त्यािंा प्रभाव अल्पकालीन असावा असे सूणित होते. तथाणप भारतीय कल्पना व माल यािंा ओघ िालू 
ठेवण्यासाठी एक मार्ग सुरू करण्यात त्यानंा यश णमळाले. हेलेणनक जर्ाला भारतीय जीवनािा पणरिय 
नव्हता असे नाही. या णशष्टमंडळानंी त्याच्याही पणलकडे असिाऱ्या शजेारी िेशामंधील रणहवाश्यानंा 
भारतािी ओळि करून णिली. ज्या राजानंी या णशष्टमंडळािें स्वार्त केले त्या सवांनी धम्मशर्र्र्यक धोरि 
संपूिगपिे व ताबडतोब व्यवहारात आिाव,े अशी अशोकािी अपेक्षा असिे असंभवनीय वाटते. परंतु तसे 
घडले, असा िावा तो करतो. ज्या लोकानंा या णशष्टमंडळानंी भेटी णिल्या त्याचं्यामध्ये जोपयंत काही 
औत्सुक्य णनमाि होत होते तोपयंत अशोकाला त्याचं्या यशािी िात्री पटली. 

 
अशोकाच्या सातव्या स्तंभशासनासारख्या शवेटच्या महत्त्वाच्या जाहीर घोषिेत या णशष्टमंडळािा 

उल्लेि नसावा ही र्ोष्ट कुतुहलजनक आहे. कल्यािकारी सेवामुंळे णमळालेले यश व धम्माचा णवस्तृत प्रिार 
याणंवषयी या आज्ञालेिात अशोक सारं्तो. पि ते सवग साम्राज्यातंर्गत आहे. यािे जास्त उघड स्पष्टीकरि 
हेि आहे की ज्या प्रमािात यश णमळाव ेअशी राजािी इच्छा होती त्या प्रमािात ही णशष्टमंडळे यशस्वी िंाली 
नाहीत. िीघग णशलाशासनामंध्ये त्यािा उल्लिे आहे त्यािे कारि ती नुकतीि पाठणवलेली असल्याने 
उत्साहाच्या भरात राजाला त्याच्या यशाणवषयी णवर्श्ास होता, या वस्तुन्स्थतीत आहे. या णशष्टमंडळानी 
भारतीय र्ोष्टींणवषयी औत्सुक्य वाढणवले असेल परंतु त्यानंी ज्या िेशानंा भेटी णिल्या तेथे धम्मािे आिरि 
प्रस्थाणपत करण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्षात काही यश णमळाले नाही यािी जािीव होण्याइतका पुरेसा वळे व 
अनुभव आपल्या कारणकिीच्या अठठाणवसाव्या वषापयंत राजाला णमळाला. अपयशािी कबुली िेण्यापेक्षा 
त्यािंा उल्लिे करण्यािे राजाने टाळले. पि या आज्ञालेिात या णशष्टमंडळाकंडे िुलगक्ष करण्यात आले यािे 
जास्त िरे कारि हे आहे की या घोषिेत राजाने संपूिगपिे अंतर्गत धोरिाच्या णवषयािे बंधन स्वतुःवर 
घालून घेतलेले होते. श्रीलंकेत पाठणवलेली णशष्टमंडळे यशस्वी िंाल्यािे णिसते. तेथे णतस्स हा धम्माच्या 
कल्पनेिा णनष्ठावतं अनुयायी बनला. इतर िेशामंध्ये जी णशष्टमंडळे पाठणवली होती त्यािंा उल्लेि वर्ळूनही 
या आज्ञालेिात हे यश उल्लेि करण्याजोरे् होते. 
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मौयगपूवगकाळात अिमोनीय साम्राज्यात असलेला व आता अँणटओकसच्या ताब्यात असलेला, 
अशोकाच्या साम्राज्याच्या पणिम सीमेलर्तिा प्रिेश हा णविार आणि कृती या िोसही दृष्टींनी णनकटिा 
शजेारी होता. इराि आणि भारत याचं्यामधील संबंधािा भरपूर पुरावा आहे. वायव्य सरहद्दीवरील भारतीय 
भाडोत्री सैणनक अिमोनीय सैसयामधून अनेक वळेा लढले, यासारिे काही वरवरच्या स्वरूपािे संबंध होते 
तर डरायसच्या पसेपोलीस येथील कोरीव लेिात साणंर्तल्याप्रमािे सायरसच्या साम्राज्यात झसधु हा 
भारतीय प्रातं व र्ाधंार समाणवष्ट िंाले होते या सारिे अणधक णटकाऊ प्रकारिे इतर संबंध होते.[सरकार, 
शसलेक्ट इन्स्क्स्क्र्ि्स... प.ृ ६–८.] िालीरीती व संस्कृती याच्यातील काही सारिेपिािें विगन, भारतावरील 
इराििा प्रभाव, असे केलेले आहे. भतूकाळाकडे पाहण्यािी ही वृत्ती धोकािायक आहे कारि िोन हजार 
वा त्याहून अणधक वषांपूवीच्या संस्कृतींच्या पद्धतींवर णवसाव्या शतकातील राष्ट्रीय सीमारेषा लािण्यामधून 
ती वृत्ती प्रामुख्याने णनमाि िंाली आहे. आजच्या इणतहासकारानंी आपल्या णवषयािा णविार एका नव्या 
आणि अणधक अिूक दृणष्टकोनातून करण्यािी र्रज, आधुणनक पुरातत्त्वशास्त्रज्ञानंी िालणवलेल्या 
संस्कृतींच्या अभ्यासामुळे णनमाि िंालेली आहे. अिमोनीयाचं्या प्रभावाबाबतच्या प्रश्नासंबधंी यापूवी 
माडंलेल्या िोन णविारापकैी एकही स्वीकाराहग नाही एक णविार असे सारं्तो की अशोककालीन कलेतील 
प्रत्येक र्ोष्ट अिमोनीयकालीन इरािकडून उिलेलली होती तर िुसरा णविार णततक्याि जोरिारपिाने 
असे प्रणतपािन करतो की, ती सवग कला एतदे्दशीयि आहे. अिमोनीयकालीन इराि व वायव्य भारत हे 
अत्यंत णनकटिे सासं्कृणतक र्ट होते आणि त्याचं्यामध्ये साम्य असिे अपणरहायग होते, हे पुरातत्त्वशास्त्राने 
िािवनू णिलेले आहे. त्या काळी ज्ञात असलेले जर् लहान होते परंतु परस्परामंध्ये होिारी बरीिशी 
वाहतूक व व्यापार यामुळे ते र्जबजलेले होते, यामुळे स्थाणनक र्रजापेंक्षा अणधक असा सासं्कृणतक 
प्रर्तीिा व्याप वाढला व धमगशास्त्रातील ठराणवक मतापेंक्षा धार्समक िळवळींिा प्रभाव वाढला. 

 
इराि आणि भारत याचं्यातील काही समान िालीरीती हा व्यावहाणरक र्रजेिा पणरिाम होता 

आणि अनेक संस्कृतींमध्ये अशा समान िालीरीती असतात. उिाहरिाथग, काही णवणशष्ट प्रसंर्ी डोक्यािे 
मंुडन करिे ही एक इरािी पद्धतीिी णशक्षा आहे असे विगन केलेले आहे. [झकर्न्स्मल, ॲथेशनर्यम, १९ जुलै १९०२, 
न्स्मथ, अली शहस्री ऑफ इंशडर्या, पृ. १३७ अं. २.] अथविास्त्र आणि महार्ंस या िोसही गं्रथामंध्ये त्यािी नोंि एक णशक्षा 
म्हिूनि केलेली आहे. [अथविास्त्र, िार, ९, महारं्स, सहा. ४२.] परंतु ही णशक्षा आजच्या भारतातही व्यवहारात रुढ 
िंालेली आहे. रु्सहेर्ार अणधक उठून णिसावा म्हिून त्याच्या भवुया कापल्या जातात. याि कारिाने 
पूवीच्या काळीही णशके्षिा एक प्रकार म्हिून त्यािा उपयोर् केला जाई यात शकंा नाही. इतर 
िालीरीतींपैकी बऱ्याि िालीरीती समान वशंपरंपरेमुळे रुढ होत्या. पूवगकालीन आयांच्या समान र्टामधून 
इरािी व भारतीय आयग आलेले असल्याने नव्या प्रिेशामंध्ये िोसही र्ट स्थाणयक िंाले तरी त्यानंी आपल्या 
जुसया िालीरीती पुढे िालू ठेविे साहणजकि आहे. राजाच्या जसमणिवशी समारंभपूवगक केस धुण्यािी प्रथा 
ही अशीि असावी[णहरोडोटस्, शहस्रीज, नऊ, ११०, स्रॅबो, पंधरा, ६९.] 

 
समान संस्कृतीबाबत पुढिा पुरावा म्हिजे डरायसिे आज्ञालेि आणि अशोकािे आज्ञालेि 

याचं्यामधील साम्य. अशोकाला डरायसच्या आज्ञालेिाणंवषयी ज्ञान होते की नाही याणवषयी णनणितता 
नाही. अिमोनीय राज्यकत्यांनी णशलापृष्ठावंर कोरीव लेि कोरले हे अशोकाला माहीत असाव ेआणि त्याने 
तसे करण्यािे ठरणवले असाव.े संबोधण्याच्या पद्धतीमधील सारिेपिावरून अशोकाने एिाद्या इरािी 
आज्ञालेिातील मजकूर वािलेला असावा असे सूणित होते.  
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‘थशतर्य र्रर्यरु्ि क्षर्याक्षर्य...’[सनार, आर्यए, व्हॉ. वीस, प.ृ २५५–६.] 
‘असे डरायस राजा म्हितो.’ 
असे शब्ि डरायस वापरतो. 
अशोक पुढील शब्ि वापरतो. 

 
‘िेवानंणपय णपयिन्स्स राजाएवम् अह. [णतसरे णशलाशासन, णर्रनार, ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ं द अिोक, पृ. ९५.]’ 

‘िेवािंा णप्रय, णप्रयिर्सश राजा असे म्हितो...’ ‘असे राजा म्हितो...’ असे फक्त आज्ञालेिािंी सुरुवात 
करिारे सूत्र अशोकाला माणहत होते हीही शक्यता आहे आणि इरािी आणि भारतीय राजापंकैी बऱ्याि 
जिानंी बहुधा ते वापरले असाव.े 

 
डरायसच्या आज्ञालेिापेंक्षा अशोकाच्या आज्ञालेिामंधील सूर नक्कीि णकतीतरी अणधक णवनम्र 

आहे. [सीएफ्, कोसबंी, इंरोडक्िन टु शद स्टडी ऑफ इंशडर्यन शहस्री, पृ. १८९] आज्ञालेिामंधील मजकुरामंध्ये फरक 
असल्यामुळे प्रामुख्याने हा फरक आहे. डरायसला प्रामुख्याने स्वतुःिा मोठेपिा आणि आपल्या यशािी 
थोरवी जाहीर करावयािी होती. जरी काही आिंालेिामंध्ये आपल्या यशाणवषयीिा अणभमान व्यक्त 
करण्यािा मोह अशोकाने आवरला नसला तरी अणधक करून त्यािा हेतू धम्माची णशकवि िेिे हाि होता. 
िोसही राजानंी धारि. केलेल्या णबरूिामंध्ये हा फरक अणधक स्पष्टपिे णिसतो. ‘महाराज, राजाणधराज, ज्या 
िेशामंध्ये सवग प्रकारिी मािसे राहतात अशा िेशािंा राजा, या थोर णवस्तीिग पृर्थ्वीिा राजा असा मी 
डरायस.’ असे डरायस स्वतुःणवषयी णलणहतो. [णधषगमन, इराि, पृ. १५३.] णततकाि प्रभाव असलेला आणि 
णततकेि मोठे साम्राज्य असिारा अशोक स्वतुःणवषयी, ‘िेवािंा णप्रयिर्सश राजा..’ असा उल्लेि करतो. 
[अशोकाने घेतलेल्या णबरुिाणंवषयीच्या पुढील ििेसाठी िुसरे पणरणशष्ट पाहाव.े] 

 
मौयग साम्राज्याच्या वायव्य भार्ातील रणहवासी व अिमोनीयकालीन इरािमधील रणहवासी 

याचं्यामधील भाणषक साम्यावरून संस्कृतींमधील हे साम्य केवळ कल्पनापंुरतेि मयाणित नाही हे स्पष्ट आहे. 
उत्तरेकडील शाहबािंर्ढी व मानसेहरा येथील आज्ञालेिामंध्ये केलेला िरोष्ठीिा वापर हा इरािशी घणनष्ट 
संबंध असल्यािा पुरावा आहे. तक्षणशलेतील ॲरेणमक कोरीव लेिािा अवशषे व कंिहार येथील ॲरेणमक 
कोरीव लेि हे या िोन प्रिेशामंध्ये परस्परात िळिवळि िालू असल्यािे िशगणवतात. िीघग 
णशलाशासनामंधील उत्तरेकडच्या मजकुरामंध्ये ‘णडणप’ व ‘णनणपष्ट’ या इरािी शब्िािंा केलेला वापर या 
कल्पनेला अणधक पुष्टी िेिारा आहे. [हुल्टश, कॉपसव इन्स्क्स्क्रप्िनम इंशडकारम्, व्हॉ. एक, पृ. ते्रिाळीस.] 

 
अशोकािा राज्यपाल, योनराज तुषास्प हा अपरातंाच्या भार्ािा राज्यकारभार पाहात होता असे 

रुद्रिामनिा जुनार्ड येथील कोरीव लेि सारं्तो. [सरकार, शसलेक्ट इन्स्क्स्क्रप्ि्स .पृ. १६९.] तो ग्रीक असल्यािे 
विगन हा कोरीव लेि करतो. परंतु ते नाव णनणितपिे इरािी आहे. अलेक्िंाडंरच्या मोणहमेनंतर वायव्य 
भार्ात ग्रीक वसाहती णनमाि िंाल्या. या वसाहतवाल्यािें मूळ ग्रीक सैसयातील पळून रे्लेल्या सैणनकामंध्ये 
होते झकवा बुणद्धपुरस्सर मारे् राहिाऱ्यामंध्ये होते. इरािी संस्कृतीिा प्रभाव असलेल्या एकाद्या भार्ात काही 
काळ राणहलेला तुषास्प इरािी झकवा भारतीयही असू शकेल. अलेक्िंाडंरच्या स्वारीिे अवशषे पार 
भडोिपयंत शोधावयािे होते असे पेणरप्लस हा गं्रथ सारं्तो. [शद एशरशिअन सी ४१, ४७.] अलेक्िंाडंरिी मोहीम या 
भार्ापयंत कधीि पोहोिलेली नव्हती तरी मौयांच्या काळात रु्जरातशी ग्रीकािंा संबंध असावा व 
भडोिमधील एिाद्या लहानशा ग्रीक वसाहतीच्या आधारावर पेणरप्लसने हे िोटे णवधान केले असाव.े [या 

णवषयावरील अणधक ििेसाठी नारायि, शद.इंडो–ग्रीक्स पृ.३४, ८९, ९३–९४ पाहाव.े] भारतावरील मोणहमेच्या वळेी अलेक्िंाडंरने 
भाडोत्री इरािी सैणनकानंा घेतले असाव ेयात शकंा नाही आणि असे सैणनक या जार्ी पळून आले असावते 
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यािीही णततकीि शक्यता णिसते. म्हिजे तुषास्प हा भारतीय ग्रीक झकवा भारतीय इरािी कुळातील 
एिाद्या महत्त्वाच्या ग्रीक झकवा इरािी कुटंुबातून आलेला असावा. 

 
अिमोनीयकालीन इराि व मौयगकालीन भारत यातील काही बाधंकामाचं्या वास्तुकलेतील 

साधम्याने टीकेला िूपि वाव णमळालेला आहे. पाटणलपुत्रािा राजवाडा हे एक णवशषेत्वाने लक्षात 
येण्याजोरे् उिाहरि आहे व सुसा एक्वटाना आणि पर्ससपोणलस येथील राजवाड्ाशंी त्यािी तुलना 
करण्यात आलेली आहे. [वडेॅल, शडस्कव्हरी ऑफ शद एक््ॅक्ट साइट ऑफ अिोकाज क्लाशसक कॅशपटल ॲट पाटशलपुत्र.] 
पर्ससपोणलस येथील राजवाड्ासारिाि त्यािा जणमनीवरील आरािडा आहे. पर्ससपोणलस येथील मध्यवती 
सभार्ृहात सरळ रेषेत शभंर िाबं आहेत तर पाटणलपतु्रातील सभार्ृहात ऐंशी िाबं आहेत. पाटणलपुत्रातील 
िर्डापैकी एका िर्डावर असलेल्या पाथरवटाच्या णिसहाशी पर्ससपोणलसमध्ये आढळिाऱ्या णिसहाशंी इतके 
साम्य आहे की काराणर्रािें मूळ समान असाव े असे सुिणवता येईल. याि आधाराने स्तंभशीषावर प्रािी 
असलेल्या अशोकस्तंभासबंधंी ििा केलेली आहे. आम्ही सुिणवल्याप्रमािे जर ते िरोिरि तक्षणशलेत 
घडणवले रे्ले असतील तर हे साम्य तकग शुद्ध वाटण्याजोरे् आहे आणि त्यािे आियग वाटण्याजोरे् नाही. 

 
मौयगकालाने आििी पणिमेकडे, बाणबलोणनयाशी व्यापार व वाणिज्य याबंाबत प्रर्ती िंालेली 

पाणहली. [वेव्हन, हाऊस ऑफ सेल्रु्यकस, व्हॉ. एक, पृ. २३९.] भारत आणि पणिमेकडील िेश याचं्यात िळिवळि 
होण्यास या र्ोष्टींिी िूपि मित िंाली कारि त्यामुळे सार्री मार्ग िुला राणहला आणि ग्रीकाबंरोबर संबंध 
ही काही एक नवी प्रर्ती नव्हती ग्रीकासंाठी वापरला जािारा र्योन झकवा र्यर्न हा शब्ि इरािकडून आलेला 
होता. इरािी लोकािंा प्रथम आयोणनयन ग्रीकाशंी संबंध आला आणि म्हिून ग्रीकाणवषयी सवगसाधारि 
उल्लेि करताना त्यानंी र्योन ही संज्ञा वापरली. संस्कृतमध्ये हा शब्ि र्यर्न िंाला. तो बहुधा 
‘पिातबुणद्धजसय’ असावा असे णिसते. प्राकृतात तो र्योन असा येतो. [रॅप्सन, इंशडर्यन कॉइ्स, पृ. ८६.] अलेक्िंाडंर 
येण्यापूवीच्या काळात झसधूच्या पणलकडच्या भार्ात आणि अफर्ाणिस्तानात ग्रीक वस्ती असल्यािा पुरावा 
आहे बाल्ि आणि समकग ि यामंधील भार्ात िंसेस याने आयोणनयन ग्रीकािी वसाहत वसणवल्यािा िावा 
करण्यात आलेला आहे. िाशंकद्राए असा त्यािंा उल्लेि करण्यात आलेला आहे व नंतरच्या काळात जेव्हा या 
भार्ात अलेक्िंाडंरिी मोहीम सुरू िंाली तेव्हा त्यािंी कत्तल करण्यात आली. [स्रबॅो, अकरा, ११, ४, िौिा, १, ५, 
नारायि, शद इंडो–ग्रीक्स, पृ. ३.] स्वात निीच्या िोऱ्यातील णनसा येथील लोकानंा अलेक्िंाडंरने प्रश्न णविारले 
तेव्हा त्यानंी आपि ग्रीकािें वशंज असल्यािे साणंर्तले. [ॲणरयन, इंशडका, एक, ४–५.] पाणथनीच्या गं्रथात यवन–
णलपीिा उल्लिे आहे आणि हा गं्रथ मौयगपूवग आहे असे मानले जाते. [पाणिनी, ४, १, ४९, कात्यायन, पार्थतक, 
पाणिनीवरील, णतसरे, ४, १, ४९.] तत्कालीन भारतावर अलेक्िंाडंरच्या मोणहमेिा फारि थोडा तात्काणलक ठसा 
उमटलेला णिसत असला तरी स्थाणनक लोकानंा त्या मोणहमेमुळे ग्रीकाचं्या पद्धतींिा णनणितपिे पणरिय 
िंालेला असला पाणहजे. 
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िाहबा्गढी रे्यथील अिोकाच्र्या कोरीर् लेखातील आज्ञालेख 
 
वरे्वरे्ळ्या ग्रीक राजानंी भारतीय राजिरबारात, णवशषेतुः मौयगकाळात आपले वकील पाठणवले. 

यावरून त्यानंा भारताणवषयी आस्था वाटत होती हे उघड आहे. मेर्नॅ्स्थणनस. डैमकॅस, डायोणनणसअस हे 
पाटणलपुत्राच्या राजिरबारात होते. मेर्नॅ्स्थणनस हा अणधकृत वकील म्हिून आला होता की एक 
िाजर्ीरीत्या भेट िेण्यास आला होता याणवषयी णनणिती नाही कारि या मुद्यावर वरे्वरे्ळ्या साधनािें 
एकमत होत नाही. पूवगकालीन संबंध लक्षात घेता भारतीय लोक अशोकाने णशष्टमंडळे पाठणवण्यापूवीच्या 
काळातही ग्रीकाचं्या कें द्राना भेटी िेत असण्यािा संभव आहे. परंतु अशा भेटींिे वृत्तासत अजूनपयंत तरी 
सापडावयािे आहेत. अशोकाच्या णशलाशासनामंध्ये र्योनाचें उल्लेि आहेत. संिभानुसार काही वळेा तो शब्ि 
वायव्य भार्ातील ग्रीक वसाहतींना झकवा इतर वळेी हेलेणनक राज्यानंा उदे्दशून वापरलेला आहे. णसणरयािा 
िुसरा ॲणटओकस णथऑस यािे नाव अणधक वळेा साणंर्तलेले आहे. पूवीच्या कौटंुणबक संबंधामुळे व 
भौर्ोणलक दृष्ट्या ॲणटओकस हा सवात णनकटिा ग्रीक राज्यकता असल्यामुळे इतर ग्रीक राजापेंक्षा 
अशोकाला त्यािी अणधक माणहती असावी हे समजण्याजोरे् आहे. अशोकाने ज्याचं्याकडे णशष्टमंडळे 
पाठणवली होती ते इतर हेलेणनक राजे म्हिजे इणजप्तिा िुसरा टॉलेमी णफलॅडेल्फस, सायरेनेिा मर्स, 
मणॅसडोणनयािा अँणटर्ोनस र्ोनाटास व एणपरसिा अलेक्िंाडंर. 

 
वायव्य सीमेवर बहुधा नेमकी सीमारेषा नसावी. किाणित सबधं सीमेवर ग्रीकाचं्या लहान लहान 

वसाहती असाव्यात आणि मौयांच्या राज्याशी त्यािें संबंध णमत्रत्वािे राहावयािे की शत्रुत्वािे राहावयािे ते 
प्रामुख्याने तक्षणशलेतील स्थाणनक राजप्रणतणनधीशी असलेल्या त्याचं्या संबंधावर अवलंबून असाव.े मौयांच्या 
राज्यािे त्यािंावर बरेिसे प्रत्यक्ष णनयंत्रि असले पाणहजे यात शकंा नाही. या वसाहतींमध्ये जरी प्रामुख्याने 
ग्रीकािंी वैणशष्ट्ये असली तरी भारताच्या णनकट साणनध्यामुळे त्यािंावर भारतीयािंी बरीि छाप पडली 
असावी. साम्राज्यात आणि साम्राज्यालर्त असलेल्या या कें द्रामंध्ये धम्म–महामत्तानंी काम केलेले असले 
पाणहजे. या कामाला बाहेरच्या भार्ातही जोरािा आके्षप घेतला रे्ला नसावा कारि हे काम म्हिजे रस्ते 
बाधंिे आणि औषधी वनस्पतींिी लार्वड करिे यासारख्या कल्यािकारी योजनानंा मित करण्यासाठी 
होते. त्याचं्या भौर्ोणलक साणनध्यामुळे ते मौयांच्या ‘विगस्वके्षत्रात’ आलेले असावते. 
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उत्तरेकडे काश्मीरबरोबरिे संबंध वरे्वरे्ळ्या णवद्वानानंी र्ृहीत धरले आहेत परंतु अशोकाच्या 
णनयतं्रिािा णवस्तार नेमका णकती होता याणवषयी प्रत्यक्ष पुरावा नाही. श्रीनर्र अशोकाने वसणवले असे 
राजतरंशगिीमध्ये कल्हि सारं्तो. [एक, १०१–७; हे नर्र म्हिजे आजच्या श्रीनर्रच्या उत्तरेला तीन मैलावंर असलेले पंदे्रयान, असे 
िािणवण्यािा प्रयत्न कर्सनर्हॅमने केलेला आहे. (ए्िंट जॉग्रफी ऑफ इंशडर्या) पृ. ११०.] िुसऱ्या एका आख्याणयकेनुसार, 
तक्षणशलेतील बंडाळी मोडून काढल्यानंतर अशोकाने िश हा आजच्या काश्मीरच्या नैऋग त्येकडील भार् 
झजकला. [तारानाथ, गेशिश्ट डेस बुशद्धस्मुस इन इंशडएन, सहा, पृ. २७; स्टाईन जेएएस्बी, जािा अं. क्र. २, १८९९, पृ. ६९.] कुिालाला 
आंधळा करण्यास जे जबाबिार होते व ज्याना िोतानच्या पूवेकडील भार्ात हद्दपार करण्यात आले होते 
अशा अणधकाऱ्यासबंंधी एक रंु्तारंु्तीिी कथा ह्यएूसत्संर् सारं्तो. [वटॅसग, ऑन रु्यआन च्र्ांग्ज रॅव्हल्स इन इंशडर्या, व्हॉ. िोन, 
प.ृ २९५.] अर्िी याि वळेी िोतानच्या पणिमेकडील भार्ात न्स्थर िंालेल्या एका परार्ंिा णिनी राजपतु्राशी 
त्यािा या पूवग भार्ात संघषग घडला. वाङ्मयीन पुराव्यावरून काश्मीर भार्ात बऱ्याि घडामोडी होत होत्या 
असे णिसते. पि िुिैवाने अशोकाच्या काळातील म्हिून णनणितपिे सारं्ता येतील असे कोितेही अवशषे या 
भार्ाने णिलेले नाहीत. तौलणनकदृष्ट्या हा भार् िुर्गम असल्यामूळे वायव्य सीमेइतके महत्त्व या भार्ाला 
णनणिति नव्हते. साम्राज्यामध्ये िश हा भार् समाणवष्ट िंालेला होता यावर णवर्श्ास न ठेवण्यास कोितेही 
कारि नाही. जरी काश्मीर हा भार् प्रत्यक्ष साम्राज्यात नव्हता तरी तो सवग भार् मौयांच्या विगस्वके्षत्रात येत 
असला पाणहजे व या भार्ातील लोकानंा इतर सीमावासीयापं्रमािेि िजा असला पाणहजे. 

 
बुद्धाच्या मृत्यनंूतर २५० वषांनी, इ. स. पू. २३६ मध्ये अशोकाने िोतानला भेट णिली असे णतबटेी 

परंपरा सारं्ते. [जेएएस् बी, १८८६, प.ृ १९५–७.] अशोकाच्या कारणकिीत भारतीय व णिनी यानंी िोतानिे राज्य 
स्थापन केले यािीही नोंि आहे व यात साणंर्तलेल्या घटनाही ह्यएूसत्संर्ने साणंर्तलेल्या आहेत तशाि 
आहेत. किाणित त्याने िोतानला भेट णिली तेव्हा प्रथम हे ऐकले असाव.े अशोकािा िोतानिा प्रवास ही 
काही णवशषे िात्रीलायक र्ोष्ट वाटत नाही. आपल्या कारणकिीच्या तेहेणतसाव्या वषी तो णनिान साठ 
वषांिा तरी असला पाणहजे व पवगतराजीमधून असा कष्टिायक प्रवास त्याला करता येिे क्वणिति शक्य 
आहे. िोतानमध्ये त्याने धम्मासाठी णशष्ठमंडळे पाठणवलेली असण्यािी मात्र शक्यता आहे. 

 
आधुणनक नेपाळच्या भार्ाशी अशोकािे णनकटिे संबधं असावते असे णिसते. त्यािा एिािा भार् 

तरी त्याच्या साम्राज्यात असावा कारि रुन्म्मनिेइला अशोकाने णिलेली भेट ही काही परक्या िेशाला 
णिलेली भेट म्हिून मानता येिार नाही. या भेटीच्या वळेी त्यािी मुलर्ी िारुमती त्याच्याबरोबर होती व 
िेवपाल या नेपाळमधील क्षणत्रयाबरोबर णतिा णववाह िंाला होता अशी आख्याणयका आहे. [ओल्डणफल्ड, स्केचेस 

फ्रॉम नेपाळ, व्हॉ. िोन, पृ. २४६–५२. आय् ए व्हॉ. तेरा, पृ. ४१२, राइट, शहस्री ऑफ नेपाळ, पृ. ११०.] अशोक राजपुत्र असतानाि 
त्याने नेपाळमधील बंड िडपले, असे मानले जाते, ही र्ोष्ट जरी बाजूला ठेवली आणि जरी नेपाळिा भार् 
त्याच्या प्रशासनािाली येत नसला तरी तराईिा भार् णनणिति त्याच्या प्रशासनािाली येत असला पाणहजे. 
अशोकाने स्वतुः नेपाळला प्रत्यक्ष भेट णिली असे नेपाळी आख्याणयका सारं्ते. हा उल्लेि त्याच्या 
रुन्म्मनिेइच्या भेटीणवषयी असावा झकवा याि वळेी त्याने आििी पुढे जाऊन नेपाळमध्ये प्रवास केला 
असावा. [तारानाथ, गेशिश्ट डेस बुशद्धस्मुस इन इंशडएन. प.ृ २७.] नेपाळमधील काही मंणिरािंा संबधं अशोकाशी 
जोडण्यात आलेला आहे. यात पणिम नेपाळमधील स्क्यंबुनाथच्या टेकडीवरील बौद्ध णभक्षूंनी बाधंलेल्या 
पणवत्र णठकािािा समावशे होतो. [णलव्ही, ल नेपाळ, प.ृ १०, ११.] या िेवळाला प्रािीनत्व व प्रणतष्ठा णमळवनू 
िेण्यासाठी ही नंतरच्या काळात रिलेली कथा असिे शक्य आहे. 

 
पूवेकडे वरं् हा प्रातं मौयगसाम्राज्यात समाणवष्ट िंालेला होता. कारि या भार्ातील एक प्रमुि बंिर, 
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ताम्रणलप्ती हे मौयगकालातील अनेक सार्री कें द्रापंैकी एक अणतशय महत्त्वािे कें द्र होते. श्रीलंकेकडे जािारी 
व येिारी भारतीय णशष्टमंडळे या बंिरातून प्रवास करीत असे साणंर्तले जाते. [महारं्स, अकरा, ३८.] कझलर् 
झजकल्यामुळे पूवग भारतात मौयगसत्ता बणलष्ठ िंाली असली पाणहजे. अलीकडील उत्िननामंध्ये र्ंरे्च्या 
णत्रभजु प्रिेशातील णवस्तीिग मौयग वसाहतींिा पुरावा णमळालेला आहे यात आियग नाही. [एआर्य, १९५३, व्हॉ. नऊ, 
प.ृ १५४. कलकत्ता णवद्यापीठाच्या अशुतोष सगं्रहालयाने िंद्रकेतुर्ड (र्ंरे्च्या णत्रभजु प्रिेशातील िणक्षि भार्ात) या णठकािी िालणवलेल्या 
उत्िननामध्ये अनेक मौयगकालीन पुरावशषे आढळले आहेत.] 

 
िणक्षि भारतातील अशोकाच्या सते्तिा णवस्तार व प्रभाव याणंवषयी उत्तर भारतापेक्षा अणधक िारं्ले 

पुराव े सापडलेले असले तरी येथेही बऱ्याि र्ोष्टींसाठी तकािाि आधार घ्यावा लार्तो. वाङ्मयीन व 
उत्कीिग अशा िोसही साधनामंध्ये याणवषयी पुरावा णमळतो. अशोकवमगन हा कािंीच्या राज्यकत्यांपैकी एक 
होता, असे एक उत्तरकालीन पल्लव सनि सारं्ते. [साऊथ इंशडर्यन इन्स्क्स्क्रप्ि्स, व्हॉ. िोन, प.ृ ३४२. एशपग्राशफर्या इंशडका, व्हॉ. 
वीस, प.ृ ५०.] हा उल्लेि मौयगसम्राटािा झकवा हेि नाव धारि करिाऱ्या िणक्षि भारतीय राजािाही असू 
शकेल. काही बौद्ध गं्रथापेंक्षा िणक्षि भारतीय साधने काही मयािेपयंत अणधक णवर्श्सनीय मानता येतील 
कारि णवशषे महत्त्वाच्या उत्तर भारतीय राज्यकत्यांशी घटनािंा संबधं जोडून प्रणतष्ठा णमळणवण्यािा प्रयत्न 
िणक्षिेकडील आख्याणयकामंध्ये णिसत नाही. याणशवाय अशोकाच्या कारणकिीणवषयी णविार करताना मूळ 
आख्याणयकामंध्ये णफरवाणफरव करायला तेथे बौद्ध बिरकार नव्हते. र्ाणवमठ, पालणकरंु्डु, ब्रह्मणर्री, 
मस्की, येरगरु्डी, णसद्दापूर आणि जझटर्–रामेर्श्र या िणक्षि भारतातील जार्ी सापडलेल्या अशोकाच्या 
आज्ञालेिािंा समावशे उत्कीिग पुराव्यामंध्ये होतो. या जार्ामुंळे त्याच्या साम्राज्याच्या िणक्षि सीमा काहीशा 
िािणवल्या जातात. या आज्ञालेिामंध्ये या भार्ातील लोकसमूहािेंही उल्लिे आलेले आहेत. 

 
िर्डावर कोरीव काम करण्यात णवशषे कुशल असिाऱ्या अशा परकीय स्थलातंणरताकंडून इ. स. 

पू. णतसऱ्या झकवा िुसऱ्या शतकात ताणंत्रक काव्य णलणपबद्ध करण्यािे काम प्रथम िंाले अशी एक 
आख्याणयका आहे. [अयंर्ार, शद शहस्री ऑफ शद ताशमळस्, पृ. २१५.] परकीय स्थलातंणरत म्हिजे िणक्षिेकडे पसरत 
जािाऱ्या आयांच्या टोळ्या होत्या. िर्डावरील कोरीव कामािा उल्लिे हा णनणितपिे अशोकािा काळ 
सूणित करतो. जर ही आख्याणयका स्वीकारता आली तर उत्तरेकडून ब्राह्मी णलपी येईपयंत, िणक्षि भारतात 
णलपी माणहति नव्हती असे आपि म्हिू शकू. साम्राज्यातील िणक्षिेकडील भार् झजकल्यािी जबाबिारी 
प्रामुख्याने झबिुसारावर पडते. [पणहले प्रकरि पहा.] इसवी सनाच्या पणहल्या तीन शतकामंधील ताणमळ वाङ्
मयात ममुलनर व इतर ताणमळ कवी नंिािंा व मौयांिा उल्लेि करतात. पाटणलपतु्रामध्ये िणजना जमा 
करिारे व नंतर तो र्ंरे्च्या पाण्यात लपणविारे असे नंिािें विगन करण्यात आलेले आहे. [अहम्, २६५.] 
ताणमळ काव्यसंग्रहामध्ये मोणरयरच्या स्वारीिा उल्लिे आहे तो मौयांणवषयीिा आहे असे णिसते. [पुरम्, १७५, 
६–९, अहम्, ६९, १०–१२, अहम्, २८१, ८–१२, अहम्, २५१, १०.] वठुकर या ताणमळ प्रिेशाच्या उत्तरेकडील भार्ातून 
येिाऱ्या या सैसयाला एका अरंुि झिडीतून आत णशरिे शक्य िंाले नाही म्हिून त्याना माघार घेिे भार् 
पडले, असे त्यािे विगन आहे. एका प्रसंर्ी त्यानंा यश णमळाले पि त्या झिडीिे संरक्षि करिारानंी त्यािें 
तेजस्वी िक्र िाली आिले. सूयािी भमूी म्हिून विगन केल्या जािाऱ्या एका मोठ्या राज्यातून ते आले 
असल्यािे साणंर्तलेले आहे. यावरील टीका असे स्पष्टीकरि िेते की ही टेकडी वले्लीमल्लाय झकवा िंिेरी 
पवगतातील असावी आणि णतिे संरक्षि करिाऱ्या वठुकर भार्ािा जो उल्लेि आहे त्यावरून आंध्र झकवा 
कन्नड–तेलर् ू लोकानंा उदे्दशून तो असावा असे सुिणवता येईल. [एज् ऑफ शद नंदाज् अडँ मौर्याज्, पृ. २५५.] या 
टीकेमध्ये सूयािी भमूी म्हिजे आणित्यमंडळ असे स्पष्टीकरि णिलेले आहे. िणक्षिेकडील राज्यावंर मौयांनी 
णमळणवलेला णवजय त्यानंा सहजासहजी णमळालेला नव्हता असे णिसते. किाणित या आठविीने आणि 
इतर काही कारिानंी अती िणक्षिेकडील प्रिेशावर णवजय णमळणवण्यासाठी जाण्यास अशोकाला थोपणवले 
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असाव.े इसवी सनाच्या पणहल्या शतकातील ताणमळ वाङ्मयात करकडुिा एक उल्लेि आहे. [अय्यंर्ार, शद 

शबशगलनग्ज ऑफ साऊथ इंशडर्यन शहस्री, पृ. ८३.] ही उत्तरेकडील साम्राज्यािी सीमारेषा होती. अशोकाच्या 
साम्राज्याच्या िणक्षिेकडील मयािाशंी बरीिशी जुळिारी अशी ही रेषा आहे. 

 
िणक्षि भारतात िोलाचं्या राज्यात एक व पाडं्ाचं्या राज्यात एक असे िोन स्तूप पाणहल्यािे व ते 

िोसही अशोकाने बाधंले असे साणंर्तले असल्यािे ह्यएूसत्सरं् सारं्तो. [वटॅसग, ऑन रु्यआन च्र्ागं्ज रॅव्हल्स इन इंशडर्या, व्हॉ. 
िोन, पृ. २२५, २२८.] बौद्धधमगप्रिारक या भार्ामध्ये पोहोिलेले असावते असे यावरून सुिणवता येते. कावरेी 
निीच्या िणक्षिेकडील राज्यात अशोक व मझहि यानंी बाधंलेल्या स्तुपािंा उल्लेि पढेु हा णिनी याते्रकरु 
करतो. त्याने भेट णिलेल्या जार्ाशंी अशोकािे साहियग जोडून, त्या जार्ािंी प्रािीनता व महत्त्व त्याच्या 
मनावर ठसणवण्यािा प्रयत्न त्याला माणहती पुरणविारे लोक करीत होते, अशी िात्री िेिे आम्हाला शक्य 
नाही. किाणित िोन आख्याणयकािंा र्ोंधळ िंाल्यामुळेही असे असेल. िणक्षि भारतातील या राज्यामंध्ये 
अशोकाने आपली धम्माशर्र्र्यक णशष्टमंडळे पाठणवली असली पाणहजेत. ही णशष्टमंडळे किाणित णनवासी 
णशष्टमंडळे असावीत. बौद्धधमगप्रिारकही याि सुमारास येथे आले असावते व ते मठ बाधंीत असावते आणि 
अशोक हा णनष्ठावतं बुद्धानुयायी असल्यािे जाहीर करीत असावते. मझहि जर समुद्रमार्ाने श्रीलंकेला रे्ला 
असेल तर श्रीलंकेला जाताना वाटेवरच्या या जार्ी तो थाबंला असला पाणहजे. 

 
ही िणक्षिेकडील भारतीय राज्ये सुधारिेच्या दृष्टीने कोित्या पातळीवर होती हा एक कुतूहलजनक 

प्रश्न आहे. आििी तीन शतकानंी रोमन साम्राज्याबरोबरच्या महत्त्वपूिग व्यापारािा णवकास करण्यास ती 
राज्ये समथग ठरली यावरून अशोकाच्या काळात ती बरीिशी प्रर्त असली पाणहजेत असे सूणित होते. 
अशोकाच्या काळात मौयांच्या अणधसते्तला या राज्यािंा संपूिगपिे णवरोध नसावा ही शक्यता आहे आणि 
त्यामुळे आििी िणक्षिेकडे जाऊन णवजय णमळणवण्यािी अशोकाला र्रज भासली नसावी. कझलर्च्या 
अनुभवामुळे युद्धासाठी युद्धात पडण्यास तो फारसा उत्सुक राणहला नसावा. ताणमळ काव्यात मौयांच्या 
सैसयबलािे जे विगन आहे, त्यावरून मौयांच्या सैसयिलािा िणक्षिेकडील लोकावंर िाडंर्ा प्रभाव पडलेला 
असावा व एकाि णपढीपूवी िणक्षिेकडील णवजय या सैसयाने णमळणवलेला असल्यामुळे मौयांणवषयी जबरिस्त 
िरारा णनमाि िंाला असावा यात शकंा नाही. मौयगसम्राटापुढे मान तुकणवण्याच्या त्याचं्या णनिगयाला 
कझलर्युद्धाच्या हणकर्तीने महत्त्वपूिग हातभार लावला असावा. अशोकाच्या साम्राज्याच्या बाहेर असलेल्या 
या राज्यानंी अशोकािे नाममात्र सावगभौमत्व स्वीकारले असाव े व इतर सीमावंरील लोकापं्रमािे 
धम्ममहामत्तानंा आपल्या राज्यात प्रवशे करण्यास अनुमती णिली असावी पि प्रत्यक्षात ती राज्ये 
साम्राज्यािा भार् बनली नसावीत. 

 
अशोकाच्या संपूिग कारणकिीत श्रीलंका हे िणक्षिेकडील शजेारी असलेले राज्य णमत्रभावाने वार्ले. 

तंबपन्नीच्या नावावर काढलेल्या आज्ञालेिामंध्ये यािा उल्लेि आलेला आहे. [काही लोकाचं्या मते तंबपन्नी म्हिजे 
िणक्षि भारतातील णतने्नवेल्ली णजल्ह्यातील ताम्रपर्सि निी. हे मत आता साधारितुः िुकीिे ठरले आहे कारि इतर अनेक साधनामंध्ये तंबपन्नी हे नाव 
श्रीलंकेसाठी वापरण्यात आलेले आहे. (उिाहरिाथग दीपरं्स, पाि, ८०, नऊ, २० सतरा, ५. रामार्यि, िार, ४१, १७). तेराव्या णशलाशासनात 
ज्या सिंभात हे नाव आलेले आहे त्यामुळे िुसऱ्या मताला पुष्टी णमळाली आहे.] भारत व श्रीलंका याचं्यामधील संबधंाणवषयी 
श्रीलंकेच्या बिरींमध्ये माणहती णमळते. पुढच्या शतकामंध्ये यात जरी काही र्ोष्टी घुसडलेल्या असल्या तरी 
पुरावा म्हिून आपि त्यािंा उपयोर् करू शकू. मझहिािे श्रीलंकेमधील आर्मन हा काही या िोसही 
िेशामंधील पणहला अणधकृत संबंध नव्हता. मझहिाच्या प्रवासापूवीि श्रीलंकेमध्ये धम्मशर्र्र्यक णशष्टमंडळे 
पाठणवलेली होती हे तेराव्या णशलाशासनावरून स्पष्ट होते. अशोकाच्या पूवी भारताबरोबर श्रीलंकेिा संबंध 
होता इतकेि नाही तर मझहिाच्या आर्मनापूवीि श्रीलंकेमध्ये बौद्धधमव येऊन पोहोिलेला होता हे या 
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पुराव्यावरून बरेिसे स्पष्टपिे णिसते. िेवानम्णपय णतस्स या राजािे बौद्धधमग स्वीकारण्यासाठी मझहिाने मन 
वळणवले हे त्यािे प्रामुख्याने महत्त्व आहे व त्यामुळे या धमाला श्रीलंकेमध्ये जवळ जवळ अणधकृत स्थान 
प्राप्त िंाले. श्रीलंकेच्या उत्तर भार्ात मझहि आला. िणक्षि भार्ात अणतशय प्रािीन स्तुपािें अवशषे आहेत. 
[उपराजपालक असलेला णतस्सािा भाऊ िणक्षि श्रीलंकेतील रोहेन येथील बौद्धमठात पळून रे्ला असे विगन महावंस या गं्रथात (बावीस, २–९) 
आहे. अर्िी िणक्षिेकडे असलेल्या या मठािे अन्स्तत्व, मझहिाच्या आर्मनापूवीि तो मठ प्रस्थाणपत िंालेला असावा असे िशगणवते.] यावरून 
तेथे आधीच्या काळापासून बौद्ध मंणिरे अन्स्तत्वात असावीत असे णिसते. संख्येच्या दृष्टीनेही मंणिरािें 
अवशषे उत्तरेकडील भार्ात कमीि आढळतात. 

 
श्रीलंकेतील बौद्धधमाच्या आर्मनामुळे, धमगप्रिारकानंी वापरलेली भाषा कोिती हा प्रश्न उपन्स्थत 

होतो. पूवीच्या बौद्धधमगप्रिारकानंी प्राकृतमधून णशकणवण्यास आधीि सुरुवात केलेली होती असे णिसते. 
िणक्षि भारतातील आज्ञालेि प्राकृतमध्ये कोरलेले आहेत यावरून िणक्षिेकडील भार्ामध्ये ही भाषा 
संपूिगपिे अज्ञात नसावी असे सूणित होते. भारतातून णवजयिे आर्मन म्हिजे सुधारिेिा प्रवाह अशी जी 
कथा श्रीलंकेच्या बिरींमध्ये आहे णतला काही महत्त्व आहे. [महारं्स, सात.] किाणित, भारतातून फार मोठ्या 
प्रमािावर सार्री िलािे स्थलातंर िंाल्याने या बेटावर णमळणवलेला सासं्कृणतक आणि राजकीय णवजय, या 
कथेच्या आवरिािाली असावा. णवजयच्या कुळाणवषयी असलेली णवणित्र आख्याणयका त्यािप्रमािे 
पणरणनवािाच्या णिवशी त्याने श्रीलंकेच्या भमूीवर पाऊल टाकिे, यावरून णवजयला असामासय व्यक्ती 
बनणवण्यािा एक उघड उघड प्रयत्न असावा असे णिसते. णवजयच्या िौऱ्यािा एक भार् म्हिून बुद्धानुयायी 
त्याच्याबरोबर आले असावते हे शक्य आहे व त्यानी आपल्याबरोबर प्राकृत भाषा आिली असावी यात शकंा 
नाही. श्रीलंकेमधील प्राकृत कोरीव लेिापंैकी सवात जुना लेि, णतस्सािा वारस उणत्तय याच्या काळातील 
आहे आणि भाषेच्या दृष्टीने अशोककालीन प्राकृतापेक्षा त्यात णवशषे फरक नाही व ते लेि ब्राह्मी णलपीत 
कोरलेले आहेत.[एशपग्राशफर्या ्ेलाशनका, व्हॉ. एक, पृ. १३९, तळटीप. णरणतर्ाल इन्सस्क्रप्शसस.] यावरून मझहिाच्या 
आर्मनाच्या पूवीपासूनि प्राकृत भाषेला इणतहास होता, त्यामुळे अणधकृत णलिािात णतिा वापर करिे 
अणधक सयाय्य ठरले असाव.े 

 
पूवग भारतातील वरं्राज्यातून णवजय आल्यािे विगन श्रीलंकेतील बिरी करतात. परंतु त्याच्या 

मूलस्थानाणवषयी काहीसा र्ोंधळ असावा असे णिसते. श्रीलंकेिा प्रवास करीत असताना सुप्पारकमध्ये तो 
प्रथम उतरला असे विगन आहे. [महारं्स, सहा, ४६, दीपरं्स, नऊ, २६.] सुप्पारक म्हिजे आजिे सोपारा असल्याने 
भारताच्या पणिम णकनाऱ्यावरील एिाद्या भार्ातून तो आला असावा असे सूणित होते. आपले पूवगज 
भारताच्या पणिम णकनाऱ्याकडून आले अशी झसहली लोकामंध्ये जी ठाम समजूत आहे णतला यामुळे पुष्टी 
णमळते. [सीएच् क्र्य,ू १९५२, जानेवारी, अं. २, व्हॉ. एक, पृ. १६३ तळटीप.] जुसया झसहली भाषेवर जरी पूवेकडील प्राकृत 
भाषेिा पर्डा होता तरी ‘स’ ऐवजी ‘ह’ वापरण्याच्या पद्धतीमुळे णतिे मूळ पणिमेकडे असाव ेअसे सूणित 
होते. ज्यावळेी अणरर्थ्य पाटणलपुत्रािा प्रवास करतो. तेव्हा तो समुद्रमार्ाने जातो व नंतर झवध्य पवगत 
ओलाडंतो हे लक्षात घेण्याजोरे् आहे. त्यावरून त्याने प्रथम पणिम णकनाऱ्याने व नंतर झवध्य पवगत ओलाडूंन 
पाटणलपुत्रापयंत प्रवास केला असे णिसून येते. [दीपरं्स, पंधरा, ८७.] यावरून श्रीलंकेतील भारतीय 
वसाहतवाले पूवग आणि पणिम या िोसही बाजंूनी आले असावते असे णिसते आणि श्रीलंकेतील बिरींमधील 
र्ोंधळ या िोन आख्याणयकामुंळे िंाला असावा. मझहिाच्या आर्मनापूवी श्रीलंकेमध्ये सवग पंथािें लोक 
राहात होते असे महावसं सूणित करतो. णवजयिी पत्नी िंालेली राजकसया पाण्ड्ाचं्या राज्यातून आलेली 
होती. यावरून त्या कालात िणक्षि भारत व श्रीलंका यािंा बराि संबंध होता. [महारं्स. सात, ४८.] णतिे बुद्धाशी 
नाते होते असे सारं्ण्यात आलेले आहे. ती व णतच्या सख्या णभक्षुिींच्या वषेाने आल्या हेही िमत्काणरक आहे. 
प्रवासामध्ये संरक्षिािे एक साधन म्हिून त्यानंी तसे केले असाव.े मझहिापूवीि श्रीलंकेत बौद्धधमग पणरणित 
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होता हे यावरूनि सूणित होते. अशोकाच्या कारणकिीच्या िौिाव्या वषी अशोकािे धम्ममहामत्त आल्याने 
अन्स्तत्वात असलेले संबंध दृढ िंाले यात शकंाि नाही. यानंतर णतस्स राजािे धमांतर करण्यासाठी व 
श्रीलंकेमध्ये बौद्ध संघािी सघंटना करण्यासाठी मझहि आला. [अणधकरम, अली शहस्री ऑफ बुशद्ध्म इन शसलोन, पृ. 
४८.] 

 
अशोकािा श्रीलंकेशी असलेला संबधं केवळ राजकीय स्वरुपािा नव्हता. तो आणि णतस्स याचं्यात 

अणतशय णनकटिे संबंध होते. णतस्साच्या राज्याणभषेकापूवी पाि वष े श्रीलंकेमध्ये पाठणवलेल्या धम्म–
महामत्ताचं्र्या सहवासात तरुि णतस्स आलेला असला पाणहजे. अथाति या आणधकाऱ्याचं्या कायामधून 
अशोकाच्या व्यक्तीमत्त्वािी छाप णतस्सावर पडली असावी. किाणित आपल्यापेक्षा वडील असिाऱ्या या 
राजािा आिशग त्याने आपल्यापढेु ठेवण्यािे ठरणवले असेल. अशोकाच्या कारणकिीच्या सतराव्या वषी 
त्यािा पणहला राज्याणभषेक िंाला आणि काही काळाने िुसरा राज्याणभषेक िंाला तेव्हा त्याने या भारतीय 
राजाच्या प्रणतणनधीला आमतं्रि णिले. या ससमानािी परतफेड करण्यासाठी अशोकाने िेिग्या व एक 
णशष्टमंडळ पाठणवले. अशोकािा वैयन्क्तक प्रणतणनधी या नात्याने बहुधा मझहि या णशष्टमंडळाबरोबर आला 
असावा आणि इतर णभक्ष ू त्याच्या बरोबर आले असावते यात शकंा नाही. [िुसरे प्रकरि पाहाव.े] णतस्साने 
बौद्धधमािा स्वीकार केला आणि तो राज्यधमग म्हिून मासय केला असे णिसते. अशोकाणवषयी त्याला वाटत 
असिाऱ्या कळकळीमुळे बहुधा त्याने ‘िेवानम्णपय’ हे णबरुिही स्वीकारले. [हे एक राजकीय णबरुि होते असे समथगन 
करता येण्याजोरे् आहे. परंतु श्रीलंकेतील राजापंैकी हे णबरुि धारि करिारा तोि पणहला राजा होता हे महत्त्वपूिग आहे.] णतस्साच्या 
उत्साहावरून तो अशोकािा माडंलीक होता असे मात्र म्हिता येिार नाही. इतर र्ोष्टींप्रमािेि 
परस्पराणंवषयी वाटिाऱ्या कौतुकावर आधारलेले ते नाते होते. जरी अनेक णशष्टमंडळािंी बरीिशी िेवाि 
घेवाि िंालेली असली तरी श्रीलंका हे एक स्वतंत्र राज्य राणहले. या िोन िेशामंध्ये व्यापारणवषयक 
सवलती णिल्या जात होत्या यात शकंा नाही आणि त्यामुळे राजकीय बंध दृढ िंाले. 
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५ : धम्मशर्र्र्यक धोरि 
 
‘सयायीपिािी भावना णनष्ट्कारिि णतिा (कमे आणि कमगर्ती याचं्या ज्या सािळीकडे महत्त्वाकाकं्षी 

मािसे िेिली जातात णतिा) णनषेध करण्याच्या फंिात पडते. र्ाजंलेल्या लोकाचं्या लक्षावधी प्राथगना 
उर्ीिि सूडिेवतेला आवाहन करतात, हा थोर पुरुष वारंवार, अजािता उच्चतर इच्छा पुऱ्या करतो आणि 
या व्यक्तीच्या रुपाने एक युर्ारंभ व्यक्त होतो; परंतु आपिि आपल्या काळावर राज्य करीत आहोत आणि 
त्यािे स्वरुप ठरवीत आहोत, असा त्यािा स्वतुःणवषयी समज असतो. कॉसस्टंटाईन आणि त्यािा काल, 
याणवषयीिा बकग हाडगट्िा णनिगय साररुपाने असा व्यक्त होतो. [शद एज ऑफ कॉ्स्टंटाईन शद गे्रट, पृ. २६२.] 
कॉसस्टंटाईन झकवा त्याच्यासारिा कोिताही महत्त्वाकाकं्षी पुरुष म्हिजे संपूिगपिे त्याच्या काळािे तो फळ 
असतो असे बकग हाडगट् येथे सुिणवत नाही तर कोिताही मनुष्ट्य आपल्या काळाच्या बाहेरिा वा फार आधीिा 
नसतो असे तो सुिणवत आहे. स्विेशबाधंवाचं्या मोठ्या र्टािा णवरोध पत्करून, आपला वशं, आपला 
समाज, आपला समुिाय यावंर विगस्व र्ाजणविारा एक मनुष्ट्य हा काही स्वतुःच्या काळात एिािा अवणित 
अवतरलेला पे्रणषत झकवा एिािा आसुरी बुणद्धमतं झकवा एिािा अलौणकक द्रष्टा म्हिून जसमाला आलेला 
नसतो. ज्या र्टातून त्यािा उत्कषग िंाला त्यािे पृथक्करि केल्यावर आपले स्थान आणि सत्ता यािंा पाया 
घालण्यासाठी ज्या र्ोष्टींिा उपयोर् स्वतुःला करता येईल अशा र्ोष्टींिी पाळेमुळे त्या र्टाति िडलेली 
त्याला णिसतात. एिाद्या समाजातील व्यक्तींच्या प्रवृत्तींना जबाबिार असिाऱ्या णवणशष्ट पणरन्स्थतींच्या त्या 
प्रामुख्याने प्रणतणक्रया असतात. त्या पणरन्स्थतींशी केलेली तडजोड वा त्यािंा स्वीकार वा णधक्कार यातून त्या 
प्रवृत्ती णनमाि िंालेल्या असतात. 

 
सते्तवर असिाऱ्या मािसाच्या धोरिाला अनेकिा व्यन्क्तर्त स्वभाव–वैणित्र्ये जबाबिार असतात 

आणि तो मनुष्ट्य ज्या मोठ्या समाजातील आणि काळातील असतो त्याचं्याशी त्यािंा संबंध नसतो असे काही 
वळेा म्हटले जाते. पि व्यक्तीिी ही उघड णिसिारी स्वायत्तताही फक्त वरवरिी आहे. अनेक वैयन्क्तक 
कृतींमारे् सामाणजक िडपि झकवा णनिान त्या एकाकी मािसाचं्या बाहेरिा सामाणजक िबाव असतो असे 
िौकशीअंती जािवते. ज्या णवर्श्सनीय र्ूढ पुरुषािें आंतणरक जीवन एकाकी असते आणि त्याचं्या 
भोवतालच्या स्त्रीपुरुषाचं्या कृतींवर ते अवलंबनू नसते (जरी हाही एक वािग्रस्त मुद्दा आहे तरी) त्यािंा 
अपवाि वर्ळला तर इतर मािसाचं्या कृतींना, ते ज्या लोकामंध्ये राहात असतात त्याचं्या णविाराचं्या व 
कृत्याचं्या अनुभवामुळे वळि लार्त असते. 

 
अशोक काही मनोराज्यात रंु्र्िारा नव्हता. तसेि बौद्धधमािे वा इतर िास ज्ञान लाभलेला तो 

एिािा पे्रणषतही नव्हता. त्याच्या कालाच्या मानाने त्याच्या कल्पना फार प्रर्त होत्या व त्या अकाली व्यक्त 
केल्यामुळे अपयशी ठरल्या या मताशीही आम्ही सहमत नाही. अशोक हा एक वरे्ळाि िमत्कार होता असे 
न मानता त्या कल्पनाचं्या ऐणतहाणसक पार्श्गभमूीच्या संिभात आपि णविार केला तर अशोकाने धम्माचे 
धोरि का स्वीकारले व त्यामुळे कोिता हेतू साध्य िंाला ते स्पष्ट होते. त्याच्या कालािा अणधक िारं्ला 
पणरिय होण्यासाठी आपल्याला मौयांच्या पूवीिी पणरन्स्थती, मौयगकालात िंालेली बौद्धधमािी प्रर्ती आणि 
बौद्धधमग व अशोकाच्या कल्पना याचं्यामधील संबंध यािंा अणधक णविार केला पाणहजे. 

 
मौयांिे आपल्या काळातील सामाणजक व बौणद्धक जीवनाशी जे णवणवध संबधं होते त्यावरून 

तत्कालीन कल्पनाणंवषयी व बौणद्धक प्रवाहाणंवषयी मौयांनी असाधारि सणक्रय आस्था िािणवली हे स्पष्ट 
होते. आपल्या उत्तर आयुष्ट्यात िंद्ररु्प्ताने जैन धमािा स्वीकार केला, सनातनी जैन पद्धतीला साजेसे 
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उपासमारीने येिारे मरि स्वीकारण्यासाठी झसहासनािा त्यार् करून भटके संसयस्त जीवन पत्करले, असे 
साणंर्तले जाते. [पशरशिष्टपर्वन आठ, ४३५–४५.] स्वतुः राजा बनण्यासाठी व साम्राज्य णनमाि करण्यासाठी त्याला 
कोित्या अडििींना तोंड द्याव े लार्ले त्यािंा णविार करता भटका संसयासी होण्यासाठी त्याने आपल्या 
कारणकिीच्या शवेटी राज्यत्यार् करावा ही र्ोष्ट क्वणिति संभवनीय वाटते. तरीही जर त्याने महावीरािी 
णशकवि अंणर्कारली असेल व तो जैन िंाला असेल तरि हे शक्य आहे. त्यािे कूळ हलके म्हिजे वैश्य 
होते या वस्तुन्स्थतीत या आस्थेिे मूळ कारि असाव ेआणि जैनधमािा स्वीकार करून त्याने उच्च जातीच्या 
सरिारवर्ािा णतरस्कार टाळला. परंतु या कालात महावीरािी णशकवि म्हिजे झहिुधमािीि एक शािा, 
एक कडकडीत णशस्तबद्ध आिरि मानले जात असल्याने आणि जैनधमीय स्वतुःला पूवीच्या धमािाि एक 
उपपंथ मानीत असल्याने वरील कल्पना आपि त्याज्य ठरव ूशकतो. ही आस्था प्रामुख्याने बौणद्धक होती. 
जातींच्या णनयमाचं्या आधारावर ज्यािें सामाणजक नीणतशास्त्र आधीि ठरून रे्लेले होते त्या उच्चविीय 
झहिंूच्या नजरेतून जैनधमािा स्वीकार केल्याने कोिािीही सामाणजक प्रणतष्ठा वाढली नाही. 

 
बुद्धाला अर्िी समकालीन असिाऱ्या महावीराने जैनधमग प्रस्थाणपत केला. साहणजकि बौद्धधमग 

आणि जैनधमग याचं्यात काही समान र्ोष्टी आहेत. णनगं्रथ या नावाने ओळिल्या जािाऱ्या साधंूच्या मेळ्यात 
सामील होऊन महावीराने आयुष्ट्यक्रमाला सुरुवात केली. यानंतर हीि संज्ञा जैन साधंूसाठी वापरण्यात 
येऊ लार्ली. जैनाचं्या समजुतीप्रमािे णनसर्गणनयमाला अनुसरून णवर्श्ािे कायग िालू असते. यामुळे 
परमेर्श्राच्या अन्स्तत्त्वाणवषयी कोिताही णविार करण्यािी र्रज राहात नाही. प्रर्ती आणि अधोर्ती याचं्या 
णनयणमत हालिालीसारख्या लाटाचं्या एका माणलकेमध्ये णवर्श् िालते. मानवी शरीर म्हिजे आत्म्यावर 
िढलेले णनव्वळ एक पुट आहे आणि आत्मा जेव्हा त्याच्या मूळच्या शुद्ध न्स्थतीत येतो तेव्हाि पुनजगसमातून 
मुक्ती णमळणविे शक्य होते. आजच्या प्रमािे त्याही काळात जैनधमाला प्रामुख्याने व्यापारी वर्ातून पाझठबा 
णमळाला. 

 
तथाणप, िंद्ररु्प्ताच्या िरबारात जैनधमग हाि एकटा प्रभावी नव्हता. येथे णनणितपिे उपन्स्थत 

असलेल्या काही थोड्ा ग्रीकासंारख्या परकीयानंीही धमगणविारानंा काही अंशी हातभार लावला असावा. 
िंद्ररु्प्त अलेक्िंाडंरला प्रत्यक्ष भेटला होता असे काही युरोपीय गं्रथानंी साणंर्तलेले आहे. परंतु आजच्या 
काळातील णनिान एका तरी इणतहासकाराने या घटनेणवषयी शकंा घेतलेली आहे. [पणहले प्रकरि पाहाव.े] 
सेल्यूकसिा णमत्र म्हिून मेर्नॅ्स्थणनस आला आणि काही काळ पाटणलपतु्राच्या िरबारात तो राणहला हे 
आपल्याला माणहत आहे. ग्रीस आणि आणशया मायनर येथील णविारधारा आणि ससं्था याचं्याशी त्यािा 
पणरिय असल्याने त्याला िूपि मोठ्या प्रमािावर अनेक प्रश्न णनणितपिे णविारले रे्ले असले पाणहजेत. 
त्याने भारताणवषयी जी माणहती णलहीली आहे त्यावरून तो उत्साही णनरीक्षक व बुणद्धमान मनुष्ट्य असावा असे 
णिसते. ते लक्षात घेतल्यास त्याने या प्रश्नानंा उत्साहाने प्रणतसाि णिलेला असला पाणहजे. 

 
राज्याच्या वायव्य भार्ात तक्षणशला नर्रीमध्ये या परकीय लोकािें आणि भारतीय व ग्रीक याचं्या 

संणमश्र बौणद्धक जीवनािे कें द्र होते. झसधुप्रिेशामधील व त्याच्याही पलीकडील पणिम भार्ातील ग्रीक 
वसाहतींच्या सीमेजवळ असल्याने आणि महत्त्वाच्या राजरस्त्यावर असल्याने भारतीय व पािात्य 
कल्पनाचं्या िोन प्रवाहािें एकत्रीकरि करण्यासाठीही या नर्राने एिाद्या मुशीसारिे काम केले. 
त्यािप्रमािे प्राणंतक राजधानी असल्याने अणधकृत प्रणतष्ठा या नर्राला होती व ते वाणिज्य व्यवहारािे कें द्र 
होते. यामुळे जरी भारतीय सनातनी पद्धतीला या परकीय कल्पनामुंळे मुरड घातली रे्ली नाही तरी त्यानंा 
णनिान सहजीवनास मुभा णमळण्यासारिी संतोषजनक पणरन्स्थती होती. परस्पराणंवषयी सामजंस्य आणि 
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आिर बऱ्याि मोठ्या प्रमािावर णनणितपिे णनमाि िंालेला असला पाणहजे. 
 
िंद्ररु्प्त आणि सेल्यूकस याचं्यामधील वैवाणहक स्नेहबंधाणवषयी सुरस शक्यताणंवषयी आपि पुसहा 

एकिा तकग  करू शकतो. त्याणवषयीिे कलम कार्िोपत्रीि राणहलेले असो झकवा प्रत्यक्षात आलेले असो, 
एक झकवा त्याहून अणधक ग्रीक णस्त्रयािंा मौयांच्या िरबाराच्या वतुगळात प्रवशे िंालेला असला पाणहजे. 
यावरून सनातनी झहिुधमातील ताठरता वळेप्रसंर्ी सुधारकी मतानंा सामावनू घेण्याइतपत लवणिक 
असावी असे सूणित होते. यापुढच्या काळातील अनेक राजघराण्याचं्या राजवटीपेक्षा मौयांच्या िरबारातील 
वातावरि बरेि मोकळे होते असे णिसते. एक लहान मुलर्ा म्हिून अंतुःपुरातील या ग्रीक णस्त्रयाचं्या 
सहवासात अशोक राणहलेला असला पाणहजे. 

 
अशोकािा णपता झबिुसार याला समकालीन प्रवृत्तींणवषयी जािीव असावी असे णिसते. त्यािा णपता 

िंद्ररु्प्त हा जैनधमीय होता, असे जे साणंर्तले जाते तसाि तोही जैनधमीय होता असे सारं्िारा पुरावा 
नाही. जर िंद्ररु्प्त जैनधमािा कट्टर अनुयायी असेल तर झबिुसारही जैनधमािा पक्षपाती असू शकेल. 
म्हिजे बौद्धधमग झकवा जैनधमग यासंारख्या सुधारकी पंथामंध्ये अशोकाला रस असावा अशी अपेक्षा करिे र्ैर 
नाही. तो तरुि असताना िुद्द राजिरबाराति जो धार्समक अणभरुिीबाबतिा मनािा उिारपिा होता त्यािा 
प्रथम अशोकाला िारं्ला अनुभव आला असावा. मौयांच्या िरबारामध्ये वरे्वरे्ळ्या पंथािें अनुयायी बहुधा 
अर्िी मोकळेपिाने वावरत असावते. 

 
अशोक र्भावस्थेत असताना व त्याच्या जसमाच्या वळेी एका आजीणवक साधूने त्याच्याणवषयी 

भाणकत वतगणवले होते. यावरून राजिरबारात आजीणवकािें स्वार्त केले जाई हे आपल्याला माहीत आहे. 
[शदव्र्यार्दान, सव्वीस, पृ. ३७०, तळटीप.] ग्रीसमधून भेट म्हिून एक सोणफस्ट णविारवतं पाठवावा अशी णवनंती 
झबिुसाराने केली होती. [अथेशनअस, तीन, ४४४.] यावरून णवणवध कल्पनाचं्या ििेमध्ये झबिुसाराला पुरेसा रस 
वाटत होता हेही आपल्याला माहीत आहे. अशोक ज्या वातावरिात राहात होता व लहानािा मोठा िंाला ते 
पाहता सनातनी धमगमताशंी संपूिगपिे न जुळिारे असे जीवनािे सुधारकी तत्त्वज्ञान त्याने स्वीकारले असाव े
अशी शक्यता नाकारता येिार नाही. 

 
मौयगकालाच्या आधीपासूनि ब्राह्मिीधमािा णवकास एका जणटल धार्समक पद्धतीत िंालेला होता. 

धार्समक तत्त्वज्ञानािे मंथन व धमगणवधी या अनेक धमांमध्ये असलेल्या िोन प्रवृत्तींनी ब्राह्मिीधमात अणतशय 
रंु्तारंु्त करून ठेवलेली होती. वैणिक धमगणवधी अजूनही प्रिणलत होते परंतु त्यािें बाह्योपिार समकालीन 
र्रजानंा साजेसे असे िंालेले होते. धमगणवधीिा एक महत्त्वािा भार् म्हिून यज्ञ णटकून राणहले होते परंतु 
पुरोणहत आणि महाजन यासंारख्या णद्वज जातींनाि ते करता येत असत. काही प्रसंर्ी व्यापारी समाजातील 
बरेि श्रीमंत असलेले लोकही ते करीत. िुसरी प्रवृत्ती म्हिजे धार्समक तत्त्वज्ञानाच्या मंथनािी. णहिे मूळ िुद्द 
ऋग्विेाति होते. यातून हळूहळू अनेक पंथािंा उिय िंाला. प्रत्येक पंथ णवर्श्ाच्या रहस्याणवषयी वरे्ळ्या 
पद्धतीने झकवा वरे्वरे्ळ्या पद्धतींिे एकीकरि करून स्पष्टीकरि िेऊ लार्ला. या पंथामंध्ये बौद्ध, 
आजीणवक व णनगं्रथ हे सवात महत्त्वािे पंथ होते. [सातव े स्तंभशासन, णिल्ली–टोप्रा. ब्लोि. ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. 

१७०.] या तीन पंथािें णसद्धातं केवळ तत्त्वज्ञानात नव ेबिल घडवनू आिण्यापुरतेि नव्हते, तर सवगसाधारि 
लोकावंरही त्यािंा प्रभाव पडला. 
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या तीन पंथापंकैी बौद्धधमग नक्कीि सवात अणधक महत्त्वािा होता. सनातनी वृत्तीच्या ब्राह्मिधमातून 
फुटून णनघण्यासाठी त्याने िळवळ सुरू केली. संसारातून, ऐणहक जीवन आणि पुनजगसमािे िक्र याचं्या 
शृिंलामंधून मुक्त होण्याच्या हेतूिी पे्ररिा त्यामारे् होती. बऱ्याि अंशी तकग शुद्ध णविारावर आधारलेल्या 
‘मध्यम मार्ाच्या’ कल्पनेत यावर उपाय सापडला. मध्यम मार्ािा णसद्धातं पूवगकालीन झहिु परंपरेत 
रुजलेला होता परंतु अणशणक्षत लोकानंा तो कधी उमर्ण्यासारिा नव्हता. या दृष्टीने झहिंूिे धमगणवधी आणि 
धमगणविार यामंध्ये जो अनािार घुसलेला होता त्याला बौद्धधमािा णवरोध होता. धमगणविारातील अणनष्टता 
ही प्रामुख्याने ब्राह्मिानंा असलेल्या अणधकारामुळे आलेली होती. हे ब्राह्मि स्वतुःला िेवािे लाडके समजत. 
त्यानंा प्रणतणष्ठत आयुष्ट्य उपभोर्ावयास णमळे व त्यामुळेि अणधकाणधक ऐणहक सत्ताही त्याचं्याकडे िालत 
आली. 

 
अशा प्रकारे जरी कोित्याही एका िीघग काळात बौद्धधमाने भारतातील एक स्वतंत्र राज्यधमग 

बनण्याइतका टप्पा र्ाठलेला नसला तरी त्याच्या सुरवातीच्या काळात, ब्राह्मिीधमाने राजकीय व 
सामाणजक जीवनावर जी पकड बसणवली होती णतच्याणवरुद्ध एक जबरिस्त िळवळ त्याने िालणवली. 
युरोपमधील धमगसुधारिेच्या िळवळीच्या काळात प्रॉटेस्टंटपंथाने कॅथॉणलक ििगशी फारकत घेतल्याने जी 
पोकळी णनमाि िंाली णतच्याशी या कालातील पोकळीशी तुलना करता येईल. परंतु हे साम्य तंतोतंत नाही 
कारि युरोपमधील प्रॉटेस्टंटपंथाप्रमािे बौद्धधमग ही काही ब्राह्मिीधमापासून केवळ फुटून णनघण्यािी 
िळवळ नव्हती. कारि त्याच्या धमगणवधींमध्ये लोकणप्रय सपं्रिाय आणि प्रथा यािंा समावशे िंालेला होता व 
हळूहळू ब्राह्मिी धमापासून तो एक वरे्ळा धमग म्हिून मानला जाऊ लार्ला. वस्तुतुः भारतामध्ये बुद्धाला 
प्रविने करावी लार्ली व एक संपूिगपिे नवी धमगसंघटना उभी करावी लार्ली कारि झहिुधमाच्या 
सुरवातीपासूनि अशा प्रकारच्या संघटनेिा अभाव होता. जर झहिुधमािी उभारिी एिाद्या ऐणतहाणसक 
व्यक्तीच्या णशकविुकीवर आणि एिाद्या धमगपीठाच्या णनत्य कायावर िंाली असती तर बौद्धधमािा आरंभ 
आणि अंत हा फुटीर वृत्तीच्या लोकािंी एक िुफळी पाडिारी िळवळ म्हिून िंाला असता. 

 
सैद्धाणंतक मतभेि हे वरे्वरे्ळ्या पंथामंधील परस्परामंधील णवरोधािे कारि होते. धमगशास्त्राच्या 

वतुगळात आणि सामासय अनुयायामंध्ये त्यािंी ििा होई. ही पणरन्स्थती परत युरोपमधील धमगसुधारिेच्या 
आणि प्रणतधमगसुधारिेच्या काळातील णवणवध णिस्ती मताचं्या णवरोधासारिीि आहे. ब्राह्मिाकंडून 
सातत्याने णवरोध िंाल्याने व समाजातील इतर वर्ात वाढती समज आल्याने व त्याचं्याकडून वाढता 
पाझठबा णमळाल्याने बौद्धधमग म्हिजे फुटीर मताच्या लोकािंा एक र्ट म्हिून न राहता एक स्वतंत्र धमग 
म्हिून णवकणसत होण्यास सुरुवात िंाली. 

 
सुरवातीच्या अवस्थामंध्ये बौद्धधमाला व्यापारी वर्ाकडून मोठ्या प्रमािावर पाझठबा णमळाला, यािे 

स्पष्टीकरि त्याच्या जाणतव्यवस्थेणवषयीच्या दृणष्टकोनात णमळते. बुद्ध स्वतुः क्षणत्रय होता आणि ब्राह्मिािंी 
सत्ता कमी करण्याच्या णवरुद्ध ही िळवळ नव्हती. तत्त्वतुः त्याने जाणतव्यवस्थेला थोडासा झकवा जराही 
पाझठबा णिलेला नव्हता. व्यापारी वर्ांना िंपायाने आर्सथक महत्त्व णमळू लार्ले असले तरी सामाणजक 
दृष्ट्या अजूनही ते हलके मानले जात होते व ब्राह्मि आणि क्षणत्रय याचं्याकडून णिली जािारी ही हीन 
वार्िूक त्यानंा सलिारी होती यात शकंा नाही. तत्त्वतुः वैश्यािंा समावशे णद्वजामंध्ये होत असला तरी 
व्यवहारात त्यानंा साधारितुः णतरस्कृत वार्िूक णमळत होती. [ऐतरेर्य िाह्मि. सात २०.] म्हिूनि जे सामाणजक 
दृष्ट्या हीन मानले जात असत अशानंा बौद्धधमाने पुरस्कारलेली सामाणजक समता अणतशय आकषगक 
वाटिे साहणजक होते. 
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समाजातील िालच्या वर्ांना बौद्धधमाने णनणिति आवाहन केले. त्यातील अत्यावश्यक र्ोष्टी 
साध्यासुध्या मनाला सहज समजल्या. जीवनातील समस्यावंर त्याने मध्यम मार्ािा व्यवहारी तोडर्ा 
िािणवला. र्ूढ अध्यात्मणवदे्यिे सूक्ष्म ज्ञान व्हाव े झकवा अव्यवहायग असा संयमािा आणि तपियेिा मार्ग 
स्वीकारावा अशी मध्यम मार्ािी अपेक्षा नव्हती. णशवाय धमगणवधींसाठी िर्सिक मार्ण्याही त्यानें केल्या 
नाहीत. 

 
अशोकाच्या काळात बौद्घ णभक्ष ू आणि णभक्षुिी याचं्या संघामंाफग त बऱ्याि मोठ्या प्रमािावर 

बौद्धधमािा प्रिार िंालेला होता. णहवाळ्यात व उसहाळ्यात णभख्िू बौद्धधमािी णशकवि िेत असत व 
पावसाळ्यामध्ये आपापल्या मठामंध्ये परतत असत. कष्टकारक यज्ञाऐवजी िैत्यसपं्रिाय आणि स्तूपपूजा 
याचं्याभोवती बौद्धधमातील णवधी कें णद्रत िंालेले होते. पूवीच्या काळी िैत्य म्हिजे पृर्थ्वीवरील आत्मे व 
सुपीकतेिा संप्रिाय याचं्याशी साहियग असलेली एक पणवत्र बंणिस्त जार्ा असे. [सािंी येथील प्रवेशद्वारावंरील 
णशल्पामध्ये यािे स्पष्ट िशगन होिे शक्य आहे. येथे िंाड व स्त्री या णवषयािंा जो सबंंध आहे त्यािे स्पष्टीकरि वरील कल्पनेच्या आधारे करता 
येण्यासारिे आहे.] अशा प्रकारे बौद्धधमाने साध्या समाजाला आकषूगन घेण्यावर व लोकणप्रय संप्रिायािंा 
समावशे करण्यावर भर णिला पि त्यािवळेी त्यामंध्ये जो जािुटोण्यािा वा अंधश्रदे्धिा भार् होता त्याणवषयी 
आग्रह धरला नाही. बुद्ध झकवा बौद्ध संघामंधील श्रेष्ठ णभक्षू यािंी रक्षा ज्यात ठेवलेली असते असा करंडक 
म्हिजे स्तूप. सािंीप्रमािेि बहुतेक णठकािी िैत्यािे साहियग असलेल्या जार्ी मठ झकवा णवहार बाधंला 
रे्ला. झलर्प्रणतकािा झकवा णिसहाणंकत मोठ्या िर्डािा अवशषे म्हिून वाटोळा स्तंभ हे बौद्धसंप्रिायािे 
आणि एक लक्षि असाव े असेही सूणित करण्यात आलेले आहे. [बॅशमॅ, शद रं्डर दॅट र्ॉज इंशडर्या. पृ. २६३] जरी 
याबाबतीत अजून काही णनणित संबंध प्रस्थाणपत केला रे्लेला नसला तरी ही णविार करण्याजोर्ी कल्पना 
आहे. अशोकाच्या काळात मोठी िेवळे झकवा मंणिरे यािंा अभाव णिसतो. पूजेसाठी बुद्धप्रणतमेिा वापर 
करण्यािी सवगसामासय प्रथा त्या काळात पडली नव्हती या वस्तुन्स्थतीत त्यािे स्पष्टीकरि िेता येण्याजोरे् 
आहे. इसवी सनाच्या पणहल्या शतकातील बुद्धप्रणतमा णटकून राणहल्यािी उिाहरिे र्ाधंार येथे सापडली 
आहेत. तथाणप, बुद्धाच्या पणहल्या प्रणतमा र्ाधंारमध्ये नव्हे तर मथुरेमध्ये घडणवल्या रे्ल्या, असे सुिणवण्यात 
आलेले आहे. [फान लोहुहायिेंन डे लीउव, शद शसशथर्यन शपशरअड. प.ृ १४५ तळटीप.] परंतु त्यािें मूळ कोठेही असले तरी 
णटकून राणहलेल्या प्रणतमा मौयोत्तर काळातील आहेत. 

 
मौयगकाळ म्हिजे तकग शुद्ध णविार आणि सासं्कृणतक प्रर्ती याचं्या सवोच्च णवकासािा काही थोड्ा 

शतकािंा काळ होता. पूवगकालीन आयांच्या भटक्या पशुपालन–संस्कृतीपासून नार्री स्वरुपाच्या अणधक 
न्स्थरावलेल्या संस्कृतीपयंत िंालेल्या बिलास, लोिंडाच्या वाढत्या वापरामुळे सुधारलेले तंत्रज्ञान बऱ्याि 
अंशी कारिीभतू िंाले. नवीन जणमनींिी साफसफाई िंाली व लोकसखं्या पूवेकडे सरकू लार्ली. र्ंरे्च्या 
िोऱ्यातील सुपीक जमीन हे सुन्स्थर होण्यास व वसाहती करण्यास िारं्ले के्षत्र होते. इ. स. पू. ८०० ते 
६०० यामधील काळात हा बिल होत होता. [बीएस्ओएएस् वॉडगर, १९५६, प.ृ ४३, तळटीप.] इ. स. पू. सहाव्या 
शतकापयंत उत्तरेकडील राज्यािंा उिय िंाला आणि मर्धािे राज्य महत्त्व पाव ू लार्ले. िुद्द र्ंर्ा 
निीलाि एका नवीन आर्सथक जीवनािी, निीतून होिाऱ्या व्यापारािी ओळि िंाली. र्ंर्ातीरी वसल्यामुळे 
िंपा या नर्राला लाभ िंाला, या व्यापारावर णनयतं्रि ठेविे त्याला शक्य िंाले. त्या काळातील आर्सथक 
जीवनातील या प्रिंड बिलाबंरोबर समाजरिनेत बिल होिे अपणरहायग होते. सामाणजक दृष्ट्या हलके 
स्थान असल्यामुळे होिाऱ्या अप्रणतष्ठिेाली व्यापारी वर्ानी िडपून जािे व रु्िमरिे साहणजक होते. त्यानंा 
सामाणजक प्रणतष्ठा नव्हती तरीही त्याचं्या आर्सथक धाडसामुळे अनेक ताणंत्रक सुधारिा होिे शक्य िंाले. 
तत्कालीन अनेक णविारधारामंधून हा संताप व्यक्त िंाला. आपल्यालाि फक्त ब्रह्मज्ञान प्राप्त िंालेले आहे 
या ब्राह्मिाचं्या र्वाला णवरोध म्हिून या णविारधारानंी अनुभवजसय ज्ञानावर भर णिला. धमगणवधी झकवा 
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तपिया यातं अणतणनमग्न होण्यािे टाळिे हा सामासय मािसाच्या पातळीवर एक समाधानकारक व्यवहायग 
तोडर्ा काढण्यात आला. 

 
प्रिणलत सामाणजक नीणतशास्त्राच्या पद्धतीवर या नव्या कल्पनािंा सूक्ष्मसा का होईना पि सावगणत्रक 

स्वरुपािा पणरिाम िंाला. नार्री संस्कृतीपयंत होत रे्लेला हा बिल म्हिजे अणधक सुस्पष्ट, णनयमबद्ध 
सामाणजक संघटन. सामणूहक जीवन रंु्तारंु्तीिे िंाल्याने, सामणूहक जीवनातील व्यन्क्तर्त भार्ाणवषयीच्या 
जुसया कल्पनामंध्ये सुधारिा करण्यािी र्रज होती. जाणतससं्थेिी ताठरता वाढणविे हा या समस्येवरील 
ब्राह्मिीधमािा तोडर्ा होता. बौद्धधमीयानंी हा प्रश्न जास्तीत जास्त िारं्ला समजावनू घेतला आणि 
समाजातील प्रत्येक व्यक्तीवर जबाबिारी टाकिारी अशी एक सामाणजक नीणतशास्त्रािी पद्धती णवकणसत 
केली. ब्राह्मिी धमातील सामाणजक णनयमामंधील भयानक णनणिततेने िालच्या जातींमध्ये जसमाला 
आलेल्या मािसािा काही णविारि केला नाही. सामाणजक जीवनाच्या िौकटीत राहूनही मानवी मोहाचं्या 
पलीकडे जे जातील त्यानंाि अक्षय स्वर्ािे आर्श्ासन िेण्यात आलेले होते. 

 
या नव्या कल्पना आणि तत्कालीन राजकीय संघटना याचं्यामधील संबधंािेंही काही पथृक्करि केले 

पाणहजे. पशुपालन अवस्थेपासून नार्री संस्कृतीकडे िंालेल्या संक्रमिाबरोबर जुनी राजकीय बंधने 
बिलिेही अपणरहायग होते. पूवी उत्तर भारतातील जुसया वसाहतींनी सोयीप्रमािे आपापसात र्ट बनवनू 
स्थूलमानाने टोळीजसय णनष्ठावंर आधाणरत असे संघ झकवा र्िराज्ये बनणवली होती. परंतु आता योग्य 
पद्धतीने णनणित केलेल्या राजकीय संघटनेिी र्रज होती. टोळीजसय बंधापेंक्षा नार्री घटकामंधील 
सामाणजक जबाबिारीवर भर िेण्यात आला. पशुपालकाचं्या लहानशा वसाहतींच्या जार्ी नार्री 
जीवनातील रंु्तारंु्ती आल्याने व एक प्रमुि व्यवसाय म्हिून व्यापारािा उिय िंाल्याने एका अणधक 
सुव्यवन्स्थत संघटनेिी मार्िी केली जाऊ लार्ली. सभा आणि सणमतीिी प्राथणमक स्वरुपािी लोकशाही 
बाजूला पडली आणि नव्या समाजाच्या कायावर अणधक यशस्वी रीतीने णनयंत्रि ठेविाऱ्या व त्यात सुसूत्रता 
णनमाि करिाऱ्या एका लहान कें णद्रत मंडळाच्या हाती सत्ता कें णद्रत िंाली. या कालातील सामाणजक 
संक्रमि आणि प्रािेणशक णवस्तार यामुळे त्या कालिंडाला आणिबािीिे स्वरुप प्राप्त िंाले व त्यामुळे एका 
बणलष्ठ णनयंत्रक शक्तीिी र्रज पूवी कधी भासली नव्हती इतकी भासली. अशा प्रकारे राज्यसंघ व 
प्रजासत्ताके याचं्या जार्ी लहान घटकानंा मोठ्या घटकामंध्ये दृढ रीतीने सामावनू घेिाऱ्या प्रवृत्तीिी राज्ये 
आली व या प्रवृत्तीिा कळस मौयगसाम्राज्यात र्ाठला रे्ला. या राजकीय बिलामुळे केवळ स्थाणनक 
घडामोडींशी संबंध असिाऱ्या नार्णरकत्वापेक्षा अणधक णवशाल नार्णरकत्वाच्या कल्पनेिी ओळि िंाली. 
प्रत्येक जातीच्या िौकटीतील सामाणजक जबाबिारीला प्रामुख्याने महत्त्व िेिाऱ्या ब्राह्मिधमापेक्षा अणधक 
व्यापक सामाणजक जाणिविेा आग्रह धरिारा बौद्धधमग या पणरन्स्थतीला अणधक साजेसा ठरला. 

 
अशोकाने पुरस्कारलेल्या धम्माणवषयीच्या धोरिाच्या स्वरुपािे पृथक्करि करण्यापूवी, आपल्याला 

या नव्या धोरिामार्च्या कारिािंी िौकशी करिे आवश्यक आहे. राजािे व्यन्क्तर्त पूवगग्रह कोिते 
असतील, ते िोन हजार वषांहून अणधक काळानंतर आपल्याला णनणितपिे सारं्ता येिे अशक्य आहे. 
जास्तीत जास्त आपि त्याच्या आज्ञालेिािंा आधार वापरून जास्तीत जास्त तकग  करू शकू. याणवषयीिी 
ििा आपि नंतर करू. तथाणप बाह्य कारिानंी म्हिजे पणरन्स्थतीने या धोरिािी का मार्िी केली ते स्पष्ट 
करण्यािा प्रयत्न आपल्याला करता येईल. नंि घराण्याच्या उत्तरकालातील वषांमध्ये महापद्माच्या 
कारणकिीत मोठ्या प्रमािावर एक कें णद्रत साम्राज्य णनमाि करण्यािा पणहला प्रयत्न िंाला होता. यात 
संपूिगपिे यश णमळाले नाही यािे प्रमुि कारि म्हिजे एिाद्या साम्राज्यािे कामकाज कसे िालते हे 
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समजावनू घेण्यात व्यन्क्तशुः त्या राज्यकत्यांना अपयश आले. नंिािंा मुलुि झजकून घेतल्यानंतर िंद्ररु्प्त 
मौयाने कें द्रीकरिािे धोरि िूपि यशस्वी रीतीने पूिग केले. हे साम्राज्य, कायगक्षम नोकरशाहीकडून 
िालणवले जात असल्याने, त्यात िारं्ल्या िळिवळिािी णवस्तृत सोय असल्याने व ते एका बलशाली 
राज्यकत्याच्या णनयंत्रिािाली असल्याने त्या काळात णजतके शक्य होते णततके अणधक ते कें णद्रत िंालेले 
होते. कायगक्षम नोकरशाही, िारं्ले िळिवळि व बणलष्ठ राज्यकता ही तीसही वैणशष्ट्ये मौयांच्या साम्राज्यात 
होती हे अथविास्त्रावरून स्पष्ट होते. काहीही करून राज्यकत्याला कें द्रीय णनयंत्रि ठेविे भार् होते व पुढील 
िोन धोरिापंकैी कोिते तरी एक धोरि स्वीकारल्यानेि ते शक्य होते. एक धोरि म्हिजे अशोकाच्या 
जवळच्या काळातील िीनमधील णश हुआंर् टी याने स्वीकारलेल्या धोरिाप्रमािे, सैसयिलाच्या जोरावर, 
स्वतुःला िेवस्वरुप मानून आणि इतर णवणवध मार्ानी कठोर णनयंत्रि ठेविे. िुसरे धोरि याहून णनणितपिे 
अणधक मार्समक होते. अशोकाने आपि स्वतुः नव्या धमाला (झकवा प्रस्थाणपत धमांपैकी कमी प्रस्थाणपत 
असलेल्या धमाला) अनुकूल असल्यािे जाहीर केले. किाणित या नव्या धमात णवणवध र्टाचं्या णनवडक 
मतािंा समावशे िंालेला असण्यािी शक्यता होती. यामुळे इतर प्रभावी र्टानंा बाजूला सारिे व कें द्रीय 
सते्तला आपली ताकि वाढणविे शक्य िंाले असाव.े अणधकाऱ्याचं्या मार्गिशगनािाली लोकानंी 
राज्यकत्यांच्या कल्पनापंुढे णनिान मान तरी तुकणवली असावी. नंतरच्या काळात अठरा शतकानंी अकबराने 
स्वीकारलेल्या धोरिािा र्ाभा असाि होता पि अशोकाने जरा वरे्ळ्या स्वरुपात या धोरिािी णनवड केली. 

 
अशोक राज्यावर आला तेव्हा तो बौद्ध धमािा णनस्सीम उपासक नव्हता. बौद्धधमाणवषयीिी त्यािी 

आस्था काही वषांनी वाढली हे आपल्याला माणहत आहे. [िुसरे प्रकरि पाहावे.] झसहासनावर येण्यासाठी त्याला 
बरीि यातायात करावी लार्ली हेही आपि पाणहलेले आहे. त्याच्या कारणकिीच्या सुरवातीच्या काही 
वषांमध्ये जेव्हा तो आपले स्थान बळकट करीत होता त्यावळेी राजिरबारातील ज्येष्ठ व सनातनी र्टानंी 
त्याला मनापासून पाझठबा णिला नसावा अशी िूपशी शक्यता णिसते. सनातनी ब्राह्मिधमाला णवरोध न 
करता पि त्याच्यापासून िूर जाऊन आणि बौद्धधमाला व आजीणवकासंारख्या इतर काही पंथानंा उघड 
उघड पाझठबा िािवनू तो सुधारकी र्टािंा सुप्त पाझठबा णमळव ूपाहात होता. त्यामुळे सनातनी धमापासून 
लोकानंा हळूहळू िूर करण्यात त्याला यश आले असाव ेव शवेटी लोकानंा आपलीि मते अणधक स्वीकाराहग 
वाटतील असे त्याने केले असाव.े नव्याने उिय पावलेल्या व्यापारी वर्ािा या पंथानंा पाझठबा होता व 
सवगसामासय लोकािंा त्यानंा णवरोध नव्हता, या पणरन्स्थतीिी त्याला मित िंाली. याणशवाय आििी एक 
र्ोष्ट म्हिजे हे नव ेधमग जुसया धमाच्या अणतशय णवरोधी होते असे नाही, त्यामुळे एिािी तडजोड घडवनू 
आििे शक्य होते. अशा प्रकारे, अशोकाने धम्माची कल्पना स्वीकारताना व्यावहाणरक फायिा पाणहला. 

 
छोया राजकीय घटकािें एकीकरि करून णभन्न णभन्न र्टानंा एका णकमान समान पायावर एकत्र 

आििे हा आििी एक घटक कें द्रीकरिाच्या सवगसामासय योजनेशी संबंणधत असतो. वाणंशक आणि 
सासं्कृणतक प्रकारािंी णवणवधता जेथे असते अशा िूप मोठ्या भभूार्ावर कें णद्रत सत्ता र्ाजवावयािी असेल 
तेथे तर या र्ोष्टीला णवशषे महत्त्व आहे. णवस्तृत सरहद्दीवर राहिाऱ्या र्टािंी णनष्ठा णमळणविे ही र्ोष्ट 
स्वतुःच्या जवळपासच्या र्टाचं्या णनष्ठेपेक्षाही अणधक अर्त्यािी असते. मौयग साम्राज्यात वाणंशक वैणवध्य जरी 
फार मोठे नसले तरी सासं्कृणतक णभन्नता मात्र प्रिंड प्रमािावर होती. मौयगसाम्राज्यािी संपूिग सासं्कृणतक 
व्याप्ती आणि त्यात राहिाऱ्या लोकािंा सासं्कृणतक िजा समजण्यासाठी आपल्याला फक्त तक्षणशला, 
तासंली, उज्जणयनी व सुविगणर्री या िार प्राणंतक राजधासयािंासुद्धा णविार करता येतील. नव्या धमािा 
अंणर्कार आणि त्यािा सणक्रय प्रिार हे लहान लहान घटकानंा एकणत्रत करून त्याच्यातील समबंध 
णटकवनू धरण्यािी ताकि असिारे एक साधन होते. त्यािा वापर जर शहािपिाने केला असता व नाराज 



 अनुक्रमणिका 

लोकावंर ते साधन लािले रे्ले नसते तर णवणजत प्रिेशािे संघटन णकतपत दृढ िंाले हे अजमावण्यािे 
साधन म्हिून ते वापरिे शक्य िंाले असते. अशोकाने णनणिति बऱ्याि अंशी समंजसपिा िािणवला. 

 
अनेक संस्कृतींच्या इणतहासामध्ये या धोरिािंी उिाहरिे पाहता येण्यासारिी आहेत. 

उिाहरिाथग, शालग मेनने सकॅ्सन लोकानंा झजकले व त्याचं्यात समबधं णनमाि करण्यासाठी णिस्ती धमािा 
त्याने उपयोर् केला. सकॅ्सन लोकानंा त्याने स्वतुःिा धमग स्वीकारावयास लावला आणि कॅरोणलणजयन 
साम्राज्याच्या सवगसाधारि पद्धतीमध्ये त्यानंा अणधक सरळपिाने सामावनू घेतले. [णवसस्टन, िालव मेन, पृ.१०४.] 
नवा धमग हा नव्या ऐक्यािे एक प्रतीक झकवा मानणिसह म्हिून वापरता येिे शक्य आहे. प्रिारािे ते एक 
सवोत्तम पणरिामकारक साधन होऊ शकते. काही वळेा योग्य पणरन्स्थतीत एिाद्या कल्पनेिा वापर केवळ 
सयायबणुद्धने केला तरी एक नवा पंथ असल्यासारिा णिसतो. अशोकािी ज्याच्याबरोबर वारंवार तुलना 
केली जाते, त्या सम्राट कॉसस्टंटाईनने काही प्रसंर्ी णिस्ती धमािा वापर राजकीय हेतू साधण्यासाठी 
केला. यािे एक स्पष्ट उिाहरि म्हिजे (XPIOTOS) णिस्टोस या शब्िापासून काढलेले  हे ग्रीक अक्षर 
रंु्फलेले णिसह त्याने आपल्या ध्वजासाठी स्वीकारले पि आपल्या नाण्यावंरील जुसया िेवता त्यानें तशाि 
ठेवल्या. म्हिजे तो स्वतुः जरी णिस्ती धमाला अनुकूल होता आणि त्यािी प्रणतके त्याने स्वीकारलेली होती 
तरी जुना धमग िालू राणहला आणि सवग धमांना पूजेिे स्वातंत्र्य राणहले. घरी यज्ञ करण्याच्या प्रथासंारख्या 
काही णिस्तपूवग प्रथानंा प्रणतबंध करण्यात आला परंतु तो धार्समक कारिासंाठी नाही. या प्रकारच्या 
संमेलनामंधून राजकीय दृष्ट्या णवध्वसंक र्टािंा णवकास होईल या भीतीमुळे बहुधा ही बंिी करण्यात 
आलेली होती.[शद एज् ऑफ कॉ्स्टंटाईन शद गे्रट प.ृ २९४, तळटीप.] णिस्ती धमीयानंा इतरावंर कुरघोडी करता येईल 
असे अणधकार न िेता, त्यानंा सुरणक्षतता वाटावी इतपत स्थान प्राप्त करून िेण्यात आले हाते. त्यािंा छळ 
करिे बंि केले व णनत्य मानवी जीवन जर्ण्यािी त्यानंा परवानर्ी िेण्यात आली. 

 
अशाि प्रकारिी पार्श्गभमूी अशोकाच्या काळातही होती यात शकंा नाही. यापूवी बौद्धधमीयाकंङे 

णतरस्काराने पाणहले जाई व बहुधा पािंडी म्हिून त्यािंा छळही केला रे्ला असावा. परंतु अशोकाच्या 
वळेेपयंत त्यानंा ससमाननीय स्थान णमळू लार्ले होते व एक धार्समक पंथ म्हिून त्यानंा मासयता णमळालेली 
होती.  

 
अशोकाच्या नव्या धोरिाच्या राजकीय पणरिामािें पृथक्करि करताना चक्रर्र्थतन् या ध्येयाणवषयीिा 

प्रश्न काहीसा महत्त्वािा आहे. बौद्ध वाङ्मयामध्ये एका िक्रवर्सतन्िे विगन करण्यात आलेले आहे. [दीर् 

शनकार्य, तीन, चक्कर्शत्त लसहनादसुत पृ. ५८, तळटीप.] त्यािे णवर्श्सम्राट असे विगन केलेले असून त्याच्या मुलुिात संपूिग 
जंबुणद्वपािा समावशे होता. त्यािा राज्यकारभार सयायी होता व त्यािी कारकीिग भरभराटीिी होती. तो 
इतका सद्रु्िी राजा होता की त्याच्या अंर्ी िैवी शक्ती असल्यािे मानले जाऊ लार्ले. संपूिग जंबुणद्वप 
झजकण्यावर इतका भर णिलेला आहे की ही कल्पना बरीि नंतरिी, किाणित मौयोत्तर कालातील असावी. 
या संकल्पनेिा पणरिय जैनानंा होता हे आपिास माणहत आहे आणि युणधणष्ठर, राम याचं्यासारख्या 
महाकाव्यामंधील नायकािंा उल्लिे शदन्स्कग्र्जशर्यन असा केला जाई. [बॅशमॅ, शद रं्डर दॅट र्ॉज इंशडर्या, पृ. ८३.] 
पूवगकालीन वाङ्मयामध्ये अनेक वळेा वापरलेली आहे त्याप्रमािे शदन्स्कग्र्जशर्यन ही संज्ञा नायकासंाठी 
अलंकाणरक अथाने वापरली रे्ली असावी. परंतु त्यािे णनणित उिाहरि अशोकाच्या कारणकिीनंतरि िेिे 
शक्य िंाले असाव ेअसा संभव अणधक णिसतो. [अशोकाच्या कालात झकवा तत्पूवी या सकंल्पनेिा पणरिय नव्हता आणि त्यािी 
स्तुती करण्यासाठी बौद्ध णभक्षूंनी त्याच्या जीवनावर आधारलेली अशी ही सकंल्पना णनमाि केली, असे केनग (अिोक, पृ.३४) यािें मत आहे. परंतु 
जर असा प्रकार असता तर त्यानंी त्या कल्पनेशी अशोकाच्या नावािी सरळ सारं्ड घातली असती. परंतु असे कोितेही णनिशगक कोित्याही गं्रथात 
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नाही.] तथाणप, चक्रर्र्थतन ही कल्पना मौयगपूवगकाळात एक संपूिगपिे णवकणसत िंालेली राजकीय संकल्पना 
असावी झकवा अशोकाच्या बऱ्यािशा कल्पनािंी पे्ररिा त्याच्या चक्रर्र्थतन होण्याच्या महत्त्वाकाकें्षत असावी हे 
फारसे संभवनीय णिसत नाही. जर असा काही प्रकार असता तर त्याने आपल्या आज्ञालेिामंध्ये कोठेतरी 
त्यािा नक्कीि उल्लेि केला असता, कारि त्याने आपल्या अनेक महत्त्वाकाकं्षा या साधनामंध्ये णवशषेत्वाने 
व्यक्त केलेल्या आहेत. दीपर्ंिामध्ये अशोकाशी संबणंधत असिाऱ्या एका श्लोकािा शवेट पुढील शब्िानंी 
केलेला आहे. 

 
.. जंबुणद्वपाच्या महान साम्राज्यामध्ये त्याच्या सते्तिे िक्र णफरले. [सहा, २.] 
 
अशोकाच्या कारणकिीशी चक्रर्र्थतन् या कल्पनेिा संबधं जोडण्यािा हा सुरवातीिा प्रयत्न असू 

शकेल झकवा बौद्ध आख्याणयकामंध्ये अशोकाला चक्रर्र्थतन् म्हिून णशक्का बसल्यानंतर मार्ाहून कोिीतरी हे 
घुसडले असाव.े तत्त्वज्ञ ज्यावळेी चक्रर्र्थतन्चे विगन करीत होते तेव्हा त्यािंा भर राजकीय आणि प्रािेणशक 
सते्तवर होता. चक्रर्र्थतन्च्र्या प्रणतमेशी संबंणधत असिारी प्रणतके सप्तरत्ने म्हिून ओळिली जात व त्यामध्ये 
णवर्श्ावरील सते्तिे णनिशगक म्हिून िक्र, भाग्यिेवता, रािी, युवराज, मंत्री, सम्राटािा हत्ती व घोडा यािंा 
समावशे होत असे. [बॅशम, शद रं्डर दॅट र्ॉज इंशडर्या, पृ. ८४. ही कथा ज्या वेर्वरे्ळ्या गं्रथामंध्ये साणंर्तलेली आहे तेथे सप्तरत्नाचं्या 
यािीमध्ये फरक णिसतो.] अशोकाच्या आज्ञालेिािें परीक्षि केल्यास, अशोकाच्या वैणर्श्क सते्तच्या कल्पनेत 
बऱ्याि अंशी लोनभाव व मानवतावाि असलेला णिसून येतो. 

 
अशोकाने बौद्धधमािा उपयोर् जरी राजकीय हेतूने केलेला असला तरी प्रामाणिक अनुयायाचं्या 

माणलकामंधून तो वर्ळला रे्ला नाही असे म्हिण्यात िरोिरि णवरोधाभास नाही. एक मनुष्ट्य व एक 
राज्यकता म्हिून त्याच्या दृष्टीने बौद्धधमािी जी व्यावहाणरक उपयुक्तता होती णतकडे त्याने िुलगक्ष केले 
नाही. धमानुयायी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला स्वतुःच्या वैयन्क्तक र्रजा व स्वतुःभोवतीिी णवणशष्ट 
पणरन्स्थती यानुसार णविार व आिार यािंा मेळ घालावा लार्तो. त्यामुळे इतर धमांप्रमािे बौद्धधमातही 
णविार व आिार याचं्यात णवसंर्ती होती. अशा लहान लहान तडजोडी जेव्हा समाजात एकणत्रत होतात 
तेव्हा कोित्याही धार्समक नेत्याच्या मूळ णशकविुकीला त्या रंर् िेऊ शकतात. अशोकाच्या संिभात 
राजकीय के्षत्रातील यािे एक उिाहरि म्हिून बौद्धधमािी राजपिाणवषयीिी कल्पना येथे सारं्िे शक्य 
आहे. सुरवातीच्या बौद्धधमाने महासम्मत झकवा णनवडून आलेला ज्येष्ठ पुरुष याणवषयीिा णविार माडंला. 
लोकसमूह व त्याने राजा म्हिून णनवडलेली व्यक्ती याचं्या संमतीवर आधारलेला करारात्मक असा हा 
णविार होता. राजा हा राज्यािा सेवक मानला जाई व र्ोळा केलेला कर हा त्यािा वाटा असे. [दीर् शनकार्य 
तीन, अथविास्त्र, पृ. ९२, ९३. भारतीय राजकीय णविारातं हा पणहलाि उल्लिे असा आहे की ज्याला सामाणजक करार णसद्धातं म्हिता येईल. कुटंुब, 
मालमत्ता, सयाय यासंारख्या काही सामाणजक ससं्थािें सरंक्षि करण्यासाठी लोकानंी राजा णनवडला व जोपयंत तो त्याचं्या र्रजा भार्वी तोपयंति 
अणधकारावर राहू शके, त्या मोबिल्यात ते आपल्या उत्पािनािा एक भार् त्याला िेत.] 

 
परंतु अशोकाच्या आज्ञालेिािंा सूक्ष्म अभ्यास केल्यास आपल्या प्रजेकडून णनवडून आलेला एक 

थोर मनुष्ट्य असे तो स्वतुःला समजत नव्हता तर णपतृसदृश मानीत होता हे उमर्ते. राजा आणि प्रजा 
याचं्यातील नातेसबंंध हा णपतापुत्रासारिा असावा याणवषयी तो सतत आग्रह धरतो. 

 
सव्र् े मुशनस्से पजा ममा. अथा पजारे्य इच्छाशम हकं लकशत सव्र्ेन शहतसुखेन 

शहदलोशककपाललोशककेन रु्यजे्जरु्शत तथा… मुशनस्सेसु शप इच्छाशम हकं…[पणहला वेर्ळा आज्ञालेि, धौली, ब्लोि, ले 
एं्स्के्रपशसओ ंद अिोक प.ृ१३७.]  
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‘सवग मािसे मािंी मुले आहेत, आणि ज्याप्रमािे माझ्या मुलानंी इहलोकी आणि परलोकी कल्याि 
व सौख्य साधाव ेअसे मी इन्च्छतो त्याप्रमािेि सवग मािसाचं्या बाबतीतही (मािंी हीि इच्छा) आहे. 

 
ही णपतृवत्सल मनोवृत्ती म्हिजे राजा व प्रजा याचं्या सबंंधामंधील एक नवा पैलू आहे. महासम्मत 

णसद्धातं आता मारे् पडत िालला असावा अशी शक्यता आहे. आम्ही यापूवी स्पष्ट केल्याप्रमािे प्रत्यक्ष 
लोकशाहीला बाब न राहता कें द्रीय णनयंत्रिाकडे प्रवृत्ती होऊ लार्ली होती म्हिून असे िंाले. राजसत्ता 
कें णद्रत िंाली की, प्रजेिे परावलंबन अणधक वाढते. राजा हा राज्यािा सेवक राहात नाही तर तो 
णपत्यासारिा कल्याि साधिारा असा मानला जातो. अशा णपतृसदृश दृणष्टकोनामुळे हुकुमशाहीच्या शक्यता 
णनमाि होतात व कें द्रीय अणधसते्तपासून हुकूमशाहीिे पाऊल काही फार िूर नसते. 

 
अशोकाने लाणवलेल्या, बौद्धधमाच्या अथािे नेमके स्वरुप कोिते याणवषयी अनेक मते व्यक्त 

करण्यात आलेली आहेत. आपल्या आयुष्ट्यातील अर्िी अल्पकाळ अशोक बौद्ध णभक्ष ूिंाला होता असे काही 
इणतहासकारािें मत आहे. [न्स्मथला असे वाटते की (अली शहस्री ऑफ इंशडर्या, प.ृ१६८) अशोक एकाि वेळी णभक्षहूी होता व राजाही 
होता व यासाठी पुरावा म्हिून इन्त्सरं्िा अणभप्राय (इन्त्सरं्, तकु्कसु, भाषा.ं पृ. ७) तो ग्राह्य मानतो. बौद्ध णभक्ष ूवापरीत असलेल्या छायािंी, इन्त्सरं् 
ज्या पणरच्छेिात ििा करतो त्यात त्याने, आपि अशोकािी प्रणतमा पाणहली व त्यात राजा णभक्षचू्या वेषात होता असा उल्लिे केलेला आहे. या 
उिाहरिातील इन्त्सरं्िा हा पुरावा फारसा महत्त्वािा नाही कारि बौद्ध णभक्षूंच्या बाबतीत असलेल्या केवळ अपेणक्षत णविारामुळे अशोक णभक्षचू्या 
वेषात असल्यािे विगन त्याने केले असाव.े बौद्धाणंवषयी अशोकाला असिारी सहानुभतूी सुपणरणित होती त्यामुळे अशा प्रकारिा एिािा पुतळा 
असण्यात काहीि आियग नाही व णवशषे म्हिजे हा पुतळा राजाच्या हयातीत तयार िंाला होता वा नाही याणवषयी इन्त्सरं् काहीि सारं्त नाही.] 
काहींच्या मते तो उपासक (सामासय अनुयायी) व शभख्खु याचं्यामधील न्स्थती म्हिजे, शभख्खुगशतक होता. 
[मुकजी, अिोक, पृ. २३, भांडारकर अिोक पृ. ७९–८१] काही णवणशष्ट काळ मठामध्ये राहिारा र्ृहस्थाश्रमी म्हिजे 
शभख्खुगशतक व या पद्धतीला बौद्धधमाने मासयता णिलेली होती. [अल्पकाळ मठामध्ये राहण्यािी पद्धती आजही ब्रह्मिेश, 
थायलंड व आग्नेय आणशयातील बौद्धाचं्या प्रिेशात प्रिणलत आहे.] यामुळेि संर्म् उपागते या राजाने आपल्या 
आज्ञालेिामध्ये वापरलेल्या संजे्ञणवषयी वाि णनमाि िंालेला आहे. जर तो अल्पकाल का होईना पि णभक्ष ू
िंालाि असता तर साहणजकि त्याने त्या काळािा उल्लेि केला असता तथाणप, जर तो सामासय 
अनुयायापेक्षा अणधक असा काही कधीि नसेल तर धार्समक बाबतीतील णशक्षिासाठी झकवा मितीसाठी तो 
संघाकडे रे्ला असावा पि त्यासाठी तात्पुरता णभक्ष ू होण्यािी काही र्रज नव्हती. अशोक संघािा 
धमगणवषयक प्रमुि होता असेही मत माडंण्यात आलेले आहे पि हे मत अजून णसद्ध िंालेले नाही. अशोक 
स्वतुः या धमािा अनुयायी होता व त्यािे राजकीय स्थान इतके बणलष्ठ होते की त्यािा णक्रयाशील आस्थेिे 
संघाने स्वार्ति केले असाव.े परंतु जरी त्याने संघाला उदे्दशून अध्यािेश काढलेले असले तरी तो स्वतुःला 
संघािा धमगणवषयक प्रमुि समजत नव्हता हे स्पष्ट आहे कारि पाटणलपुत्र येथे भरलेली, बौद्धधमीयाचं्या 
णतसऱ्या धमगसंर्तीसारिी अणतशय महत्त्वािी सभा बोलाणवण्यास झकवा णतिे णनयमन करण्यास तो 
जबाबिार नव्हता. 

 
अशोकाच्या धमगणनष्ठेणवषयीच्या पुराव्याच्या अथासंबधंी अनेक मतमतातंरे आहेत. अशोक हा 

बौद्धधमीय नसून एक ब्राह्मिी झहिू होता असेही काहीजिािें मत आहे. [णिणक्षतार, मौर्यवन पॉशलटी, पृ.२७६.] त्याच्या 
कारणकिीणवषयीिे बहुसंख्य साधनगं्रथ बौद्ध आहेत व त्यानंा अशोकाणवषयी सहानुभतूी आहे ही वस्तुन्स्थती 
व त्याच्या स्वतुःच्या आज्ञालेिामंधील पुरावा पाहता तो ब्राह्मिी झहिू नव्हता हे बरेिसे स्पष्ट आहे. 
तारानाथच्या र्ोंधळात टाकिाऱ्या आणि काल्पणनक वृत्तातंामध्ये अशोकािे साहियग ताणंत्रक बौद्धधमाशी 
िािणवण्यात आलेले आहे. हा राजा मातृिेवतेिा भक्त होता असे णतबटेी बिर सारं्ते. [गेशिष्ट देस बुधी्मुस् इन 

इंशडअन, सहा, पृ.२८.] अशोकाच्या कालात िालच्या वर्ातील लोकामंध्ये मातृिेवतेिा संप्रिाय प्रिणलत होता 
परंतु ताणंत्रक बौद्धधमािा णवकास अनेक शतकानंतर िंाला. 
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अशोकािा धम्म म्हिजे वस्तुतुः बुद्धाने साणंर्तलेला मुळ बौद्धधमग होता आणि आपि ज्याला आज 
बौद्धधमग समजतो तो म्हिजे अनेक शतकामंध्ये त्यावर िढलेली धमगज्ञानणवषयक पुटे आहेत, असे एक मत 
माडंण्यात आलेले आहे[सनार, ले एंस्केपशसओ ंद शपर्यदन्स्कस्स व्हॉ. िोन, प.ृ ३२२. णमसेस ऱ्हीस डेन्व्डडस, बुशद्ध्म, पृ. २२६, तळटीप, 
भाडंारकर, अिोक, प.ृ ७२ तळटीप.]. िुिैवाने या मतातील सत्य णसद्ध करण्याच्या दृष्टीने पुरेसा छेिक पुरावा नाही. 
बौद्ध साणहत्याच्या कालानुक्रमाने िंालेल्या माडंिीच्या सिोल पृथक्करिािे काम अद्याप कोिी हाती 
घेतलेले नाही. आणि अशा पृथक्करिातील णनष्ट्कषगही किाणित त्या माडंिीणवषयी आपल्याला संभ्रमात 
टाकतील. आतापयंत जे काही काम िंाले आहे त्यावरून शनकार्यगं्रथातील आज आढळिाऱ्या बऱ्याि 
भार्ाशंी अशोक पणरणित होता. [पाडें, स्टडीज इन शद ओशरशजन ऑफ बुशद्ध्म प.ृ १५.] आणि इ. स. पू. िौर्थ्या 
शतकामध्ये शनकार्यगं्रथामधील बहुताशंी भार् अन्स्तत्त्वात होता असे वाटते.  

 
धम्म हा अशोकािा स्वतुःिाि शोध होता असे आमिे मत आहे. बौद्ध आणि झहिू णविारािंी त्यात 

उसनवारी केली असेल परंतु आिरिात आिण्याजोर्ा आणि सोयीिा, त्यािप्रमािे नैणतक दृष्ट्या उच्च 
प्रतीिा असा जीवनमार्ग सुिणवण्यािा राजािा तो एक प्रयत्न होता असे थोडक्यात सारं्ता येईल. साणत्त्वक 
णविारमंथनात रममाि होण्यास ज्यानंा फुरसत नव्हती अशासंाठी सुिि तडजोड करण्यािा त्यामारे् हेतू 
होता. आणि प्रत्यक्षात त्याच्या प्रजाजनापंैकी बहुसंख्य लोक असेि होते. याणवषयीिा भरपूर पुरावा त्याच्या 
आज्ञालेिामंध्ये णमळतो. त्यािे धम्मशर्र्र्यक धोरि म्हिजे केवळ बौद्धधमाच्या तत्त्वाचं्या नोंिी असत्या तर 
अशोकाने ते अर्िी िुलेपिाने साणंर्तले असते कारि बौद्धधमाला असलेला आपला पाझठबा लपवनू 
ठेणवण्यािा प्रयत्न त्याने कधीि केला नाही. 

 
आज्ञालेिामंधील धार्समक बाबींच्या संिभात, स्वर्गप्राप्ती म्हिजे नैणतक जीवनािे फळ असे जे 

सारं्ण्यात आलेले आहे त्यािे काहीसे स्पष्टीकरि करिे जरुर आहे. केवळ स्वर्ाच्याि इच्छेने, धम्मािी 
व्यवन्स्थत माडंिी करण्यास अशोक उदु्यवत िंाला होता की काय असा प्रश्न आपल्याला णनणितपिे 
उपन्स्थत करता येईल. जर असे असेल तर, धम्माच्या नैणतक आिशाच्या उिात्ततेशी तुलना करता हा 
िरोिरि क्षुद्र णविार आहे. अशोकािा पारलौणकक जीवनावर णवर्श्ास नव्हता असे आम्हाला येथे 
सुिवावयािे नाही, तर तो आज्ञालेि वाििाऱ्या सवगसामासय मािसािे मन जे प्रतीक जािीत होते व मानीत 
होते त्याच्याशी प्राप्त होिाऱ्या फळािी सारं्ड घालण्याच्या प्रयत्नात अशोकाने स्वर्ािा उल्लेि केला 
असावा असे आम्हाला वाटते. तत्काणलन धार्समक आणि साणत्त्वक णविारसरिींनुसार स्वर्गप्राप्ती हे इन्प्सत 
होते. आपल्या धम्माच्या तत्त्वानुंसार जीवन व्यतीत केल्यास हे इन्प्सत साध्य होण्यासारिे आहे असे अशोक 
सुिवीत होता. केवळ स्वर्गप्राप्ती हेि अशोकािे ध्येय असते तर आििी एका प्रिणलत श्रदे्धिा अशोकाने 
णनणितपिे उल्लिे केला असता आणि ती श्रद्धा त्या काळात एक नवी व महत्त्वपूिग मानली जात होती. ती 
श्रद्धा म्हिजे आत्म्याच्या पुनजगसमाणवषयीिा (िेहातंर प्रवशेाणवषयीिा) णसद्धातं. [केनग, अिोक, पृ. ३२. 
याज्ञवल्क्याच्या काळापासून आत्म्याच्या िेहातंर–प्रवेशाच्या णसद्धातंाणवषयीिी ििा िालू होती.] या श्रदे्धिा येथे उल्लेि नाही 
यावरूनि स्वर्गप्राप्तीच्या धार्समक बाजूिा अशोक णविार करीत नव्हता हे णसद्ध होते. 

 
अशोकाच्या धार्समक मतािें स्वरुप व रु्िवत्ता णनणित करिे कठीि आहे. तो एक भाणवक मनुष्ट्य 

होता यात शकंा नाही, परंतु आपल्या आयुष्ट्याच्या उत्तर कालपयंत तो धार्समक णशष्टािाराच्या आहारी रे्ला 
नव्हता असे णिसते. अल्पकाल का होईना पि त्याने णभक्षवूषे पणरधान केला होता की नव्हता हा प्रश्न अंणतम 
पृथक्करिाच्या वळेी कमी महत्वािा आहे. सवग णवरोधाला तोंड िेऊन राजा होण्यािा जो णनिय या तरुि 
राजपुत्राने केला होता. त्यावरून तो असामासय महत्त्वाकाकं्षी आणि िूरदृष्टीिा होता हे णिसते. अनेक वळेा 
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मानले जाते त्याप्रमािे जर त्याने एकाएकी बौद्धधमािा स्वीकार केला असता तर, आम्हाला असे वाटते की 
या बिलामुळे तो एकिम िुसऱ्या टोकाला रे्ला असता. तो काही अधगवट उपाय योजिारा मनुष्ट्य नव्हता. 
जर त्याने णभक्ष ूहोण्यािा णविार केला असता तर त्याने झसहासनािा त्यार् केला असता व तो एिाद्या मठात 
जाऊन राणहला असता. णभक्षू होण्यािी इच्छा आणि एक राज्यकता म्हिून त्यािी जबाबिारी याचं्याबाबत 
त्याच्या मनात संघषग माजला असावा असे मानून बरेि काही म्हटले रे्ले आहे पि अशा संघषािा कोठेही 
स्पष्ट पुरावा नाही. [केनग अशोक, प.ृ ३४–३९.] 

 
जरी अशी न्स्थती णनमाि िंालीि असली तरी ती, त्यािे मन एकाएकी उदु्यक्त िंाल्यामुळे नक्कीि 

णनमाि िंाली नसावी. एक तरुि राजपुत्र म्हिून झसहासनासाठी संघषग करण्याइतकी महत्त्वाकाकं्षा 
असतानाही त्याला या संघषािी जािीव िंाली असावी. हा संघषग म्हिजे एक पेि होता असे स्पष्टीकरि 
करिे हे सत्याच्या अणधक जवळिे होईल. आपि एक व्यन्क्त आणि आपला धमग म्हिजे बौद्धधमग, या 
िोहोंमधील व्यन्क्तर्त संबंध त्याने एका बाजूला लक्षात घेतला. या णित्रािी िुसरी बाजूही णततकीि ठळक 
होती. मौयांच्या राज्यािा एक राज्यकता म्हिून स्वतुःच्या कल्पना प्रत्यक्षात आिण्यासाठी बौद्धधमाच्या 
काही अंर्ािंा तो उपयोर् करून घेऊ शकत होता. बौद्धधमग म्हिजे केवळ बुद्धाने णशकणवलेले धार्समक 
तत्त्वज्ञान असे न मानता समाजातील ती एक सामाणजक व बौणद्धक शक्ती आहे असे तो मानीत होता व ते 
िरेही होते. या पेिावरील तोडर्ा त्याच्या धम्मणवषयक णविारामंधून व्यक्त िंालेला होता. 

 
अशोकाला आपल्या धम्माचे णववरि करण्यािी सधंी त्याच्या आज्ञालेिामुंळे णमळाली म्हिून 

त्याच्या आज्ञालेिामंधून व्यक्त िंालेल्या तत्त्वाचं्या परीक्षिाने त्याच्या धम्मािी पुनरगिना केली तर ते उत्तम 
होईल. आज्ञालेिािंी िोन प्रकारामंध्ये णवभार्िी करिे शक्य आहे. एका र्टात त्याच्या जाहीर णनविेनािंा 
समावशे करता येईल, तर िुसऱ्यात संघाला उदे्दशून पाठणवलेली वैयन्क्तक पते्र घालता येतील. तथाणप, 
सध्या त्यािंा णविार ज्या क्रमाने ते प्रसृत केले त्या कालानुक्रमाने करावा असे आम्ही म्हितो. कारि त्यामुळे 
त्याच्या कल्पनाचं्या क्रमािी पुनरगिना करण्यािाही प्रयत्न होईल. 

 
सुरुवातींिी िीघग णशलाशासने इ. स. पू. २५६ पासून पुढे काढण्यात आलेली आहेत. पणहल्या 

णशलाशासनात पशुयज्ञ आणि आनंिमेळाव े यावंर बंिी घालण्यात आलेली आहे. त्याणवषयीिा संबंणधत 
मजकूर असा आहे. 

 
‘... इध्र न लकशच जीर्म आरभत्पा प्रजूशहतव्र्यम् न च समाजो कतव्र्यो...[ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, 

प.ृ९१.]  

 
‘... येथे कोित्याही सजीवािंी हत्त्या करू नये, बळी िेऊ नये आणि मेळावहेी भरवू नयेत. 
 
पणहल्या ओळीिा अथग णनिालसपिे णनणित नाही. इध्र हा शब्ि पाटणलपुत्राला झकवा ज्या जारे्वर 

आज्ञालेि कोरला रे्ला त्या स्थाणनक भार्ाला उदे्दशून असू शकेल. एक णवद्वान सुिणवतात त्याप्रमािे तो 
शब्ि केवळ पाटणलपुत्राला झकवा केवळ राजवाड्ाला उदे्दशून असू शकेल. [उपरोक्त, पृ. १९, नं. ५.] हे आम्हाला 
शक्य वाटत नाही, कारि राजवाड्ातील स्वयंपाकघरात अजूनही िोन मोर व एक हरीि मारले जाते 
अशी कबलुी तो याि आज्ञालेिात िेतो. ही आज्ञा फक्त राज्याच्या काही णवणशष्ट रािीव जनावराचं्या 
बाबतीत लार् ू होत असावी असे एक स्पष्टीकरि िेता येण्याजोरे् आहे. अवध्य प्राण्याचं्या यािीतील, 
प्राण्यािंी हत्त्या करिे हा णशके्षस पात्र ठरिारा रु्सहा असल्यािे आपल्याला अथगशास्त्रावरून समजते. [एक, 
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२६.] याि धोरिाला पुस्ती म्हिून किाणित अशोकािी ही आज्ञा असावी. 
 
तथाणप या पणरच्छेिािे एक पयायी भाषातंर आहे. [प्रा. ए. एल्. बॅशमॅ यानंी मला हे भाषातंर सुिणवले.] येथे 

यज्ञात बळी िेण्यासाठी कोिाहंी प्राण्यािी हत्त्या करू नये… या णठकािी पशुहत्त्येपेक्षा पशुबळी िेण्यावर 
अणधक जोर णिलेला आहे. पशुबळी िेिाऱ्या धमगणवधीवर ही बंिी आहे. अन्नासाठी होिाऱ्या ंप्रािीहत्त्येवर जर 
सावगणत्रक बंिी घातली असती तर सवात प्रथम राजाने स्वतुःि ती प्रथा णनणितपिे बंि केली असती. 
राजाच्या स्वयंपाकघरात मारल्या जािाऱ्या प्राण्यािंा उल्लेि, (भणवष्ट्य काळात ही प्रथा बंि करण्यािी 
आपली इच्छा आहे असे जरी या आज्ञालेिाच्या पुढच्या भार्ात राजा म्हित असला तरी) राजािी स्वतुःिी 
अझहसेवरील श्रद्धा मोठ्या प्रमािावर पसरावी ही राजािी आज्ञा राणहलेली नसून इच्छा राणहलेली आहे हेि 
िशगणवतो. इतर आज्ञालेिामंध्ये णनरथगक प्रश्नाणंवरुद्ध णिलेले इषारे आणि समाजासारख्या उत्सवावंर 
घातलेली बंिी यावरून असे सूणित होते की ज्या णवधींिी समाप्ती पशुहत्त्येमध्ये होते, अशा प्रकारच्या 
णवधींना तो संमती िेत नसावा. पशुहत्त्येच्या प्रत्यक्ष कृतीपेक्षा ती केवळ कल्पिाि त्याला अणधक घृिास्पि 
वाटत असावीही शक्यताही आहे, कारि त्याने णतिी सारं्ड प्राथणमक स्वरूपाच्या धमगपंथाशी घातली होती. 
[या बाबतींत शालग मेनशी तुलना करता येिे शक्य आहे. अशाि कारिामुळे त्यानें यज्ञानंा बंिी घातली होती कारि त्यािें साहियग िोया िेवाच्या 
पूजेशी होते. (णवसस्टन, िालव मेन प.ृ १६८.)] अशा प्रकारे त्याच्या दृष्टीने पशुबळी िेिे हे मार्ासलेपिािे लक्षि असाव.े 
यज्ञामध्ये पशुबळी िेण्यावर घातलेली बंिी ब्राह्मिानंा आवडली असावी असे णिसत नाही. कारि त्याचं्या 
दृष्टीने त्याचं्या िणरताथािे यज्ञ हे एक णनत्यािे साधन होते. 

 
या संिभात एके णठकािी असे म्हटले आहे की, ‘जेव्हा लहान लहान स्वतंत्र राज्ये णनपटून काढली 

रे्ली तेव्हा पशुपालन अथगव्यवस्थेबरोबरि पशुयज्ञ झकवा वैणिक यज्ञ हे कालबाह्य ठरले. शवेटी कृणष–
अथगव्यवस्थेिा णवजय िंाला व पशुपालन–अवस्थेतील जीवन आणि धमगणवधी यािंा पराभव िंाला. [कोसबंी, 

इंरोडक्िन टु शद स्टडी ऑफ इंशडर्यन शहस्री.पृ. १८९.] तौलणनक दृष्ट्या जी एक सरळ कृती होती णतला अशा प्रकारिा 
अथग लावण्यामुळे फारि महत्त्व णिले रे्ले आहे. पशुपालन–अथगव्यवस्थेकडून ग्रामीि अथगव्यवस्थेकडे असा 
िंालेला हा बिल त्या काळापयंत पणरिामकारक ठरलेला होता. तसा तो िंाला नसता तर मौयाच्या 
साम्राज्यासारिे एक णवस्तृत कें णद्रत साम्राज्य णटकवनू धरिे अशक्य िंाले असते. पशुपालन–अवस्थेतील 
अनेक धमगकृत्ये आपल्याि मरिाने नाहीशी िंाली असावीत व यज्ञािंी संख्याही कमी िंालेली असावी. 
म्हिून अशोकाने घातलेली बंिी म्हिजे आधीि अन्स्तत्वात आलेल्या प्रवृत्तीला णिलेली मासयता असे म्हििे 
शक्य आहे. 

 
िुसरी बंिी म्हिजे समाज झकवा तत्सम समारंभ यावर घातलेंली बंिी, परमतसणहष्ट्िुतेिा ज्या 

कळकळीने त्याने एरवी आग्रह धरलेला होता णतच्याशी ही बंिी णवसंर्त आहे. अशा प्रकारच्या समारंभात 
त्याला फारि अणनष्ठता णिसते. तो वापरीत असलेली समाज ही संज्ञा धार्समक स्वरूप नसलेल्या इतर 
लौणकक मेळाव्यानंा उदे्दशूनही असू शकेल. िुसऱ्या एका आज्ञालेिात तो समारंभाणवषयी बोलतो (बहुधा ते 
राज्यपुरस्कृत असावते). या णठकािी णिव्य णवभतूींिे िशगन होऊ शके. [पािव े णशलाशासन, णर्रनार, ब्लोि, ले 

ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक पृ. ९८.] या उपाययोजनेच्या मार्िी नेमकी कारिे अणनणित आहेत. या समारंभात आर्सथक 
उधळपट्टी व अनैणतक आिार यासारिे. ‘अणनष्ट’ असाव े व म्हिून राजािा आके्षप शुद्धािरिाच्या दृष्टीने 
असावा. पुढे तो असे म्हितो की काही समारंभ राजाला रु्िानंी युक्त असे वाटतात. अणधकृत रीत्या 
होिाऱ्या ज्या समारंभािा वर उल्लेि केलेला आहे तेि हे समारंभ असावते यात शकंा नाही. ‘समाज’ या 
शब्िािा उपयोर् कुतूहल णनमाि करिारा आहे. बौद्ध वाङ्मयात समज्ज झकवा समजो हा शब्ि मेळावा अशा 
अथाने वापरलेला आहे. [पाली टेक्स्ट सोसार्यटी शडक्िनरी पृ. ४२५.] या संजे्ञला काही सापं्रिाणयक महत्त्व आहे असे 
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समजले जाते. परंतु सवगसाधारि सोहोळ्यासंाठी होिाऱ्या समारंभानाही ही संज्ञा वापरली जात होती. 
[पांडे,स्टडीज इन शद ओशरशजन ऑफ बुशद्ध्म पृ. ३१९–३२०.] अशा प्रकारे समाज व पशूिंा बळी िेण्यात येिारे यज्ञ हे, 
प्राथणमक स्वरूपातील संप्रिायावंर आधारलेल्या एकाि धमगणवधीिे भार् असावते व अशोकािी त्या 
संप्रिायानंा संमती नसावी. 

 
या लोकणप्रय सभा झकवा मेळाव ेिडपिे हे कट्टर कें द्रीकरिाच्या कल्पनेला पुष्टी िेिारेि आहे. अशा 

प्रकारिे मेळाव े म्हिजे राजाच्या नव्या कल्पनावंर हल्ल ेिढवण्यािी संधी, अशी भीती वाटत असावी. जुने 
परंपरार्त सवग उत्सव िालू ठेवल्याने या मेळाव्यात सहभार्ी होिाऱ्या लोकाचं्या जुसया कल्पना जार्ृत 
राणहल्या असत्या आणि अधून मधून नव्या णशकविुकीणवषयी त्याच्या मनात शकंा णनमाि िंाल्या असत्या. 
उलटपक्षी संघणटत उत्सव योग्य प्रकारे पार पाडण्याने अपेणक्षत भावणनक पणरिाम िंाले असते व म्हिूनि 
त्यािंा उपयोर् प्रिारयतं्रिेसारिा करून घेता येण्याजोर्ा होता. परत एकिा शालग मेनच्या कारणकिीतील 
असेि एक उिाहरि आपल्याला पाहता येण्याजोरे् आहे. [णवसस्टन, िालव मेन पृ. १६९.] त्याने सकॅ्सन लोकाना 
सभास्वातंत्र्य नाकारले व त्यामध्ये जुने उत्सव साजरे करण्यासाठी जमिाऱ्या मेळाव्यािंाही समावशे होता. 
सयायिानणवषयक सभािेंरीज इतर सभानंा राजाच्या उच्च अणधकाऱ्याकंडून झकवा राजिरबारकडून 
परवानर्ी णमळाली तरि त्या होऊ शकत. सकॅ्सन लोकाचं्या णवरोधाला शालग मेन घाबरत होता व त्या 
लोकानंा एकत्र येण्यास मनाई करण्यािा हा एक मार्ग होता. 

 
धम्मणवषयक कायात ज्यािा समावशे आहे अशा काही समाजकल्यािणवषयक उपाययोजना िुसऱ्या 

णशलाशासनात साणंर्तलेल्या आहेत. [िुसरे णशलाशासन, णर्रनार, ब्लोि ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक,पृ. ९३.] मािसे आणि 
प्रािी याचं्यासाठी वैद्यकीय कें दे्र, णवणहरी आणि िोसही बाजंूनी सावल्या िेिारी िंाडे असलेल्या रस्त्यािंी 
बाधंकामे व औषधी वनस्पतींिी लार्वड अशा काही उपाययोजना त्यापंैकी आहेत. उत्तम िळिवळिािे 
महत्त्व अशोकाने ओळिले होते हे येथे लक्षात घेण्याजोरे् आहे. ते केवळ व्यापार व वाणिज्य यानंा मित 
करण्यापुरतेि नव्हते तर त्यामुळे त्याच्या कल्पनािंा अणधक व्यापक प्रमािावर प्रसार करिे सुलभ िंाले. 

 
णतसऱ्या णशलाशासनात धमाणवषयी एक अस्पष्टसा उल्लिे आहे. ब्राह्मि व श्रमि यानंा औिायाने 

वार्णविे हा एक रु्ि असल्यािे त्यात जाहीर करण्यात आलेले आहे[णतसरे णशलाशासन, णर्रनार, उपरोक्त पृ. ९५.] 
त्या काळातील कोित्याही सणहष्ट्ि ुव मोठ्या मनाच्या मािसाला असे णवधान करता आले असते. ते धम्मािें 
एक तत्त्व होते हे आपल्याला पुढील आज्ञालेिावरून पाहता येईल. 

 
धम्माच्या णवकासक्रमात िौथे णशलाशासन हा एक महत्त्वपूिग लेि आहे. [िौथे णशलाशासन, णर्रनार. 

उपरोक्त, पृ. ९८.] भमूीवर िीघगकाळ नीणतमते्तिा अभाव जािवत होता असे स्पष्टीकरि या लेिातील 
सुरुवातीच्या भार्ात णिलेले आहे. जनावरािंी व सजीवािंी हत्त्या, आप्तजनाणंवषयी औद्धत्य, ब्राह्मि व 
श्रमि याचं्याणवषयी औद्धत्य यावरून हे स्पष्ट होते. अनैणतकतेच्या या विगनात बौद्धधमातील णवशषे असे 
काही नाही. या णठकािी व इतरत्र येिारा ब्राह्मि व श्रमि याचं्याणवषयीिा एकणत्रत उल्लेि हा त्याचं्या 
धार्समक पंथाणवषयीच्या सणहष्ट्िुतेिा पुरावा आहे. 

 
नंतर या आज्ञालेिात पुढील णवधान आहे. 
 
... त अज्ज िेवानंणप्रयस्स णप्रयिन्स्सनो रात्रो धम्मचरिेन भेरीर्ोसो अहो धम्मर्ोसो शर्मानदसविा च 
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हान्स्कस्तदस्सिा च अन्स्कग्नसंर्यालस च अन्नाशन च णिव्याणन रुपाणन िस्सणयत्पा जनम्...[िौथे णशलाशासन, णर्रनार, 
उपरोक्त, प.ृ ९८.] 

‘पि आज िेवाचं्या णप्रय णप्रयिशी राजाच्या धमािरिामुळे भेरीघोषाऐवजी धमगघोष होत आहे, 
लोकापंढेु स्वर्ीय रथ, हत्ती, अन्ग्नर्ोल व इतर णिव्य रुपे यािें िेिाव ेमाडंले जात आहेत.’  

 
आपल्या धम्मणवषयक धोरिामुळे नैणतक प्रर्णत फारि िंालेली असल्याने लोकािंी सवगसाधारि 

न्स्थती सुधारलेली आहे हे संपूिगपिे पके्क र्ृहीत धरूनि राजा सुरुवात करतो. ‘भेरीघोषाऐवजी धम्मघोष 
होत आहे.’ या वाक्याशंाच्या अथांवर अनेक णवद्वानाचं्यामध्ये वािंर् माजले आहे. [ि ला वाले पुसें, लेंद ओ तो दें मौर्यव 

प.ृ १००, सनार, ले ए्स्के्रपशसओ ंद शपर्यदशरस पृ. ११३.] तथाणप, रिघोषािे साहियग, आता बोधप्रि दृष्ट्याशंी आहे असे 
लेिक सारं् ूइन्च्छतो हे संिभावरून बरेिसे स्पष्ट णिसते. भेरी या शब्िािा अथग म्हिजे रिभेरीि असा नाही 
असे एक णवद्वान सारं्तात कारि भेरीिा उपयोर् रिभमूीकडे सैसय नेण्यासाठी केला जात असे झकवा 
नर्रामंध्ये व िेड्ामंध्ये िवडंी णपटणवण्यासाठी होत असे. रिभेरी असा अथग करिे म्हिजे उर्ीिि त्यािा 
अथग संकुणित करिे आहे. [रायिौधरी, पोशलशटकल शहस्री ऑफ ए्िंट इंशडर्या, पृ. ३२७.] जातकगं्रथामध्ये भेरी हा शब्ि 
ढोल या अथाने सरास वापरलेला आहे. [भेरी जातक, व्हॉ. एक, पृ. २८३–४. ढोल वाजणविाऱ्यािंा उल्लेि साधारिपिे भेरीवािक 
असा केलेला आहे.] नट व वािक याचं्या तयारीसाठी लार्िाऱ्या वस्तंूपैकी एक महत्त्वािे वाद्य म्हिून वीिा व 
शिं याचं्या बरोबरीने भेरीिा उल्लेि अनेक वळेा केलेला आहे. 

 
या वाक्यप्रयोर्ािी रिना करताना अशोकाच्या मनात जी कल्पना होती णतच्या सवात जवळिा 

दृणष्टकोन भाडंारकरािंा असावा असे आमिे मत आहे. ते णलणहतात. ‘लढाई, िवडंी, झकवा एिाद्या दृष्ट्यािे 
लोकापंढेु प्रिशगन यािंी पूवगसूिना िेण्यासाठी कटाक्षाने भेरीघोष केला जाई. पि अशोकाने जेव्हा आपल्या 
धमगप्रवि कारणकिीिी सुरुवात केली तेव्हा लढाईसाठी भेरीघोष होिे थाबंले व काही िेिाव ेपाहण्यासाठी 
आमंत्रि म्हिून त्यािंा उपयोर् होऊ लार्ला आणि हे िेिाव े सद्रु्िािंी णनर्समती व वाढ होईल अशा 
स्वरूपािे असत. त्यामुळे भेरी ही सद्रु्िािंा पुकारा करिारी ठरली. [आयए १९१३, प.ृ २५ तळटीप.] 

 
हवतूेन जािारे रथ, हत्ती आणि इतर स्वर्ीय रुपे याचं्या िेिाव्याकडे नेहमीि णवस्मयाने पाणहले 

जात असे. ज्या थोड्ा समारंभानंा अशोकाने मासयता णिलेली होती त्या समारंभाच्या वळेी अशा िेिाव्यािें 
प्रिशगन भरणवले जात असाव ेअसे णिसते. लोकमानसात असलेली प्रतीके व पुरािकथा यािंी रंु्फि करून 
पि त्यािवळेी त्यातून धम्माचा प्रिार होईल अशी काळजी घेऊन अणधकृत रीत्या असे कायगक्रम होत 
असतील. उिाहरिाथग, रथ, हत्ती, णिव्याकृती व प्रिणलत असलेले लोकसंप्रिाय यािंा समावशे असलेली 
एिािी कथा समारंभाच्या वळेी सािर केली जात असेल व धम्माच्र्या तत्त्वावंर आधाणरत अशा एिाद्या 
पणरिामकारक नीणतपाठावर ती कथा आधारलेली असेल. इंग्लंडमध्ये प्रारंभीिी णिस्ती नीणततत्त्वावंर 
आधारलेली नाटके केल्यावर जो पणरिाम होई त्यापेक्षा ही पणरन्स्थती काही वरे्ळी नाही. फरक इतकाि 
की अशोककालीन िेिाव ेप्रशासनामाफग त आयोणजत केले जात असतील. अथविास्त्र असे सारं्ते की णिव्य 
आकृती रंर्मंिावर सािर करून त्यािंा प्रिारासाठी उपयोर् करून घेता येिे शक्य आहे. [िहा, ३, तेरा, १.] 
अशोकाने याि हेतूने त्यािंा उपयोर् करून घेतला यात शकंा नाही. 

 
अशोकाने आपल्या कारणकिीच्या त्याि म्हिजे तेराव्या वषी आजीणवकानंा बरोबर टेकड्ामंधील 

िोन रु्हा िान णिल्या. [ब्लोि, ले एसस्के्रपणसओ ं ि अशोक पृ. १५६, वटरु्हा आणि िलणतक पवगतावरील रु्हा.] अशोकाच्या 
आयुष्ट्याशी वरे्वरे्ळ्या काळात आजीणवकािंा संबंध आलेला होता हे आपिास माणहत आहे. झपर्लवत्स या 
आजीणवक साधूने अशोकाच्या थोरपिाणवषयीिे भाणकत वतगणवलेले होते. [णिव्याविान, पृ. ३७०, तळटीप.] व 
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अशोक या साधंूशी अणतशय स्नेहाने वार्त असे, असे णिसते. रािीिा रु्रु एक आजीणवक होता हे जर िरे 
असेल तर बाल्यावस्थेतील अशोकावर त्यािी बरीि छाप पडली असेल. त्याचं्याणवषयी अशोकाजवळ 
भावणनक पक्षपात असावा व त्याचं्या संरक्षिािीही तो काळजी घेत असावा. सातव्या स्तंभशासनात, ब्राह्मि 
व आजीणवक याचं्या बाबतीत स्वतुः लक्ष घालाव,े अशी आज्ञा तो आपल्या धम्म महामत्तानंा िेतो. [ब्लोि, ले 
एसस्के्रपणसओ ं ि अशोक, पृ. १७१.] धम्माणवषयी त्याला अत्युत्कट आत्मणवर्श्ास असला तरी इतर पंथाच्या 
कल्यािािीही त्याला काळजी होती. इतर धमगपंथ बाजूला सारण्यािी मार्िी करण्याइतका तो िुराग्रही 
झकवा धमगवडेा नव्हता. णतसरी बौद्धधमगसंणर्ती बोलाणवण्यापूवीच्या घटनाणंवषयी ज्या आख्याणयका आहेत 
त्यावरून बौद्धधमीयािंी आजीणवक व णनगं्रथ या िोघानंाही मासयता नव्हती हे स्पष्ट होते. [िुसरे प्रकरि पाहाव.े] 

 
राज्यारोहिाच्या तेराव्या वषी एक लघु णशलाशासन प्रसतृ करण्यात आले व तो लेि मध्यभारतात 

बैराट, रुपनाथ, सहस्त्राम या णठकािी व पुढे िणक्षिेकडे ब्रह्मणर्री, र्ाणवमठ, णसद्धापूर, येरगरु्डी व मस्की या 
णठकािी कोरणवण्यात आला. आम्ही यापूवीच्या प्रकरिात िािणवल्याप्रमािे, अशोक ज्यावळेी िौऱ्यावर 
होता त्यावळेी हा आज्ञालेि प्रसृत करण्यात आला होता. [उपरोक्त.] त्या प्रकरिात सर्म् उपार्यते झकवा 
उपर्यते या शब्िाणंवषयी आम्ही यापूवी जी ििा केलेली आहे. ते शब्ि याि कोरीव लेिात येतात, तसेि 
आम्ही या पूवीच्या प्रकरिात ज्यािंा णविार केला त्या २५६ रात्रींिा उल्लेिही याि लेिात आहे. [उपरोक्त.] 
या आज्ञालेिातील ज्या वाक्यावर णवशषे वािंर् माजलें  ते पुढीलप्रमािे आहे. 

 
... र्या इमार्य कालार्य जंबुशदपन्स्कस्स अशमस्सा देर्ा हुसु ते दाशन शमस्सा कटा. [ब्लोि ले एसस्के्रपणसओं ि 

अशोक, प.ृ १४६.] 
 
‘... जे भारतातील िेव, आतापयंत मािसामंध्ये णमसळत नव्हते, ते आता त्याचं्यात णमसळू...’ 
 
हा पणरच्छेि अशोकाच्या णनष्ट्पाप श्रदे्धिे उिाहरि म्हिून सारं्ता येण्याजोर्ा आहे. आपले 

धम्मशर्र्र्यक धोरि पणरिामकारक ठरले म्हिून स्वर्ातील िेव पृर्थ्वीवर, णवशषेतुः जंबुद्वीपामध्ये अवतरले 
आहेत असा त्यािा णवर्श्ास होता. हे आपल्या कळकळीिे फळ आहे असे तो विगन करतो. हा णवर्श्ास 
लाक्षणिकही असू शकेल. परंतु त्या काळात ही कल्पना पणरणित होती हे णनणित. [आपस्तंब धमवसूत्र, िोन, ७, १६, 
हरीरं्स, तीन, ३२, १.] 

 
णमश्र (णमसळलेला), या मूळ संस्कृत शब्िाच्या आधारे ‘अशमस्सा’ म्हिजे न णमसळलेला असे या 

शब्िािें वािन केलेले आहे. मृर् या शब्िाच्या आधारे ‘िोटे’ असे एक पयायी भाषातंरही केलेले आहे. या 
भाषातंराच्या आधारावर एक असे णवधान करण्यात आले आहे की, अशोक या वाक्यात िऱ्या व िोया 
िेवाबंाबत बोलत आहे. आणि हेि वािािे कारि होऊन बसले आहे. [जे आर ए एस. हुल्टश, १९१०, पृ. १३१०, कॉपंवस 

इन्स्क्स्क्रप्िनम इंशडकारम् व्हॉ. एक, पृ. १६६, ि ला वाले पुसें, लें ि ओ तों िे मौयग, प.ृ११२.] शमस्सा म्हिजे णमसळलेला झकवा 
साहियग असलेला हाि अथग आम्हाला पसंत आहे. मुशनसा, लोकाबंरोबर ' या शब्िािा संबंध लक्षात घेतला 
तर या वाक्यप्रयोर्ािा अथग अणधक स्पष्ट होतो तथाणप. आपल्या धोरिाला मासयता िशगणविारे काही िैवी 
साक्षात्कार िंालेले आहेत अशी जरी अशोकािी श्रद्धा असली तरी आपल्या धम्माच्र्या प्रसाराच्या 
कळकळीमुळेि जंबुद्वीपातील लोकामंध्ये णमसळण्यासाठी स्वर्ातून प्रत्यक्ष िेव स्वतुः िाली आलेले आहेत 
याि अथाने शब्िशुः ते वाक्य म्हटलेले नसाव,े असे आम्हाला वाटते. ते वाक्य लाक्षणिक अथाने घेण्यासाठी 
असाव.े आपले धम्मणवषयक धोरि िेशामध्ये िारुं्लपिा णनमाि करण्यात इतके सफल िंाले आहे की 
कृतयुर्ात जसे िारं्ले णिवस असल्याने मनोरंजनासाठी िेव पृर्थ्वीला भेट िेत असत व लोकाशंी संबधं 
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ठेवीत असत तशीि पणरन्स्थती आज आहे, असा अशोकाला णवर्श्ास होता. या णठकािीही त्याच्या 
सवगसामासय वािकाला पणरणित असिाऱ्या एका मौणलक णनिगयािा तो उपयोर् करीत होता. लोक 
िेवाप्रमािे वार्त होते व लोकामंध्ये णमसळण्यास िेवानंा भीती वाटत नव्हती असा वैभवािा आणि 
पाणवत्र्यािा काळ म्हिजे आिशग राज्य ही संकल्पना या काळातील लोकाचं्या मनात सतत होती यात शकंा 
नाही. पुढील काळात रामराजाच्या कल्पनेत ती संपूिगपिे स्पष्ट िंाली. धम्माच्र्या प्रभावामुळेि असे एक 
सुविगयुर् णनमाि िंाले, असे अशोक सुिवीत आहे. 

 
याि सुमारास पािव े णशलाशासन प्रसृत करण्यात आले. [ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १०१.] या 

कालापयंत ज्याला प्रजाकल्यािािे धोरि म्हिता येईल असा राजािा हेतू स्पष्ट िंालेला आहे आणि त्या 
णवषयीच्या त्याच्या उल्लिेामंध्ये धार्समक सूर णिसत नाही. राज्यकत्यांिी स्वतुःिी धार्समक मते कोितीही 
असली तरी त्याला ज्यात साधारितुः लक्ष घालाव े लार्ते अशा, स्वामी व सेवक यािें संबधं, कैद्यानंा 
िेण्यात येिारी वार्िूक, वर्ैरे णवषयाबाबत तो बोलतो आहे. स्वामी–सेवक संबंधािा फार मोठा पणरिाम 
कोित्याही समाजात होत असतो व या कामासाठी अशोकाने अणधकाऱ्यािें एक िास मंडळ नेमले ही र्ोष्ट 
अशोकाला भषूिावह आहे. 

 
कैद्याचं्या कल्यािाकडे लक्ष पुरणविाऱ्या अणधकाऱ्याणंवषयी जे णवधान आहे त्यावरून अशोकाच्या 

धोरिािी मानवतावािी बाजू णवशषेत्वाने लक्षात येते. ते णवधान असे, 
 
... बंधनबद्धस्स पशटशर्धानारे्य अपशलबोधारे्य मोख्खारे्य च इर्यम् अनुबंध पजार्शत र्ा कटाशमकाले 

शत र्ा महालके शत र्ा शर्र्यापटा ते...[पाचरे् णशलाशासन, कळशी, ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १०४.] 
 
‘...जर कैिी बेजबाबिारपिाने वार्िारे असतील तर त्यािें कल्याि साधण्यात ते र्कग  आहेत. 

झकवा जर त्या कैद्यानंा मुलेबाळे असतील वा ते पंरु् झकवा बुद्ध असतील तर ते त्यािंी सुटका करीत 
आहेत...’ 

 
केनग यानंी या पणरच्छेिािा णवणित्र अथग लावला आहे. [अिोक, पृ. ६४.] आत्म्याभोवतालच्या शृिंला व 

त्यािी त्यातूंन सुटका यानंा उदे्दशून हा पणरच्छेि आहे असे त्यानंा वाटते. पि हा ओढून तािून लावलेला 
अथग आहे. हा आज्ञालेि सामाणजक व प्रशासकीय कल्यािाणवषयीिा असून त्यात ज्या कैद्यािंा उल्लिे आहे 
ते अथाति राज्यािे कैिी आहेत. तुरंुर् म्हिजे छळ करण्यािी जार्ा झकवा णशके्षिी अंमलबजाविी 
करण्यािी जार्ा नव्हती असे णिसून येईल. त्यापेक्षा काही तरी अणधक, सुधारिार्ृहासारिे असे काही होते 
असे या आज्ञालेिावरून सूणित होते. कोित्याही पणरन्स्थतीत आपली सुटका होण्यासारिी आहे अशी 
आशा कैद्याला सतत वाटत राही. कैद्याच्या कुटंुणबयािंी िेिभाल करिे ही आधुणनक णशक्षापद्धतीमधील 
एक संकल्पना आहे आणि मौयगप्रशासनाच्या िूरदृष्टीिे ते बोलके उिाहरि आहे. 

 
धम्मासाठी अणधकाऱ्यािंी, धम्म–महामत्ताचंी नेमिूक करण्यािी प्रथा अशोकाने प्रथम सुरू केली हे 

पािव्या णशलाशासनावरून णिसून येते. त्याच्या कारणकिीच्या िौिाव्या वषी त्याने अणधकाऱ्यािंा हा एक 
िास वर्ग णनमाि केला. आज्ञालेिावंरून हे स्पष्ट होते की अणधकाऱ्यािंा हा एक र्ट म्हिून त्याला अणतशय 
महत्त्व होते. कारि धम्माच्र्या आिरिासंबधंी ते प्रत्यक्षपिे जबाबिार होते. या र्टाला िास अणधकार होता. 
ते राजाच्या मजीतील असत व ते राजाच्या प्रत्यक्ष संपकात असत. सुरुवातीच्या वषांमध्ये त्यािें काम 
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सवगसाधारि लोककल्यािाशी संबंणधत असे होते व धम्माची णशकवि व आिरि यावंर णवशषे भर होता. 
समाजातील सवग वर्ातील लोकाचं्या घरामंध्ये, प्रत्यक्ष राजकुल व त्यािे आप्त याचं्या घरामंध्येही प्रवशे 
करण्यास त्यानंा मुभा होती. पुढील काळात लोकाचं्या जीवनात हस्तके्षप करण्यािी धम्ममहामत्ताचंी सत्ता 
हळूहळू कशी वाढत रे्ली ते आपिास आज्ञालेिाचं्या पृथक्करिावरून णिसून येईल. पाटणलपुत्रासारख्या 
साम्राज्याच्या ऐन र्ाभ्यामध्येि हे अणधकारी कायगरत होते असे नाही तर िूरवरच्या सीमा प्रिेशामंध्ये व 
शजेारच्या िेशातंील लोकामंध्येही ते काम करीत होते. [पािव े णशलाशासन, ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, प.ृ १०१.] 
यािेरीज धार्समक समुहात व इतर णनधमी र्टामंध्येही ते काम करीत होते. 

 
अशोकािा धम्म म्हिजे तत्कालीन णवणवध धमांपकैी कोित्याही एका धमाणवषयी णनष्ठा असा प्रकार 

नाही, इतकेि नव्हे तर ते एक णनव्वळ धार्समक धोरि होते असेही नाही, उलट आर्सथक, सामाणजक आणि 
राजकीय जीवनािी स्थूल अंरे् ज्यात अंतभूगत होऊ शकतील असे णवस्तृत के्षत्र धम्माने व्यापले होते. या 
मताच्या समथगनाथग सवात बळकट पुरावा म्हिून धम्म महामत्त ही संस्था सािर केली जाते. जर धम्म 
कोित्या तरी एकाि धमाशी णवशषेतुः बौद्धधमाशी संबंणधत असता तर धम्ममहामत्त या संस्थेिे स्वरूप 
णििाऊ ठरले असते. प्रत्येक धमाच्या बाबतीत एिािा णनष्ठावतं अनुयायािंा र्ट झकवा साधंूिी संघटना 
होती व त्यािंी णनष्ठा कट्टर असल्यामुळे धमािा प्रिार करण्यासाठी म्हिून त्यानंा संघणटत केले असते तर 
त्यानंी अणधक कायगक्षमतेने कायग केले असते. उिाहरिाथग, पंरु् व वृद्ध लोकानंा मित करिे, िुिैवी 
लोकाचं्या र्रजा भार्णवण्यािा प्रयत्न करिे अशी कामे करून अशोकाच्या प्रजाकल्यािाच्या कामात 
सहभार्ी होण्यात बौद्ध श्रमिानंा काही णवशषे अडिि आली असती असे नाही. 

 
परंतु पणरन्स्थती अशी नव्हती. वस्तुतुः धार्समक संघटना व धमगपंथ याचं्या कल्यािासाठी िंटिे ही 

धम्ममहामत्ताच्र्या अनेक जबाबिाऱ्यापंकैी एक जबाबिारी होती. वरे्वरे्ळ्या धार्समक र्टापंासून धम्म हा 
णनराळा होता व तो त्याचं्या वरिा होता. िीनशी जर तुलना केली तर भारतात जाणतससं्थेच्या घडिीिी 
प्रणक्रया सुरू िंाल्यानंतर सामाणजक नीणतमत्ता मारे् पडू लार्ल्यािी प्रवृत्ती णिसते. िुद्द बुद्धािा प्रयत्न सुद्धा 
शवेटी अयशस्वी ठरला. या कालातील साधंूच्या संघटनािंा णविार केला तर त्या प्रामुख्याने एकातंवास व 
तपिया याचं्या आधारे व्यन्क्तर्त मुक्तीच्या मारे् लार्लेल्या णिसतात. [केनग, मॅ्रु्यअल ऑफ बुशद्ध्म, पृ. ७३] 
धमांतरे आणि िान या िोन र्ोष्टी सोडल्या तर एकूिात हा णनधमी समूह आपल्या स्वतुःच्याि रु्िावर 
अवलंबून होता. िालच्या स्तरावर जसमलेला नेहमीि बणहष्ट्कृत राही, सामाणजक िडपिामुळे ब्राह्मि व 
श्रमि हे इतके बाधंले रे्ले होते की एक मानवी जीव म्हिून त्यािा णविार करण्यास ते धजत नव्हते. 
धम्ममहामत्त ही संस्था म्हिजे िालच्या जाती व समाजातील िुिैवी लोक याचं्यासाठी समाजकल्यािािी 
एिािी पद्धती उभी करण्यािा अशोकािा प्रयत्न होता. हा एक समाजकल्यािािा प्रकार होता पि 
व्यवहारात जाणतसंस्थेच्या ताठरतेमुळे तो बाजूला सारला रे्ला आणि बौद्ध णभक्षूकाकंडूनही तो िुलग णक्षला 
रे्ला. 

 
ही पद्धती अशोकाने सुरू केल्यामुळे िया व सहानुभतूी या भावना तात्काळ बळावल्या असतील. 

परंतु त्यासाठीही एक व्यावहाणरक र्रज होती. जर सवग स्तरावंर सामाणजक कल्याि साधावयािे असले तर 
कें द्रीत प्रशासन हे नेहमीि अणधक कायगक्षम ठरते. अशोकाच्या कें द्रीकरिाच्या संकल्पनेत प्रजा कल्यािािा 
अंतभाव णनणितपिे होत होता. ज्यानंा बेसुमार सत्ता णिलेली आहे असे हे केवळ अणधकारी आहेत, हा 
िोषारोप होऊ नये म्हिून अशोकाने त्यानंा धम्ममहामत्त हा हुद्दा िेऊन िात्री णिली. आता राजािे िास 
कायग पार पाडिारे असे ते एक णवशषे अणधकार असलेले मंडळ बनले. नीि वा उच्च, धार्समक वा लौणकक 
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अशा सवग बाबतीत त्यानंा णवस्तृत णनयतं्रिािे अणधकार िेण्यात आल्यामुळे समाजाच्या सवग स्तराशंी सतत 
साणनध्य राहील अशी त्याला िात्री वाटली. समाजाच्या सवग णवभार्ामंध्ये धम्मशर्र्र्यक धोरि िोलवर 
रुजाव ेहा त्यािा हेतूही या णनयंत्रिामुळे सफल िंाला. 

 
पुढच्या म्हििे सहाव्या णशलाशासनावरून, या महामत्तामंाफव त णनमाि िंालेले, राजा व त्यािी 

प्रजा याचं्यातील नाते याहून अणधक स्पष्ट होते. [सहाव े णशलाशासन, कळशी, ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक पृ. १०६] व 
पूवीच्या पद्धतींपासून तो नव्याने िूर रे्ल्यािे जािवते. राजा प्रासािातील णवणवध करमिुकींमध्ये रममाि 
िंालेला असो, झकवा िाजर्ी स्वरूपाच्या कामात रंु्तलेला असो, झकवा बाहेर उद्यानात असो, 
धम्ममहामत्तानंा त्याच्याकडे केव्हाही जाता येत असे व त्यानंी आपापले अहवाल कोित्याही वळेी राजाला 
सािर करावते असे त्यानंा सारं्ण्यात आलेले होते. जेव्हा अशा प्रसंर्ी अशोकाकडे ते येत तेव्हा संबंणधत 
णवषयावर तो णनिगय घेई. राजाच्या कृतीणवषयी जेथे ििा होत असे त्या मंणत्रपणरषिेत येिारा कोिताही 
णवषय झकवा मंणत्रपणरषिेने एिाद्या णवषयासंबधंी तात्पुरता णनिगय घेतला असला तरी जो त्यानंा राजापढेु 
ठेवावाि लारे् असा णवषय, याचं्या संिभात या णनकडीिे महत्त्व आवजूगन सारं्ण्यात आले आहे. 

 
लोकाणंवषयींच्या बातम्या राजाकडे घेऊन येिाऱ्या अणधकारीवर्ािा उल्लिे, अशोकाने पाशटर्ेशदक 

असा केलेला आहे. [उपरोक्त] तर मंणत्रपणरषिेिी मते प्रजेला िास करून महामत्तामंाफव त कळणवली जात 
असत. हे िोनही र्ट वैणशष्टपूिग होते. पि पणहला र्ट म्हिजे ‘वाताहर’ हे महामत्ताचं्र्या सवगसाधारि र्टािा 
एक उपणवभार् असण्यािीही अणधक शक्यता आहे असे णिसते. िारं्ल्या राजािे एक महत्त्वपूिग वैणशष्ट्य 
म्हिजे संपकग  साधण्यासाठी तो सतत उपलब्ध िंाला पाणहजे व या र्ोष्टीवर सवग सैद्धाणंतक गं्रथामंधून जोर 
िेण्यात आलेला आहे. अथविास्त्राने जरी राजासाठी कामाच्या प्रत्येक णिवसािे भरर्च्च वळेापत्रक णिलेले 
असले तरी जो राजा स्वतुः प्रजेला िशगन िेत नाही असा राजा सावगणत्रक अप्रीतीस कारिीभतू होतो. इतकेि 
नव्हे तर स्वतुःच्या स्थानासही धोका णनमाि करतो. असे त्यात आवजूगन साणंर्तले आहे. [एक, १९] अंर्मिगन 
िालू असतानासुद्धा राजा राज्यणवषयक प्रश्नाकंडे िुलगक्ष करीत नसे झकवा ज्या लोकािंी त्याला भेटण्यािी 
इच्छा असेल त्यानंा तो िशगन िेत असे. या मेर्नॅ्स्थणनसच्या णवधानावरून[स्रॅबो. पंधरा १, ५५] िंद्ररु्प्त वरील 
र्ोष्टीकडे केवळ एक वैिाणरक तत्त्व म्हिून पाहात नसावा हे स्पष्ट होते. 

 
या आज्ञालेिाच्या उत्तराधात आपल्या प्रजेच्या कल्यािाकडेि आपले पूिग लक्ष आहे हे अशोकाने 

पुसहा एकिा ठामपिे साणंर्तले आहे. या प्रजाकल्यािाच्या यशािे मूळ त्याणवषयाचं्या कामािी 
अंमलबजाविी व तीही तत्परतेने करिे यात आहे असे तो मानतो. या णठकािीही पसुहा जोर णिलेला आहे 
तो, प्रशासकीय पद्धतीच्या कायगक्षम संघटनेवर. सजीव प्राण्यािें तो जे ऋि लार्तो ते फेडण्यािी त्यािी 
इच्छा हे या कृतीमार्िे कारि आहे असे विगन तो करतो. या कल्पनेिा उर्म कोित्याही धार्समक णनषे्ठमधून 
िंालेला नसून अशोकाच्या व्यन्क्तमत्वातून, प्रजेणवषयीच्या जबाबिारीिी त्याला स्वतुःला जी जािीव आहे 
त्यातून िंालेला आहे. प्रजेच्या कल्यािाणवषयीिा आग्रह ही र्ोष्ट तत्कालीन सैद्धाणंतक कल्पनानंाही परकी 
नाही. अथविास्त्रातील एका श्लोकामधूनही या आज्ञालेिाच्या काही भार्ाबंाबत स्फूती णमळालेली असेल. 
राजाच्या कतगव्याबंाबत णवविेन करताना कौटल्य णलणहतो. ‘आपल्या प्रजाजनाचं्या सौख्याति त्यािे सौख्य 
आहे, त्याचं्या कल्यािात त्यािे कल्याि आहे, जी र्ोष्ट त्याला स्वतुःला आनंि िेते ती र्ोष्ट िारं्ली असे तो 
मानील.[एक, १९] या आज्ञालेिामुळे असे मत होते की अणधकारी आणि िूत याचं्या सुसंघणटत पद्धतीमाफग त 
अशोक राज्यावर णनयंत्रि ठेवीत असावा. साम्राज्याच्या सवग भार्ाशंी त्यािा संपकग  आहे. राजपिािा त्यािा 
स्वतुःिा अनुभव, राजपिाणवषयीच्या तत्कालीन ताणत्त्वक गं्रथािें त्याला असलेले ज्ञान आणि त्यािे स्वतुःिे 
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व्यन्क्तमत्व यानंी त्याला इतक्या णवस्तृत प्रिेशािा राजा बनल्यावर त्या णवषयीच्या जबाबिाऱ्याबंाबत 
जार्रूक बनणवले. 

 
सातव े णशलाशासन लहान असून सवग पंथामंध्ये सणहष्ट्ितुा असावी असे त्यात पुरस्कारले आहे. 

[सातव े णशलासन, ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. ११०] णवणवध धार्समक पंथ आपापसातील मतभेि सरळ सरळ व 
परस्परानंा णवरोध करून व्यक्त करीत असत असे णिसते. प्रत्येक पंथ संयम आणि मानणसक पाणवत्र्य यािंी 
इच्छा करतो. असे समान तत्त्व काढिाऱ्या मािसािे अणधक व्यापक तत्त्वासाठी हे आंवाहन आहे. 
पंथोपपंथातील संघषातून कोिता धोका णनमाि होईल या णवषयी अशोकाला जािीव िंालेली असली 
पाणहजे. अशा संघषामुळे धम्माचा प्रभाव नाहीसा होण्यािीही शक्यता होती कारि त्यािा धम्म म्हिजे 
आििी एका धमगपंथािी केवळ तत्त्व ेअसे लोकानंा वाटण्यािा धोका होता व तसे त्यानंा वाटले असते तर 
धम्मािे भणवतव्यि नष्ट िंाले असते. णवणवध समूह आणि धमगपंथ यानंी आपापल्या जार्ी एकमेकात णमसळाव े
असेही साणंर्तलेले आहे. यामुळे धार्समक सणहष्ट्ितेुला मित व राजकीय–सामाणजक सापं्रिाणयकतेला 
प्रणतबधं असा िुहेरी हेतू साध्य िंाला असता. सणहष्ट्िुतेिे आवाहन करण्यामारे् अशोकािा केवळ राजकीय 
हेतूि होता असे येथे सुिवायिे नाही. इतर पणरन्स्थतीमध्येही त्यािी इच्छा अशीि राणहली असती यात शकंा 
नाही. परंतु सणहष्ट्िुतेिा हा आग्रह धम्मामुळे अणधक णनकडीिा ठरला. 

 
धार्समक पंथाबंाबतच्या अशोकाच्या सणहष्ट्ितेुच्या प्रश्नाबाबत असे म्हटले रे्ले आहे की, त्याला 

केवळ इतर पंथाचं्या बाबतीति सणहष्ट्िुतेिी र्रज भासत होती. [केनव अिोक, पृ. ८२] बौद्धधमािे णनयम 
पाळण्याच्या बाबतीत मात्र तो कठोर आहे. बौद्धसंघाला उदे्दशूनि णलणहलेला एक णवशषे लेि म्हिून 
िुफळीसंबधंीच्या आज्ञालेिािा केनग उल्लिे करतात. अशोक आणि संघ याचं्यामधील नात्याणवषयीच्या 
र्ैरसमजातून हे मत पुढे आलेले आहे. एक साम्राज्य अनुयायी व एक राजा या िोसही नात्यानंी बोलताना, 
त्यािा सूर एकिम एका अनुकूल उते्तजकािा व कठोर णशस्तपालकािा होिे अपणरहायग होते. एकाि 
धमगपंथाला उदे्दशून तो बोलत असल्याने साहणजकि त्याच्या सभासिानंा तो आपली तत्त्व े व धोरि या 
बाबतीत एकी रािण्यािे आवाहन करीत आहे. िुसऱ्या एिाद्या अर्िी णनराळ्या संघटनेस उदे्दशून जरी 
त्याने असाि आज्ञालेि णलणहला असता तरी त्याने तीि वृत्ती िािणवली असती. बौद्धानंी इतर पंथाणंवषयी 
सणहष्ट्िुता बाळर् ू नये असे तो कोठेही म्हित नाही झकवा या पंथाचं्या कृती वा भाषि याचं्या स्वातंत्र्यात 
अडथळे णनमाि करावते असेही सारं्त नाही. आयुष्ट्यािी जी णवशषे हेतुपूिग ध्येये आहेत त्यापंैकी सणहष्ट्ितुा 
हे एक आहे असे त्याने मानलेले त्याच्या आज्ञालेिावंरून णिसते. त्याच्या स्वतुःच्या धम्माबाबतच्र्या 
णशस्तीिी त्याला इतर कोित्याही पक्षाच्या णशस्तीपेक्षा अणधक कळकळ होती असे म्हििेि इतर कोित्याही 
मतापेक्षा अणधक अिूक ठरेल. त्याच्या धोरिाच्या दृष्टीने णवणवध र्टामंधील शातंता हीि सवात महत्त्वािी 
होती. 

 
आपल्या कारणकिीच्या िहाव्या वषी बोणधवृक्ष पाहण्यासाठी अशोक बोधर्येला भेट िेण्यासाठी 

रे्ला. या घटनेनंतर त्याने धम्मा–पातािंी पद्धती सुरू केली व त्यािे विगन आठव्या णशलाशासनात आहे. 
[सातव े णशलाशासन, ब्लोि, ले एसस्के्रपणसओ ं ि अशोक, पृ. १११. (या णठकािी आठव्या णशलाशासनाऐवजी सातव्या णशलाशासनािा उल्लेि 
नजरिुकीने िंाला असावा–भाषातंरकती)]धम्मािंी वाढ व्हावी म्हिनू िेशामध्ये त्याने जे िौरे काढले ते प्रसंर् म्हिजे 
धम्म–याता. अशोकाच्या पूवीिे राजे लष्ट्करी मोणहमािेरीज केवळ णशकारीकणरता आणि मनोरंजनासाठी 
सहल म्हिून िौरे काढीत असत. मेर्नॅ्स्थणनसने िंद्ररु्प्ताच्या कारणकिीतील एका णशकारीिे जे 
तपशीलवार वृत्त णलहून ठेवलेले आहे त्यावरून अशा िौऱ्यामंध्ये जो मनोरंजनात्मक भार् असे त्याच्याशी 
आपला पणरिय िंालेला आहे. [स्रॅबो, पंधरा, १, ५५.]अशा प्रकारच्या णशकारीसाठी होिाऱ्या मोणहमा अशोकाने 
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बंि केल्या, अकारि होिाऱ्या प्राणिहत्त्येवर आणि णवहार–यातामंध्ये होिारा अनावश्यक ििग व शक्तीिा 
व्यय यावंर अशोकाने जो हल्ला िढणवलेला आहे तो पाहता अशी बंिी घातली जािे अपेणक्षति असाव.े 
अशोक िौऱ्यावर रे्ला पि णशकारीऐवजी आपि होऊन धम्माच्र्या तत्त्वािंा प्रिार करण्यािे काम त्याने 
स्वीकारले. एिाद्या कल्पनेिा प्रसार करण्यासाठी णठकणठकािी प्रवास करिे व प्रविने करिे या पद्धतीिा 
अवलंब जर्भरच्या रु्रंुनी केलेला आहे. तेव्हा राजाच्या िौऱ्याचं्या पद्धतीिा वापर अशोकाने धम्माच्र्या 
प्रसारासाठी केलेला असला तरी हा कोित्याही प्रकारिा तऱ्हेवाईकपिा नव्हता. 

 
तो स्वतुःि सारं्तो त्याप्रमािे, श्रमि व ब्राह्मि याचं्या भेटी घेऊन त्यानंा िेिग्या िेिे, वृद्धािंी भेट 

घेऊन त्यानंा िणरताथासाठी सोने िेिे, िेशातील लोकाचं्या भेटी घेऊन त्यानंा उच्च नीणतपाठािें णशक्षि िेिे 
व त्याचं्या नीणतमते्तिी तपासिी करिे असा बहुणवध हेतू या िौऱ्यािंा होता. या यािीवरून, हा हेतू केवळ 
धार्समक स्वरुपािा होता असे नाही, तर धमगपंथानंा भेटी िेिे हा एकूि सवग हेतूिा एक लहानसा भार् होता, 
हे स्पष्ट णिसते. बोणधवृक्षाला त्याने णिलेल्या भेटीच्या आधारावर सुिणवल्याप्रमािे. [एर्रमौट, शद कॉनॉलॉजी ऑफ 

शद रेन ऑफ अिोक मोशरर्य,प.ृ ८१] बौद्धधमीयानंा पणवत्र वाटिाऱ्या स्थळािंी तीथगयात्रा करिे एवढेि या धम्म–
र्याताचें स्वरुप नव्हते. या आज्ञालेिातील मजकुरातही अशोकाने त्यािें अशा प्रकारे विगन केलेले नाही. 
श्रमिाचं्या बरोबरीने ब्राह्मिािंा उल्लेि केलेला आहे त्यावरून णनिान या बाबतीत तरी अशोक कोित्या तरी 
एका पंथापेक्षा िुसऱ्या एका पंथावर अणधक कृपा करीत नव्हता, असे अर्िी स्पष्ट होते. तसेि कोित्याही 
एका स्थळािा प्रवास झकवा एिािा धार्समक िौरा या णठकािी अणभपे्रत नाही हेही णनणित णिसते. एिाद्या 
णवणशष्ट भार्ातील समाजातील धमगपंथानंा आणि वृद्ध लोकानंा भेटी िेिे यासंारिे णवणवध मार्ग िोिाळून 
आपल्या प्रजाजनाबंरोबरिे स्वतुःिे संबंध वाढणवण्यािा आणि आपल्या प्रजेपैकी अणधक व्यापक अशा 
स्तरामधील लोकानंा आपली धम्मशर्र्र्यक धोरिे जाहीर करण्यािा अशोकािा प्रयत्न म्हिजे धम्म–र्याता 
अस अथग आपि लाव ूशकतो. म्हिजे लोकािंी धम्मािी अणधकाणधक ओळि व्हावी या आद्य हेतूने केलेला 
िौरा अशा अथाने तो धम्म–र्याता या संजे्ञिा वापर करतो. 

 
राज्याकडून होिाऱ्या णवणवध णठकािाचं्या तपासिीिा समावशे या िौऱ्यामंध्ये होत असलाि 

पाणहजे. आपल्या राज्यात काय काम घडते आहे याणवषयी अशोकाला पराकाष्ठिेी आस्था असल्यामुळे 
िेशामध्ये िूरवर िौरे काढिे ही र्ोष्ट त्याच्या दृष्टीने काही असामासय कायगपद्धती होती अशातला भार् 
नसावा. एिाद्या बुणद्धमान राज्यकत्याला असा प्रवास म्हिजे स्थूलमानाने जनमत अजमावण्यािे एक 
समाधानकारक साधन णमळते. अशोकानेही या हेतूने या िौऱ्यािंा उपयोर् करून घेतलेला असलाि 
पाणहजे. णशवाय स्थाणनक अणधकाऱ्यावंर णनयंत्रि ठेवण्यािे कामही या िौऱ्यामुंळे िंाले. आणि अशोकाच्या 
साम्राज्यासारिा णवस्तृत साम्राज्याच्या बाबतीत राज्यकत्याने ग्रामीि भार्ानंा व अणधक िूरवरच्या भार्ानंा 
भेट िेिे हे अत्यंत जरुरीिे ठरले असाव.े ब्रह्मणर्री व त्याच्या आसपासच्या भार्ामंध्ये सापडलेले लघु–
णशलाशासन, हा अशोकाने आपल्या साम्राज्याच्या अर्िी िणक्षि भार्ापयंतही प्रवास केला होता यािा पुरावा 
म्हिून िािणवता येईल, कारि आपि पाणहले आहे त्याप्रमािे हा णवणशष्ट आज्ञालेि त्याने िौऱ्यावर 
असतानाि प्रसृत केला होता. 

 
किाणित सुरुवातीच्या या िौऱ्यावंर असतानाि धम्म–महामत्त नेमण्यािी कल्पना त्याला सुिलेली 

असिे संभवनीय आहे. एिाद्या नोकरशाहीतील णनत्यािे काम करिाऱ्या अणधकाऱ्यापेक्षा काही वरे्ळ्या 
अणधकारी, राजा व त्यािी प्रजा याचं्यातील मध्यस्थ म्हिून काम करीत. त्यामुळे धम्माच्र्या अंमलबजाविीिे 
िुष्ट्कर कायग कायगक्षम आणि पारिून घेतलेल्या मािसामंध्ये िारं्ल्या तऱ्हेने वाटून िेता आले. परंतु यामुळे 
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त्याचं्या कामािे फळ काय णमळत असे याबाबतीत तो कोित्याही प्रकारे अनणभज्ञ राहात नसे. कारि या 
महामत्ताबंरोबर तो सतत सपंकग  रािून असे. त्यानंतर सुसूत्रीकरि करिारा व णनयंत्रक या नात्याने, एक 
प्रचंड जाळे त्याने आपल्या हुकमतीिाली तयार केले आणि त्याि वळेी धोरि व राज्य याचं्याबाबतच्या इतर 
णवषयाकंडे त्याला स्वतुःला लक्ष िेता येऊ लार्ले. 

 
ग्रामीि लोकसंख्येिे महत्त्व लक्षात घेिारा या दृष्टीने ज्यािी नोंि िंालेली आहे असा अशोक हा 

पणहला भारतीय राजा आहे हेही लक्षात येण्याजोरे् आहे. जास्तीत जास्त लोकािंी णजतकी मते जािनू घेता 
येिे शक्य आहे णततकी घ्यावीत या त्याच्या प्रमुि इच्छेमुळेि हे िंाले. [सीएफ्, ब्लोि, ले ए्स्क्रें पशसओ ंअिोक पृ. ११२. 
ललोख दिवनम् या शब्िािा अथग राजा स्वतुः लोकानंा िशगन िेतो अशा पारंपाणरक अथाने घेतो. तसे असेलही. असे समारंभपूवगक िशगन म्हिजे णनषे्ठिे 
कें द्र ठरे व णवस्तृत आणि कह्यात ठेवण्यास काहीशा कठीि राज्याच्या बाबतीत तर ती णवशषे र्रज असे. अशोकाच्या बाबतीत असे िशगन हेही 
लोकमताकडे पाहण्यािा िंरोका ठरत असे.] ही र्ोष्ट साध्य होण्याच्या दृष्टीने इतर उपाययोजनापं्रमािेि हे िौरेही 
अशोकाला उपयुक्त ठरले. शहरामंधील संबंधामुळे बातम्या व कल्पना यािंा प्रसार एका शहरातून िुसऱ्या 
शहरात होई. शहरामंध्ये संपकग  साधण्यािी सहज सुलभता आणि त्यानंा जोडिारी िळिवळिािी िारं्ली 
सोय यामुळे हा आंतरप्रवाह वाहात राही. पि ग्रामीि भार्ामंध्ये राहिारे लोक अजूनही एकाकी होते. 
आपल्या प्रजेपैकी या णवभार्ाशी साहणजकि अशोकाला संपकग  साधावयािा होता. णशवाय ग्रामीि प्रजेला 
धम्माच्र्या बाबतीत काही स्पशगि िंाला नसता तर धम्माच्र्या यशाबाबतिा िावा सारं्िे क्वणिति शक्य िंाले 
असते. हे िोनही हेतू साध्य करण्याकणरता णवस्तृत िौरे काढिे व प्रजाजनामंध्ये प्रवास करिे यापेक्षा िुसरा 
कोिताही िारं्ला मार्ग नव्हता. 

 
पशुपालन अवस्थेतील अथगव्यवस्थेिे प्रामुख्याने कृणषप्रधान अथगव्यवस्थेत रुपातंर िंाले या 

वस्तुन्स्थतीमुळे शतेकरी वर्ाला प्राप्त िंालेल्या महत्त्वािी जािीव अशोकाला िंाली असावी असेही मत 
माडंता येण्याजोरे् आहे. अशा प्रकारे जमीनमहसुलाच्या संघटनेमाफग त िेडी व शतेकरी हे राज्यािा प्रमुि 
आधार बनले. राज्याच्या उत्पन्नािे सवात मोठे असे एक साधन म्हिजे जमीनमहसूल. त्यावर वाढत्या 
प्रमािात अवलंबून राहाव े लार्ल्याने िेशाच्या प्रशासकीय संघटनेत शतेकऱ्याकडे एक नवीन महत्त्वािी 
भणूमका आली. 

 
अशोकाच्या स्वभावातील काहीशी कठोर छटा परत नवव्या णशलाशासनात उमटलेली णिसते. 

[ब्लोि, ले एं्स्के्रपसओ ंद अिोक, पृ. ११३] या कोरीव लेिाच्या पणहल्या भार्ात अत्यतं मोठ्या प्रमािावर सवगत्र 
साजऱ्या केल्या जािाऱ्या काही समारंभाचं्या मूल्यावंर हल्ला िढणवलेला आहे. परंतु िुसऱ्या भार्ात 
अशोकािा कठोरपिा काहीसा कमी िंाला आहे असे समारंभ साजरे करण्यापेक्षा नीतीिे आिरि करिे हे 
णनणिति अणधक मोलािे आहे असे तो पुसहा एकिा बजावतो. लोकासंाठी वरे्वेर्ळे सिसमारंभ साजरे 
करण्याकणरता जे णवधी कराव ेलार्तात त्यावरि संपूिगपिे जर्िारे ब्राह्मि व इतर धार्समक र्टािें तत्सम 
अनुयायी याचं्यावर अप्रत्यक्ष हल्ला म्हिजे हा आज्ञालेि, असे णवधान करता येण्याजोर्ें आहे. आजारीपि, 
मुलािा जसम वा णववाह झकवा प्रवासािे प्रस्थान यासंारख्या प्रसंर्ी करण्यात येिाऱ्या समारंभािा अशोक 
णवशषेत्वाने उल्लेि करतो. बीभल्स आणि णनरथगक समारंभ साजरे करण्याबाबत माता व पत्नी यानंा णवशषे 
करून तो िूषि िेतो. 

 
त्याच्या काळात धार्समक आिरिामध्ये धमगणवधींवर प्रमािापेक्षा अणधक भर णिला जात असल्यािी 

जािीव त्याला िंाली होती यात शकंा नाही. त्यापंकैी बरेिसे णनरथगक होते व धमगकृत्ये करिाऱ्या 
पुजारीवर्ािे ते एक केवळ उत्पन्नािे साधन होते ही जािीवही त्याला होती. अशा समारंभातून फारि कमी 
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फलणनष्ट्पती होते व त्याचं्याशी तुलना केली तर नीतीिे आिरि हे िरे मौल्यवान आहे हा त्यािा मुद्दा 
म्हिजे अशा धमगणवधींकडे तार्सकक दृणष्टकोनातून पाहण्यािा त्यािा प्रयत्न आहे. जे श्रमि आणि ब्राह्मि 
धमगणवधींना उते्तजन िेतात त्यािंी तो अवहेलना करीत नाही. वस्तुतुः त्याचं्याणवषयी औिायग िािवाव ेअसे 
तो म्हितो. तो फक्त, या णवषयाबाबत तकास पटिारी वृत्ती असावी असे म्हितो आहे. या समारंभाचं्या 
ऐवजी जे णवधी सुरू करण्यािी त्यािी इच्छा आहे ते िरोिरि साधे आणि समाजातील मानवी नातेसबंंध 
णवकणसत करण्याच्या दृष्टीकोनातून अथाति अणधक मोलािे आहेत. रु्लाम आणि सेवक याचं्याणवषयी योग्य 
ते सौजसय, वडील मंडळीणवषयी आिर आणि जनावराणंवषयी मृिुता इत्यािी र्ोष्टींिी मार्िी तो करतो. [या 
आज्ञालेिात व्यक्त करण्यात आलेली भार्ना शसगलओर्ाद सुत्त यामधील भावनेसारिीि आहे. (िीघ णनकाय, व्हॉ. तीन, पृ. १८०–९३ अपदान 
िोन ६०४) काही पारंपाणरक प्रथािंी उपयुक्तता व त्याचं्या जार्ी काही व्यवहायग कृतींमधील फायिे, वृद्धाने एका तरुि र्ृहस्थाश्रमी मािसाला 
िािवनू णिलेले आहेत] यािे पाणरतोणषक म्हिून इहलोकातील इन्च्छत वस्तूिी प्राप्ती व परलोकी अनंत पुण्य 
असल्याने तो सारं्तो. थोडक्यात हा पुण्यकारक आिार आहे व त्यािी पणरिती सवगसाधारि कल्यािात 
होऊ शकते व वैयन्क्तक स्वरुपािे िर्सिक धमगणवधी व समारंभ याचं्यापेक्षा हे उणद्दष्ट णनणिति जास्त िारं्ले 
आहे. 

 
या प्रथानंा असिारा अशोकािा आके्षप हा संपूिगपिे धार्समक हेतूवर आधारलेला नव्हता. यापंकैी 

प्रत्येक समारंभासाठी जो मोठा ििग करावा लारे् त्या णवषयी अशोकाला झिता होती. हा ििग काही 
थोड्ाजिानंाि परवडत असे, आणि अथगशास्त्राच्या पणरभाषेत त्यािें मूल्य ठरवावयािे िंाल्यास पैश्यािा 
वापर अनाठायी होता कारि समाजातील एका लहान णवभार्ाच्या हाती तो जमा होत जाण्यािी प्रवृत्ती 
होती. त्यानंतर तो पैसा अनावश्यक र्रजा भार्णवण्यासाठी मोठ्या प्रमािावर ििग होत असे. लोकणप्रय 
प्रथाचं्या या णधक्कारिा संबधं णतसऱ्या णशलाशासनातील वाजवी ििग व वाजवी पणरग्रह करण्याच्या णवनंतीशी 
संबंणधत आहे. 

 
िहाव्या णशलाशासनात अशोक कीती आणि वैभव याचं्या णवरुद्ध बोलतो आणि आपल्या प्रजाजनािंी 

धम्माच्र्या तत्त्वािे पालन कराव ेया एकाि वैभवािी आपल्याला इच्छा आहे असे तो आवजूगन सारं्तो. [ब्लोि, 

ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. ११७] या णिशनेे िाललेल्या त्याच्या प्रयत्नाचं्या मारे्, परलोकी पुण्य णमळणविे व या 
जर्ातील मािसानंा असलेला धोका नाहीसा करिे असे िुहेरी कारि असल्यािे तो सारं्तो. पणहल्या 
कारिािा उल्लेि आहे पि त्यािी ििा केलेली नाही. पापािा धोका, असे तो िुसऱ्या कारिािे स्पष्टीकरि 
िेतो. पुढे तो म्हितो की उच्च पिावर असलेल्या मािसाला धम्माच्र्या तत्त्वािे पालन करिे अणधक कठीि 
असते कारि त्याला अणधक त्यार् करण्यािी र्रज असते. उच्च पिावर असिाऱ्याला िेऊ करण्यात 
येिाऱ्या वस्तू सेवा यािंा त्यार् करावा लार्ण्यािा संभव त्यामुळे णनमाि होतो. यावरून त्याला िैनंणिन 
णनत्यक्रमाच्या संिभातील मानवी िौबगल्यािी जािीव कशी होते हेि णिसते. प्रत्येक मािसाकडून अशक्य ते 
मार्ण्यािी अशोकािी इच्छा नाही, उलट धम्मानुसार आिरि करीत असताना येिाऱ्या अडििींिे स्वरुप 
फारि णभन्न असिार हे त्याला उमर्लेले आहे आणि म्हिून यातून काही प्रश्न णनमाि होतील हे मासय 
करण्यास तो तयार आहे. या आज्ञालेिातील त्यािा सूर प्रिारकािा आहे आणि त्यािवळेी आपल्या 
कल्पनामंधील अंर्भतू रु्िाणंवषयी ज्याला श्रद्धा आहे अशा मािसाच्या संपूिग आत्मणवर्श्ासािाही आहे. 

 
पुढच्या म्हिजे अकराव्या णशलाशासनात धम्माचे अणधक स्पष्टीकरि णिलेले आहे. [उपरोक्त, पृ. ११९] 

या णठकािी धम्माची िेिर्ी (िान) धम्माची वाटिी व धम्मामधून नाते यािंा उल्लेितो करतो. या 
आज्ञालेिातील मजकूर बरािसा नवव्या णशलाशासनासारिाि आहे. या णठकािीही परत कोित्याही 
धमािा उल्लेि नाही पि धम्माचे स्पष्टीकरि करण्यािा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. जर धम्म म्हिजे 
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बौद्ध धमािा प्रिार करण्यािा एक प्रयत्न असता तर सामासय मािसाने बौद्ध णभक्षू व प्रिारक याचं्या 
शब्िाकंडेही णवशषे लक्ष द्याव े असे आििी सारं्िे अशोकाला भार्ि पडले असते, असे आपि जास्त 
िात्रीपूवगक सारं् ूशकू. धम्म म्हिजे काय याणवषयी अशोकािे स्पष्टीकरि पाहता ती एक णनधमी णशकवि 
होती असे णिसते. थोराणंवषयी, मर् ते धार्समक दृष्ट्या थोर असोत झकवा कुटंुबातील थोर मंडळी असोत, 
िोघाणंवषयीही आिर िािणवण्यावर भर णिलेला आहे. ज्या समुहाला आपली सामाणजक नीणतमत्ता 
णवकणसत िंाल्यािा अणभमान असेल अशा कोित्याही समुहाला उदे्दशून णमत्र, पणरणित आणि धार्समक 
संघटनेिे अनुयायी याचं्याणवषयी उिारता आणि िया िािवावी असे आवाहन करता येण्याजोरे् आहे. 
प्राणिहत्त्येपासून िूर राहाव ेही णवनंती म्हिजेही एक ियाळूपिे केलेले आवाहन आहे व अनेक संस्कृतीमध्ये 
अनेक शतके ते ऐकले जात आहे. 

 
अशोकाच्या दृष्टीने धम्म म्हिजे एक जीवनपद्धती होती. त्याला पणरणित असलेल्या णवणवध 

णविारवतंाचं्या नैणतक णशकविुकीतून व बहुधा त्याच्या स्वतुःच्या जीवनानुभवातून विेून घेतलेल्या र्ोष्टीिे ते 
सार होते. उच्च िजािी सामाणजक नीणतमत्ता व नार्णरकािंी जबाबिारी याचं्यावर तो आधारलेला होता. 
अशोक स्वतुः णसद्धातं माडंिारा ब्राह्मि नसल्याने जाणतरिनेच्या आिशगभतू णसद्धातंाऐवजी त्याने िैनंणिन 
जीवनातील व्यावहाणरक शब्िामंध्ये आपला धम्म साणंर्तला. णनधमी नातेसबंंधाचं्या साध्या तकग शुद्ध 
समजावर आधारलेले सावध सामाणजक वतगन हे त्याच्या दृष्टीने कोित्याही समाजासाठी अत्यावश्यक होते. 
त्याच्या कालातील समाजामध्ये ब्राह्मिी धमाच्या प्रभावामुळे ही प्रवृत्ती मृतप्राय होऊ लार्ली होती. णद्वजानंा 
जे अणधकार व अग्रमान णमळत होते ते त्याचं्या व्यन्क्तर्त रु्िामुंळे नसून सुिि अपघातातून त्यानंा 
लाभलेल्या जसमामुळे. ब्राह्मिी णशकविुकीिे हे लक्षि अनेकाचं्या णठकािी असल्याने, अशोकाच्या 
णशकविुकीमुळे त्याणवषयी वाि उपन्स्थत होिे अपणरहायग होते. त्याने ियाळू सामाणजक वतगनािा आग्रह 
धरला त्यामुळे त्याला अनेक समाजामंध्ये सामासयपिे आढळिारी सामाणजक िाणंभकता टाळण्यािा प्रयत्न 
करता आला. 
 

अशाप्रकारे िैवी कृपा वा तत्सम फळािी शक्यता पढेु ठेवनू, केवळ णशष्टािारातून भासिारी 
जबाबिारीिी कल्पना त्याने इतकी उन्नत करण्यािा प्रयत्न केला की ती जबाबिारी िरोिरीिीि वाटावी, 
त्या कल्पनेिी रंु्फि काही अध्यान्त्मक महत्त्वाच्या र्ोष्टीशी केली कारि त्यामुळे धमातील अध्यान्त्मकतेच्या 
कल्पनेिा ज्या लोकानंा आधीि पणरिय होता त्यानंा ती सहज समजावी. 

 
आपल्या सवग आज्ञालेिामंधून त्याने कुटंुबािे महत्त्व आग्रहाने प्रणतपािन केले आहे. धम्माचा 

णवकास व प्रसार या दृष्टीने कुटंुब हे एक आिशग कें द्र होऊ शकेल असे त्याला वाटले यात शकंा नाही. 
मौयगकालीन पणरित समाजव्यवस्थेत, नात्याच्या बंधनावंर अणतशय जोर िेिाऱ्या जाणतव्यवस्थेने एक आद्य 
महत्त्वािी संस्था या दृष्टीने कुटंुबाच्या णवकासास िालना णिली. वशंपरंपरेने ठरिारी जात व पूवगजािें 
व्यवसाय यामुळे णपढ्यानुणपढ्यामंधील नातेही अर्िी णनकटिे असे णनमाि िंाले आणि म्हिूनि णततक्याि 
सरळपिाने कल्पनाही प्रिणलत होत रे्ल्या. णपतृसत्ताक पद्धतीनुसार वडील झकवा आजोबा याचं्यापासून ते 
थेट पर्ारी नोकर व िास याचं्यापयंत सवांिा समावशे एकाि घरात करिारे कुटंुब हे एक महत्त्वािे 
सामाणजक पणरमाि होते. पैशावर आधारलेल्या अथगव्यवस्थेिा उिय होऊन या काळात ती मूळ धरू लार्ली 
होती. नव्या व्यापारी व्यवसायािंा उिय िंालेला होता. यामुळे एक अणधक बळकट पणरमाि म्हिून कुटंुबािे 
स्थान प्रस्थाणपत होण्यास मिति िंाली, कारि अशा कुटंुबामध्ये मोठे भाडंवल र्ोळा करिे ही एक 
महत्त्वािी पे्ररिा ठरली होती. त्यामुळेि णमत्र आणि शजेारी याचं्याप्रमािेि णपता व पुत्र, बंधु व स्वामी याचं्या 
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बाबतीतही धम्माप्रमािे वार्ण्यािे आवाहन अशोक वारंवार करतो. 
 

धौली आणि जौर्डा येथे अकराव,े बाराव ेव तेराव ेही णशलाशासने वर्ळण्यात आली आहेत आणि 
इतर लेिामंध्ये िोन वरे्ळ्या आज्ञालेिािंा समावशे केलेला आहे. इतर जार्ाचं्या बाबतीत या िोन वरे्ळ्या 
आज्ञालेिािंा समावशे करण्यात आलेला नाही. वरील तीन लेिािंी छाननी करिे व कझलर्ाच्या प्रिेशात 
त्यािंा समावशे का केला नाही यािी माणहती काढिे महत्त्वािे आहे. आताि आपि पाणहले त्याप्रमािे 
अकरावा आज्ञालेि हा नीणतमते्तच्या आिरिाणवषयी आहे व मजकुराच्या दृष्टीने तो नवव्या 
णशलाशासनासारिाि आहे. बाराव े णशलाशासन म्हिजे णवणवध पंथामधील सणहष्ट्ितेुणवषयी केलेले सरळ 
आणि जोरिार आवाहन आहे. [ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ं द अिोक, पृ. १२१.] वरे्वरे्ळ्या पंथामंध्ये स्नेहपूिग नाते 
णनमाि करण्याच्या आड येतील असे बरेि मतभेि अजूनही होते हे णिसून येते. या मतभेिानंा अथाति 
काही महत्त्व असाव े नाहीतर एक संपूिग आज्ञालेि व तोही इतक्या लाबंीिा ििी घालून अशोकाने या 
णवषयाला इतकी प्रणसद्धी णिली नसती. लोकाकंडून धम्माला ज्या प्रमािात प्रणतसाि णमळत होता तो पाहता 
ही नवी णशकवि किाणित आपल्या पायािालिी जमीनि काढून घेईल हे इतर पंथाचं्या नेत्यानंा उमर्ले 
असाव ेझकवा त्यािी त्यानंा कल्पना आली असावी. अशा नेत्याकंडून अशोकाच्या धोरिावर जी टीका िंाली 
असेल णतिा पणरिाम म्हिूनही हा आज्ञालेि असू शकेल. ब्राह्मिासंारख्या काही र्टानंी किाणित, धम्माचा 
लेिक इतर प्रत्येक धमाला हुसकून लावनू आपल्या स्वतुःच्या कल्पना लािू पाहात आहे, असे मत माडंले 
असाव.े झकवा धम्माचे अनुकरि केल्याने परंपरार्त प्रथा पाळण्यािी वृत्ती कमी िंाली असावी व त्यामुळे 
स्थाणनक पुरोणहताचं्या प्रभावावर त्यािा काहीसा पणरिाम िंाला असावा, त्यामुळे लोक अधार्समक िंाल्याच्या 
तक्रारी करण्यात आल्या असाव्यात. 
 

आपि अजूनही साधू व र्हृस्थाश्रमी या िोसहींच्या बाबतीत सवग पंथािंा ससमान करतो असे 
स्पष्टीकरि (राजा) अशोक िेतो. तथाणप तो पुढे असे म्हितो की, ‘सवग पंथामंधील अत्यावश्यक तत्त्वािंी 
प्रर्ती म्हिजेि सवोच्च ससमान असे मी मानतो.’ ही प्रर्ती सणहष्ट्िुतेमध्ये आहे, येथे णनष्ट्क्रीय सहअन्स्तत्त्व 
नको तर मनािी एक अशी सक्रीय िौकट पाणहजे की ज्यात इतर लोक कोित्याही प्रकारे िुिावले जािार 
नाहीत अशा पद्धतीने मत व्यक्त करता आले पाणहजे. णवणवध पंथाणंवषयी बोलताना तो संयम बाळर्ण्यास 
सारं्तो नाहीतर स्वतुःच्या पंथािी अवास्तव स्तुती व इतर पंथािंा अपमान होईल. इतर पंथािंा ससमान 
करण्यामध्ये स्वतुःच्या पंथािे कल्याि व ससमान आहे. परत एकिा सामाणजक वतगनािी कल्पना पुढे 
आलेली आहे. श्रेष्ठ िजािा मनुष्ट्य स्वतुःच्या णनष्ठेच्या बाबतीत ठाम असला तरी आपल्या बरोबरीच्या 
मािसाचं्या मताचं्या बाबतीत उक्ती व कृती या िोसही दृष्टींनी अत्यंत सणहष्ट्ि ुअसतो व अशा सणहष्ट्िुतेमुळेि 
तो स्वतुःिे व तो ज्या र्टाशी एकणनष्ठ असतो त्यािे स्थान उंिावतो. ‘सद्रु्िाचं्या’ संिभात अर्िी 
कस्यूणशअसिीि वाटिारी एक संकल्पना या आज्ञालेिात उमटलेली णिसते. लेिक पुढे सारं्तो की 
तडजोड ही नेहमीि रु्िावह असते आणि सवग पंथानंी परस्पराचं्या नैणतक णशकविुकीिे पालन कराव ेव ती 
ऐकावी. या दृणष्टकोनामुळे त्याच्या धम्माची प्रर्ती िंाली कारि णवणवध पंथातंील मूलभतू बाबींवर त्यािा 
धम्म आधारलेला होता. अशाप्रकारे, सवग पंथाचं्या मूलभतू र्ोष्टींच्या णवरोधी असे णनिान वैिाणरक दृष्ट्या 
तरी, धम्मामध्ये काहीही नाही हे िािवनू त्याने आपल्या स्वतुःच्या भणूमकेिे समथगन केले आणि त्याि वळेी, 
आपला हेतू धम्माने इतर पंथाचं्या णशकविुकीवर मात करावी असा नसून परस्परानंा सणहष्ट्ितुा 
िािणवण्यािा आग्रह धरिे हा आहे हे स्पष्ट करून या पंथाचं्या नेत्यािें समाधान केले. 
 

या मूलभतू र्ोष्टींिी वाढ व्हावी या दृष्टीने त्यािा स्वतुःिा कायगभार् म्हिजे महामत्ताचं्र्या 
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अणधकारामंध्ये वाढ करिे. परत एकिा तो असे सारं्तो की धम्माच्या प्रिाराच्या कायात धम्ममहामत्त 
रंु्तलेले आहेत. त्यािप्रमािे णस्त्रयाचं्या बाबतीत ज्याचं्यावर जबाबिारी टाकलेली आहे ते इथीजख–
महामत्त हेही या कायात मग्न आहेत. या अणधकाऱ्यािें नेमके काम कोिते हे अजून अणनणित आहे. [या 
अणधकाऱ्याचं्या कामाच्या तपशीलवार ििेसाठी िौथे प्रकरि पाहावे.] परंतु समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपयंत धम्म पोहोिला 
पाणहजे हे त्यातून स्पष्ट होते. हेि तत्त्व पशुसंर्ोपनकें द्रावर िेिरेि करिारे अणधकारी व ज्यानंा इतर काही 
कामे नेमून णिलेली आहेत असे अणधकारी, यानंाही लार् ू होते. त्या सवांना धम्मासंबधंीिे व धार्समक 
सणहष्ट्िुतेणवषयीिे णशक्षि िेण्यात आलेले होते व आपले िैनंणिन कायग करीत असताना या णशक्षिािा ते 
प्रसार करतील अशी त्याचं्याणवषयी अपेक्षा आहे. या दृणष्टकोनाणवषयीच्या राजाच्या मतािा साराशं म्हिजे या 
आज्ञालेिाच्या शवेटी असलेले वाक्य. तो म्हितो. 
 
 ... अर्यम् च एतस्स फल र्य आत्पपासंदर्न्स्कध्ध च होशत धम्मस्स च दीपना.. ‘यािे फल म्हिजे 
आपल्या स्वतुःच्या पंथािंा वाढता प्रभाव व धम्मािे वैभव…’ धम्माचे पालन करताना जरी काही णवणशष्ट 
धमगणवधींिा त्यार् करिे भार् पडले तरी त्यािा अथग आपल्या स्वतुःच्या पंथाणवषयीिी णनष्ठा सोडावी असा 
होत नाही, हा मुद्दा स्पष्ट करण्यािी अशोकािी इच्छा आहे. उक्ती व कृती याचं्यासाठी धम्माचा आधार घेिे 
म्हिजे स्वतुःच्या पंथातून बणहष्ट्कृत होिे अशी टीका जे करीत होते त्यानंा उत्तर िेण्यासाठी केलेले हे 
धम्माचे समथगन आहे. आपली स्वतुःिी कृत्ये व सवग पंथाचं्या अनुयायाबंरोबर असलेले िारं्ले संबंध यामुळे 
धम्माची वाढ िंाली आहे, मनापासून सणहष्ट्िुवृत्ती बाळर्िे हा मार्ग अंणर्कारला तर असे संबंध प्रस्थाणपत 
करता येिे शक्य आहे, असे अशोक िािवनू िेतो. 
 

अशोकाच्या इणतहासाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या णलणित पुराव्यापंकैी तेराव ेणशलाशासन हा एक पुरावा 
आहे. [ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, प.ृ १२५.] या आज्ञालेिात र्ोषवारा िेण्यािा सूर आहे त्यावरून आधीिे 
आज्ञालेि प्रसृत केल्यानंतर काही मणहसयामंध्येि हा लेि कोरणवण्यात आला असे णिसते. युद्ध व झहसा 
याचं्याऐवजी धम्माने णवजय णमळणवण्याच्या एका नव्या कल्पनेिा आणवष्ट्कारही त्यात आहे. हा अशोकािा 
पिातणविार असला पाणहजे नाहीतर त्याने आपल्या आधीच्या आज्ञालेिामंध्ये तो साणंर्तला असता. 
आपल्या कारणकिीच्या सुरवातीच्या भार्ाकडे मारे् वळून पाहात असताना, कझलर्युद्धाने णनमाि िंालेल्या 
भीषितेमुळे तो अत्यंत अस्वस्थ िंाला असावा असे णिसते. युद्धाणवषयीिा त्यािा पिात्ताप उत्तरोत्तर वाढत 
रे्ला असावा, परंतु युद्धानंतरच्या नजीकच्या काळात तो इतक्या मोठ्या प्रमािात प्रत्यक्षात नसावा असे 
णिसते. लघुणशलाशासनासारख्या सुरवातीला प्रसृत केलेल्या काही आज्ञालेिामंध्ये अशोकाने आपला 
पिात्ताप जाहीर केलेला नाही हे िरोिरि णवणित्र आहे. पि या पिातापािा पणरिाम म्हिून तो स्वतुः 
धम्माच्र्या काळजीपूवगक अभ्यासात र्कग  िंाला. युद्धामुळे होिारे मृत्य ू व वाताहात तो अत्यंत शोकप्रि 
समजतो. ब्राह्मि आणि श्रमि याचं्यासारख्या आिरिीय लोकानंाही अशा प्रकारच्या िुिैवाला सामोरे जाव े
लार्ते या वस्तुन्स्थतीणवषयी त्याला याहून अणधक िुुःि होते. सामाणजक वतगनािे णनत्यािे णनयम पार 
कोलमडतात. 

 
धम्म म्हिजे काय यािा संिभग लक्षात घेतला तर अशोकाने केलेला ब्राह्मि आणि श्रमि या संज्ञािंा 

वापर लक्षात घेण्याजोर्ा आहे. तो या आज्ञालेिात असे सारं्तो की, ग्रीकािंा एक अपवाि सोडला तर हे 
िोन वर्ग नाहीत असे लोकसमूह अन्स्तत्वात नाहीत. [उपरोक्त, पृ. १२८.] जंबुद्वीपाचं्या सीमावंरील िेशि त्याला 
माहीत होते, त्या िेशामंध्ये भारतीय धमांिा पणरिय होता व अनेक णठकाििे धमग त्याच्या राज्यातील 
धमाप्रमािेि होते ही वस्तुन्स्थती लक्षात घेतली तर त्यािा असा अणभप्राय पडिे साहणजकि आहे. ग्रीकानंा 
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वर्ळण्यात आलेले आहे. कारि त्यािें धमग संपूिगपिे वरे्ळे होते हे माहीत होते व त्यामुळेि त्याचं्या 
धमगसंघटनाही वरे्ळ्याि होत्या. भारतीय समाजात ब्राह्मि हे अणधक महत्त्वाच्या वर्ापैकी एक होते हे 
ग्रीकानंा माहीत होते व मेर्नॅ्स्थणनसने त्यािंा उल्लिे तत्त्वज्ञानी म्हिून केला होता. [स्रॅबो, पंधरा, १, ५९.] परंतु 
ब्राह्मि व श्रमि याचं्यामध्ये फरक कोिता याणवषयी त्याचं्या मनात काहीसा र्ोंधळ होता. मेर्नॅ्स्थणनसच्या 
एका उताऱ्यात साधंूना हार्यलोशबओइ म्हटले आहे व पुढे त्यात असे म्हटले आहे की ‘बौटूट’ िे णनयम 
अनुसरिारे काही तत्त्वज्ञानी आहेत. [क्लेमेट ऑफ अलेक्िंाणंड्रया स्रॉम, एक, पृ. ३०५, ए, बी.] हार्यलोशबओइ म्हिजे 
बुद्धािे अनुयायी की त्यािंा एक वरे्ळाि र्ट होता, यापैकी लेिकाला काय अणभपे्रत आहे ते या 
पणरच्छेिावरून नीटसे समजत नाही. एक वरे्ळा र्ट हाि अथग अणधक संभवनीय णिसतो. हार्यलोशबओइ 
म्हिजे बहुधा ब्राह्मि साधु असावते व बुद्धािे अनुयायी म्हिजे श्रमि असावते. लेिकाने या िोसही र्टािंा 
र्ोंधळ केला असावा. या वृत्तातंावरून ब्राह्मि व श्रमि हे अणतशय ससमाननीय र्ट असावते असे णिसते. 
 

अशोकाच्या दृणष्टकोनातून ब्राह्मि व श्रमि हे िोघेही जवळ जवळ सारिेि होते कारि ते समाजािे 
धार्समक नेते असल्यामुळे िोसही र्ट अणतशय ससमाननीय होते. तो जेव्हा कटाक्षाने आपला बौद्धधमावरील 
णवर्श्ास बोलून िािणवतो असे काही प्रसंर् सोडल्यास आपल्या आज्ञालेिामंधून उल्लेि करताना तो या 
िोसही र्टामंध्ये कोित्याही प्रकारिा फरक करीत नाही. एिािे संयुर् असल्यासारख्या या संज्ञा नेहमी 
बरोबरीने येतात, एकाच्या नंतर िुसऱ्यािा उल्लेि करिे ही र्ोष्ट अर्िी अहेतुक आहे. [ब्राह्मि हा शब्ि श्रमि या 
शब्िाच्या पूवी झकवा नंतर णकती वेळा आज्ञालेिामंधून येतो ती सखं्या आम्ही मोजलेली आहे. आणि ही सखं्या िोसही पद्धतीच्या बाबतीत जवळ 
जवळ सारिीि आहे असे आढळते ब्राह्मि हा शब्ि सुमारे वीस वेळा अर्ोिर येतो तर श्रमि हा शब्ि सुमारे सोळा वेळा अर्ोिर येतो आणि फक्त 
ब्राह्मि हा शब्ि पाि वेळा येतो. (णतसरे, िौथे, पािव,े आठव,े नवव,े अकराव,े तेराव े णशलाशासन.)] या मुद्द्यावरून, अशोकावर 
बौद्धधमाबाबत पक्षपाती असल्यािा आरोप करता येण्याजोर्ा नाही. 

 
धम्माने णवजय णमळणवण्यािी कल्पना हा धम्माच्या तत्त्वािा तकग शुद्ध णवकास आहे. सैसयबळाने 

णमळणवलेल्या णवजयाला तो णवरोधी असल्याने आक्रमक युद्ध बाजूला पडते. अशोकाला अणभपे्रत असिाऱ्या 
णवजयात परकीय प्रिेशावर आक्रमि करिे वा त्यावर णनयंत्रि ठेविे हे बसत नाही. त्या संबंणधत िेशाने 
धम्माच्र्या तत्त्वािंा अंर्ीकार करिे या अथाने णवजय ही संज्ञा लार् ू पडते. त्यामुळेि णसणरया, इणजप्त, 
सायरेन, मणॅसडोणनया व एणपरस या ग्रीक राज्यािंा समावशे तो धम्मशर्जर्यात करतो, पि प्रत्यक्षात मात्र 
राजिूत झकवा णशष्टमंडळे यािंी स्नेहभावाने िेवािघेवाि िंाली झकवा वर साणंर्तलेल्या ग्रीक राजाकंडे या 
िोहोंपकैी अशोकाने एकािी पाठविी केली इतकेि घडलेले असू शकेल. येथे एक णवशषे लक्षात 
घेण्याजोर्ा मुद्दा असा की, जरी अशोकाला धम्मशर्जर्याने अतीव समाधान णमळाले होते व आपले वारसही 
नेहमीच्या अथाने णवजय णमळणवण्यािी इच्छा करिार नाहीत अशी त्याला आशा असली तरी आपल्या 
वारसावंर त्याबाबतीत तो संपूिगपिे बंिी घालत नाही. जर णवजय णमळणविे आवश्यक असेल तर त्यावळेी 
ियाबदु्धी व सौम्य णशक्षा यािंी कास धरावी असे म्हिून तो फक्त आतंरराष्ट्रीय नीणतमते्तिे जुने पारंपाणरक 
णविार बिलतो[तेराव ेणशलाशासन, कळशी, ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, प.ृ १३२.] 
 

अशोकाच्या कारणकिीच्या नवव्या वषी कझलर् झजकण्यात आला. या णवजयानंतर आक्रमक 
युद्धामंध्ये पडण्यािे अशोकाने बंि केले. आपले ध्येय साधण्यािे एक साधन म्हिजे युद्ध ही कल्पना आपि 
संपूिगपिे त्याज्य ठरणवली आहे असा िावा जरी तो करीत असला, तरी आम्हाला असे वाटते की आक्रमक 
युदे्ध थाबंणवण्यािे िरे कारि कझलर्णवजयामुळेि साम्राज्यािे दृढीकरि पूिग िंाले हे असाव.े याणशवाय 
आििी एक भार् म्हिजे साम्राज्यातंर्गत भार्ात आता णवरोधी सत्ता राणहलेली नव्हती. सीमावंरिे लोक 
इतके िुबळे होते की त्याच्याणवरुद्ध लढण्यािा त्यानंी णविारि केला नसता. आणशया मायनरमधील ग्रीक 
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राज्याचं्या णवरुद्ध मोहीम हा एकि संभव होता. पि ते फार िूर अंतरावर होते आणि त्यािें प्रिेश 
णमळणवण्यात अशोकाच्या साम्राज्यािे काही णवशषे णहत होते अशातला भार् नव्हता. 

 
िणक्षि भारतातील मौयांिी मोहीम पुढे िालू ठेऊन संपूिग द्वीपकल्प अशोकाने आपल्या साम्राज्यात 

का समाणवष्ट केले नाही असा प्रश्न आपि णविारू शकू. अशा प्रकारिे युद्ध त्याच्या दृष्टीने अनावश्यकही 
ठरले असते व त्याच्या तत्त्वाचं्या णवरुद्धही ठरले असते. आज्ञालेिावंरून असे णिसते की िणक्षि भारतातील 
ही राज्ये मौयग साम्राज्याशी अणतशय स्नेहभाव रािून होती. जोपयंत ही राज्ये धम्म–महामत्ताचे स्वार्त 
करीत होती आणि णनिान वरकरिी तरी धम्मशर्र्र्यक धोरिाला मान िेत होती तोपयंत अशोकाला 
त्याचं्याकडे वक्रदृष्टीने पाहण्यािे कारि नव्हते. आपि इतरत्र जे ताणमळ साणहत्यातील उतारे पाणहले 
आहेत त्यावरून, जेव्हा मौयांच्या स्वाऱ्या प्रथम या भार्ात िंाल्या तेव्हा िणक्षिेकडील लोकसमूहामंध्ये 
मौयगसते्तणवषयी िरारा णनमाि िंाला, असे सूिीत होते. [णतसरे प्रकरि पाहाव.े] अशोकाच्या कृपादृष्टीिाली 
राहण्यािी ही प्रवृत्ती श्रीलंकेच्या बाबतीतही णवशषेतुः णतस्साच्या राज्यारोहिापासून लार् ू पडते. झहिु 
णसद्धातंवाद्यानंी युद्धािे महत्त्व फारि वाढणवले आहे. [मनु धमविास्त्र, सात, आठ.] युद्ध म्हिजे सत्ता आणि सामर्थ्यग 
याचं्या प्रिशगनािी सधंी असा अथग लाविे शक्य आहे. कोित्याही राजािा मोठेपिा साधारितुः त्याच्या 
लष्ट्करी शौयावरूनि अणधक करून ठरणवला जाई. या प्रवृत्तीिा अशोकाकडून स्वीकार होण्याजोर्ा नव्हता. 
णनष्ट्क्रीय णवरोधावर अशोकािा णवर्श्ास नव्हता तरीही युद्ध ही अंणतम उपाययोजना असल्याने तशीि 
आत्यंणतक र्रज भासल्याणशवाय त्यािा वापर त्याला करावयािा नव्हता. जर त्याच्या जार्ी एिािा 
समुद्ररु्प्त असता तर तो थेट कसयाकुमारीपयंत िालून रे्ला असता, इतकेि नव्हे तर किाणित आपले 
आरमार घेऊन, समुद्रपार होऊन श्रीलंकेपयंत रे्ला असता. अशोकाला मात्र म्हैसूरलाि थाबंण्यािी इच्छा 
होती आणि त्यावळेी णमत्रभाव रािून असिारी. िणक्षिेकडील राज्ये जोपयंत त्रासिायक ठरिार नव्हती 
तोपयंत ती तशीि राहू िेण्यास तो राजी होता. मौयगसाम्राज्याच्या संिभात मोक्यािे स्थान व अथगव्यवस्था या 
िोसही दृष्टींनी कझलर्णवजय महत्त्वािा होता. आम्ही यापूवी सुिणवलेले आहे त्याप्रमािे र्ंरे्च्या िोऱ्याकडून 
िणक्षिेकडे जािाऱ्या मार्ांच्यामध्ये कझलर् होते, तसेि ते एक प्रभावी सार्री के्षत्रही होते. जर ते साम्राज्यात 
समाणवष्ट िंाले असते तर उत्पन्नािे एक सोयीस्कर साधन णमळाले असते. कझलर् णजकल्यानंतर 
अणधकाणधक प्रिेश झजकिे ही र्ोष्ट, जर एकाद्या िेशाने अशोकाला प्रक्षुब्ध केले नसते तर, त्याच्या दृष्टीने 
संपल्यासारिीि होती. ज्यािी भीणत वाटावी असे थोडेि शत्र ूराणहल्याने व बणलष्ठ कें णद्रत प्रशासनािी घडी 
वरे्ाने बसू लार्ल्यामुळे साहणजकि धम्मशर्जर्याच्र्या तत्त्वाणवषयी अशोकाला िात्रीपूवगक समाधान वाटू 
लार्ले असाव.े 
 

िीघग णशलाशासनापैकी िौिावा आज्ञालेि हा शवेटिा आज्ञालेि. [ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. 
१३३.] या लहानशा आज्ञालेिात लेिक असे स्पष्ट करतो की आपले हे आज्ञालेि संपूिग झकवा साराशंाच्या 
रूपाने िेशभर सवगत्र कोरण्यात आलेले आहेत. यावरून असे णिसते की आज उपलब्ध िंालेले कोरीव लेि 
आहेत तेवढेि प्रकाणशत करावयािे नसावते तर याहून अणधक णवणवध रूपातील मजकूर िडकावंर कोरले 
रे्ले असावते, पि ते अजून सापडले नसावते झकवा इतर स्वरूपात त्यानंा प्रणसद्धी णिली रे्ली असावी. 
धम्माशर्र्र्यीच्र्या उत्साहामुळे, आपल्या राज्याच्या प्रत्येक भार्ात हे आज्ञालेि प्रसाणरत करण्यासाठी 
अशोकाने जास्तीत जास्त प्रयत्न केले असावते कारि त्यामुळे धम्माचा शब्ि संपूिग िेशभर पोहोिला 
असता. ज्या णठकािी योग्य णशळा सापडल्या नसतील तेथे हे आज्ञालेि लाकडाचं्या ठोकळ्यावंर झकवा 
कापडी फलकावंर णलहून प्रत्येक शहरातील णवशषे महत्त्वाच्या जार्ी लावले असावते. त्यामुळे त्यानंा शक्य 
णततकी जास्तीत जास्त प्रणसद्ध णमळाली असावी. सावगजणनक सभामंध्ये व तत्सम इतर प्रसंर्ी ते मोठ्याने 
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वािून िािणवण्यात आलेले असावते असे णिसते. [उपरोक्त, पृ. १३९.] 
 
धौली आणि जौर्डा येथे अकराव्या, बाराव्या व तेराव्या आज्ञालेिाऐंवजी वरे्ळ्या आज्ञालेिािंा 

समावशे करण्यात आलेला आहे. यावरून ज्या ज्या णठकािी हे लेि कोरणवण्यात आलेले होते तेथील 
पणरन्स्थतीनुसार आज्ञालेि वरे्वरे्ळे असत असे णिसते. कझलर् प्रिेशात तेरावा लेि र्ाळून टाकण्यािे 
कारि उघड आहे. कझलर्युद्धामुळे सहन कराव्या लार्लेल्या यातनाबंाबत कझलर्मधील लोकाचं्या भावना 
इतक्या तीव्र होत्या की या आज्ञालेिातील त्यािंा उल्लिे वािण्याने त्यानंा आनंिही वाटण्यासारिा नव्हता 
व त्यातून णशक्षिही णमळाले नसते. याणशवाय ज्या लोकाणंवरुद्ध युद्ध लढले रे्ले त्या लोकामंध्ये त्या 
युद्धाणवषयीच्या राजाच्या पिात्तापािी जाहीर कबुली िेिे ही र्ोष्ट राजकीय दृष्ट्या शहािपिािी ठरली 
नसती. 

 
पणहले वरे्ळे णशलाशासन तोसली व समाप येथील महामत्तानंा उदे्दशून णलणहलेले आहे आणि 

त्यामध्ये प्रामुख्याने त्या प्रिेशात सयायिानािे बाबतीत योग्य प्रशासन व्हाव ेम्हिून या अणधकाऱ्यानंा सूिना 
िेण्यात आलेल्या आहेत. [उपरोंक्त, पृ. १३६.] महामत्त ही संज्ञा, नर्यलशर्र्योहलक म्हिजे नर्रसयायाधीश याचं्या 
उल्लेिामुळे त्याचं्यापुरतीि मयाणित आहे. राजाने या अणधकाऱ्याकंडून केलेली पाणहली अपेक्षा म्हिजे 
प्रजाजनािें पे्रम झजकिे हे त्यािें ध्येय असाव,े कारि पुढे तो म्हितो, 
 

सव्र् ेमुशनस्से पजा ममा[ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १३७.] 

‘सवग मािसे मािंी मुले आहेत. ’ 
आपल्या मुलािें ज्याप्रमािे कल्याि व्हाव े असे तो इन्च्छतो, त्यािप्रमािे आपल्या प्रजाजनािेंही कल्याि 
इन्च्छतो. पजा या शब्िािें मुले झकवा राजािे प्रजाजन असे िोसही अथग होत असल्याने व िोसही अथग या 
णठकािी िपिल बसत असल्याने या णवधानाच्या पणहल्या भार्ात श्लेष अलंकार होऊ शकेल. िुसरा अथग 
या णठकािी लार् ूपडेल कारि या अणधकाऱ्याचं्या कायगकके्षत येिारी सवग मािसे म्हिजे त्यािेि प्रजाजन 
आहेत व म्हिून अणधकाऱ्यानंी त्यािें पे्रम णमळवाव े अशी अपेक्षा तो करतो. पि या णवधानाच्या पुढच्या 
भार्ावरून पजा हा शब्ि वापरताना त्याला ‘मुले’ हा अथग अणभपे्रत आहे हे अर्िी स्पष्ट होते. 
 

अनेक कारिामुंळे सयायिानाच्या कामात उिीवा आहेत यािी राजाला जािीव आहे व त्यातील 
काहींिा संबधं त्या अणधकाऱ्याचं्या व्यन्क्तर्त वैणशष्ट्याशंी आहे. सयायिानातील णनुःपक्षपातीपिा व 
सयायिानव्यवस्थेिे कायगक्षम कामकाज याचं्यावर तो अणतशय भर िेतो. हे अणधकारी राजािे कोिते िेिे 
लार्तात या णवषयी तो बोलतो व आपल्या कायगक्षमतेने ते केवळ राजािे समाधान व िुषी झजकतील असे 
नाही तर स्वर्ग णमळणवण्यासाठी पुण्यप्राप्ती करून घेतील असे तो जाहीर करतो. या णठकािीही तो पुसहा 
राजाच्या िुषीपेक्षाही स्वर्ग या पाणरतोणषकािे आणमष जास्त िािणवतो. 
 

शतष्ट्र्य नक्षत्राच्या प्रत्येक णिवशी व मध्यंतरातील अनेक प्रसंर्ीही या आज्ञालेिािे जाहीर वािन 
व्हाव ेअसा तो आग्रह धरतो. णवशषे मेळाव्याचं्या प्रसंर्ी व एरवीही नर्राचं्या णनत्याच्या कामकाजाचं्या प्रसंर्ी 
हे आज्ञालेख लोकापंढेु वािले जात असत, हेणह आमिे मत या माणहतीवरूनि बनले आहे. 
आज्ञालेिाणंवषयीच्या राजाच्या इच्छा प्रजाजनानंा कळाव्यात आणि अणधकारी व प्रजाजन याचं्यात त्याला 
हव े असलेले संबधं प्रस्थाणपत व्हावते असा िुहेरी हेतू यामारे् होता यात शकंा नाही. या अणधकाऱ्यावंर 
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आििी एक णनयंत्रि म्हिजे िर पाि वषांनी िेिरेि करिारा एक अणधकारी, िौऱ्यासाठी व 
सयायिानपद्धतीच्या तपासिीसाठी आणि राजाच्या आज्ञािें पालन होत आहे हे पाहण्यासाठी पाठणवला 
जाई. िुसऱ्या वरे्ळ्या आज्ञालेिात तो सारं्तो की अर्िी एका मनुष्ट्याला सुद्धा आपल्यासाठी आज्ञालेि 
वािला जावा अशी मार्िी करिे शक्य आहे. 
 

तोसली व समाप येथील जे अणधकारी सीमावंरील प्रिेशातील लोकामंध्ये काम करीत होते त्यानंा 
उदे्दशून प्रामुख्याने िुसरे वरे्ळे णशलाशासन आहे. किाणित हे लोक म्हिजे पूवग भारतातील कमी 
सुधारलेल्या टोळ्या असाव्यात व कझलर्युद्धानंतर त्यािंा समावशे साम्राज्यामध्ये िंाला असावा झकवा 
साम्राज्याशी त्यािंा अर्िी णनकटिा संबंध येऊ लार्ला असावा. पुसहा एकिा राजा सारं्तो की, त्यािे 
प्रजाजन त्याला आपल्या मुलापं्रमािे आहेत आणि यावळेी तो प्रजाजनामंध्ये सीमावासीयािंा झकवा 
सरहद्दीवर राहािाऱ्यािंा समावशे करतो. या लोकाचं्यामध्ये सरकारणवषयी णवर्श्ासणनमाि करिे हेणह या 
अणधकाऱ्यािें कतगव्य आहे. राजाला आपल्याणवषयी णपतृवत् पे्रम आहे व तो आपली िारं्ली काळजी घेईल 
असे त्यानंा वाटलेि पाणहजे. आपल्या प्रजाजनानंा मुलापं्रमािे वार्णवण्यािी ही राजािी कल्पना पुढे प्रािीन 
भारतीय राजकीय णविारामंध्ये बरीि प्रिणलत व्हावयािी होती. राजाने आपल्या अत्यावश्यक कतगव्यामंध्ये 
आपल्या प्रजाजनाचं्या कल्यािाला स्थान द्याव,े आणि राजा आपल्या मुलािंी जशी काळजी घेतो तशीि 
त्याने आपल्या प्रजाजनािंीही काळजी घेतली तरि त्यािे राज्य भरभराटीस येते हा णविार सारं्िारे 
पणरच्छेि अथगशास्त्रात येतात.[एक, १९.] अर्श्घोषही अशाि न्स्थरभावािंी बरीिशी पुनरावृत्ती करतो. [बुद्धिणरत, 
िोन, ३५.] णवर्श्ास संपािन करण्यावर, णवशषेतुः सीमाप्रिेशातील लोकािंा णवर्श्ास संपािन करण्यावर 
प्रामुख्याने भर णिलेला आहे. इतर प्रजाजनापेंक्षा या लोकाणंवषयीिी अशोकािी वृत्ती अर्िी वरे्ळी आहे, 
यावरून त्याला अणतशय वैणवध्य असलेले लोकसमूह हाताळाव े लार्ले होते, इतकेि नाही तर प्रत्येक 
र्टाला कोित्या प्रकारिे आवाहन करावयास पाणहजे यािीही त्याला जािीव होती, असे णिसते. अथाति 
पूवगसीमेवरील टोळ्याचं्या बाबतीत त्यािंा णवर्श्ास संपािन करिे हीि प्रमुि र्ोष्ट होती. त्यानंतर ते 
धम्मापुढे अणधक णवनम्र होण्यािी शक्यता होती. 

 
शवेटच्या िीघग णशलाशासनानंंतर आज्ञालेिािंा िुसरा एक संि म्हिजे स्तंभशासने प्रसृत होईपयंत 

मध्यंतरी काही थोड्ा वषांिा काळ आहे. या सुमारे बारा वषांच्या काळात अनेक लघु–स्तंभशासने 
कोरणवली रे्ली व त्यापंकैी काहींमध्ये एिाद्या णवणशष्ट जारे्िा वा संस्थेिा उल्लिे होता. या कालात काही 
िीघग शासने प्रसृत केली रे्ली झकवा नाही याणवषयी शकंा आहे. अशा काही शासनािंा अजून पुरावा 
णमळालेला नसल्यामुळे, जे काही आज्ञालेि प्रत्यक्षात उपलब्ध आहेत त्याचं्या आधारेि आपल्याला काम 
केले पाणहजे. या मध्यंतरामुळे, अशोकाच्या प्रजाजनानंा धम्माच्या कल्पना आत्मसात करण्याच्या दृष्टीने 
सोयीस्कर अवधी णमळाला. या णवषयावरच्या त्याचं्या णविारािंी वाढ व बिल होण्यास काही काल णमळाला 
आणि िीघग स्तंभशासनाच्या पुराव्यावरून तसे घडले असे णिसते. 
 

लष स्तंभशासने ही आज्ञालेिाचं्या िुसऱ्या र्टात म्हिजे जे केवळ बौद्धाचं्या कायाशी संबंणधत होते 
अशाचं्या र्टात मोडतात. हे आज्ञालेि संघाबरोबर असलेल्या त्याच्या संबंधावंर आधारलेले होते झकवा 
त्याने भेट णिलेले एिािे णतथगयाते्रिे णठकाि िािणविारे होते. लघु स्तंभशासने कोरून पूिग िंाल्यानंतर 
बहुधा त्याला जाहीर आज्ञालेि स्तंभावर कोरण्यािी कल्पना सुिली असावी व त्यािा पणरिाम प्रभावी 
ठरला. लघु स्तंभशासने पाणहल्यानंतर णशळािें पृष्ठभार् शोधीत बसण्याऐवजी उत्तम रु्ळरु्ळीत स्तंभ 
उभारून त्यावर लेि कोरण्यािे त्याने ठरणवले असाव.े तथाणप, या कालात त्याने िोन लघु णशलाशासने 
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प्रसृत केली. त्यापंैकी एक िणक्षि भारतात अनेक णठकािी सापडलेले आहे व ते णनणितपिे स्तंभावरील 
लेि कोरण्यापूवीिे आहे. िुसरे, कंिहरिा लेि. हे काहीसे नंतरिे असाव े असे त्यातील मजकुरावरून 
णिसते. 

 
ज्या काळात िीघग णशलाशासने प्रसृत करण्यात आली त्याि सुमारास प्रामुख्याने िणक्षिेत कोरलेले 

णशलाशासन प्रसृत करण्यात आले[आम्ही लघु णशलाशासनाचं्या आधी िीघग णशलाशासनािंी ििा केली कारि आम्हाला असे वाटते की 
त्यािे धम्मणवषयक धोरि णिघग णशलाशासनािंी माणलका लक्षात घेऊन अभ्याणसले तर अणधक स्पष्ट होते व त्यातून धम्माचा णवकासक्रम िारं्ल्या 
तऱ्हेने णिसतो.] अशोक आणि बौद्धधमग याचं्या संबधंीिा णविार करताना, यापूवीच्या प्रकरिात आपि लघु 
शासनािंा उल्लेि केलेला आहे. प्रथम अशोकािा िजा एक सामासय उपासक असा होता पि नंतर 
संघाबरोबर त्यािे णनकटिे संबंध प्रस्थाणपत िंाले आणि पणरिामी आपल्या धमाबाबतिी त्यािी कळकळ 
अणधक वाढली. या कळकळीिा पणरिाम म्हिजे िेशामध्ये िारुं्लपिात बरीिशी वाढ िंाली. तो आपल्या 
प्रजाजनानंा आस्था बाळर्ण्यास सारं्तो. कारि त्यामुळे प्रर्ती होईल, पंरतु धम्म आणि बौद्ध णशकवि ही 
समान असल्याने तो मानीत नाही. बौद्धधमग हा त्यािा वैयन्क्तक धमग राहतो. येरंरु्डी येथील लघु 
णशलाशासनातील मजकुरावरून, समाजाच्या सवग स्तरापंयंत अर्िी ब्राह्मिापासून ते माहुतापयंत धम्म 
रुजावा अशी त्यािी इच्छा आहे आणि याणवषयीिी जबाबिारी अणधकाऱ्यावंर आहे, हे आििी जास्त 
णनणितपिे णिसते. [ललोख,ले ए्स्केपशलओ ं द अिोक,पृ.१५१.] आपल्या तत्त्वाबंाबत बोलताना तो हेतुपुरस्सर 
कुटंुबाच्या महत्त्वावर भर िेतो आणि प्रािीन रुढी व प्रथा यािंा त्या संिभात उल्लिे करतो. आज्ञालेिामंध्ये 
इतरत्र कोठेही इतक्या कटाक्षाने कुटंुबसंस्थेिा उल्लेि केलेला नाही. 
 

या लघु णशलाशासनाच्या प्रकारामंध्ये प्रामुख्याने िाजर्ी बाबीिा, म्हिजे अशोकाच्या 
बौद्धधमाणवषयीच्या व्यन्क्तर्त णनष्ठेिा उल्लिे आहे. म्हिून असे म्हिता येईल की िणक्षिेकडील 
लोकाणंवषयीच्या आिरािे प्रतीक म्हिून ते प्रकार होते. हाि आज्ञालेि इतरत्रही आढळतो पि 
िणक्षिेइतक्या णवणवध प्रकारानंी नाही. िणक्षिेकडील लोक बऱ्याि िूर अंतरावर होते आणि त्याचं्या 
कल्पनाचं्या णवकासाशी त्यािंा फारसा पणरिय नव्हता म्हिून आपला स्वतुःिा व्यन्क्तर्त धमग प्रथम जाहीर 
करून नंतर धम्मणवषयक धोरि स्पष्ट करण्याने आपली भणूमका अणधक स्पष्ट होईल असे अशोकाला वाटले 
असाव.े त्यामुळे या आज्ञालेिाच्या शवेटच्या अध्या भार्ात धम्माच्या कल्पनेिा पणरिय करून िेण्यात 
आलेला आहे आणि ती कल्पना कृतीत आिण्यासाठी व्यवहायग मार्ग सुिणवण्यात आलेले आहेत. िीघग 
णशलाशासनाशंी तुलना केली तर, वािकानंा व श्रोत्यानंा आपल्याला जे काही सारं्ावयािे आहे ते त्यानंा 
पूिगपिे समजेल की नाही याणवषयीिा लेिकािा एक प्रकारिा अस्वस्थपिा या आज्ञालेिात व्यक्त होतो. 
फारि थोडे उत्तर भारतीय राज्यकते इतके िणक्षिेत रे्लेले होते. त्यामुळे ही वृत्ती समथगनीय आहे. या 
प्रिेशातील भमूी व लोक यािंा अजूनही अशोकाला पणरिय नव्हता. लेिनकलेतील प्रतीकािंा पणरिय 
त्यानंा जर िरोिरि ब्राह्मी णलपीमुळे िंालेला असेल तर आपले स्वतुःिे स्पष्टीकरि त्यानंा अणधकात 
अणधक िारं्ल्या रीतीने कसे िेता येईल याणवषयी अशोकािा उडालेला बरािसा र्ोंधळ क्षम्य आहे. 

 
बारा वषांच्या या मध्यंतरामध्ये बौद्धजर्ात अनेक घटना वरे्ाने घडत होत्या. इ. स.पू.२५० मध्ये 

बौद्धािंी धमगसंर्ीती भरणवण्यात आली व नंतर भारतीय उपिंडाच्या णवणवध भार्ामंध्ये धमगप्रिारकानंा 
पाठणवण्यात आले. [िुसरे प्रकरि पाहावे.] एक बौद्ध, म्हिून या घटनामंध्ये अशोकाला णनणिति अत्यंत रस 
असला पाणहजे. असे असूनही, फुटीर वृत्तीिे ति काढून टाकण्यात व इतर पंथावंर हल्ल े िढणवण्यात 
धमगसंर्ीती मग्न असताना, आपल्या कारणकिीच्या णवसाव्या वषी अशोकाने बरोबर टेकडीतील 
आजीणवकानंा आििी एक रु्हा िान केली. [ललोख, ले ए्स्के्रपशसओ ं द अिोक, पृ. १५६.] यावरून त्याच्याजवळ 
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संकुणित सापं्रिाणयकतेिा अभाव होता हे णसद्ध होते. अशोक स्वतुः जरी बौद्धधमीय असला तरी इतर 
पंथाचं्या,अर्िी ते बौद्धधमाला णवरोधी असले तरी, कल्यािािी काळजी त्याला वाटत होती, हे स्पष्ट आहे. 
धमगसंर्ीती का बोलवावी लार्ली याणवषयीच्या घटना सारं्िाऱ्या आख्याणयका आजीणवकाणंवषयी काही 
स्नेहभावाने बोलत नाहीत. [िुसरे प्रकरि पाहाव.े] राज्यािा प्रमुि या नात्याने आश्रय िेताना आपि णनुःपक्षपाती 
राणहले पाणहजे, अशा प्रकारच्या जबाबिाऱ्यािंी जािीव अशोकाला होती हे त्याला भषूिास्पि आहे. 
 

िीघग स्तंभशासनामंध्ये जी हमी णिलेली आढळते ती प्रथम कंिहर कोरीव लेिाने जाहीर केली. 
[जेए, १९५८, व्हॉ. िोनश े सेहेिाळीस, प.ृ२–३, २२.] पणिम सीमेवरील ग्रीक व ॲरेणमक बोलिाऱ्या वसाहतीमध्ये 
धम्मापासून णमळिारे फायिे जाहीर करण्यासाठी, एक प्रिारािा नमुना म्हिून हा भार् णलणहला रे्ला हे 
कबूल करावयास हव.े धम्मावरील एक लेि म्हिून इतर आज्ञालेिापेंक्षा यातून काही अणधक माणहती 
णमळते असे नाही त्यात जे काही आहे ते म्हिजे धम्माचे अत्यंत संणिग्ध विगन असून, प्राण्याचं्या हत्त्येवर 
घातलेल्या बंिीवर सवात जास्त जोर िेण्यात आलेला आहे. राजाने मािसानंा अणधक शुद्धािरिी बनणवले 
एवढेि नाही तर सवग जर्भर आता सवग र्ोष्टींिी भरभराट होते आहे असे त्यात आपल्याला साणंर्तलेले 
आहे. स्थाणनक लोकामंधीलि नव्हे तर कंिहरमधून जािाऱ्या मार्ािा वारंवार उपयोर् करिाऱ्या 
व्यापाऱ्यामंधीलही कुतूहल वाढाव े व आपल्या स्वतुःच्या िेशामध्ये पोहोिल्यानंतर त्यानंी तेथे उत्सुकता 
णनमाि करावी यासाठीि णनणितपिे हा आज्ञालेख होता. 

 
अशाि आत्मणवर्श्ासपूिग ठाम प्रणतपािनाच्या सुरामध्ये आपल्या कारणकिीच्या सत्ताणवसाव्या वषी 

अशोकाने पणहली सहा स्तंभशासने प्रसृत केली.आज्ञालेिािंा हा नवा संि पुसहा एकिा प्रामुख्याने 
लोकासंाठीि होता आणि म्हिून त्यातील वृत्ती िीघग णशलाशासनासारिीि आहे. त्यानंा िूप प्रणसद्धी 
णमळावी म्हिून जेथे लोक जमत अशा जार्ी स्तंभ उभारून त्यावर ते कोरले आहेत. या आज्ञालेिामंध्ये 
परत धम्माचे स्पष्टीकरि णिले आहे. 
 

अनेक वष े धम्माने प्रर्ती केली आहे, असे अशोक पणहल्या स्तंभशासनात म्हितो. [ब्लोि, ले 

ए्स्के्रपशसओ ं द अिोक, पृ. १६१.] पाठीमारे् वळून धम्मचा आढावा घेतल्यावर णिसलेल्या पणरिामामुंळे तो 
समाधानी आहे. धम्माचे आिरि करीत असताना जे लोक र्ोंधळलेल्या अवस्थेत होते त्याचं्यात जार्तृी 
णनमाि करण्यात आपले णवणवध िजािे अणधकारी यशस्वी िंालेले आहेत, असे तो सारं्तो. 
(धम्ममहामत्ताच्र्या कायाला उदे्दशून जे म्हटले आहे, हे र्ृहीत धरता येईल) मूळ मजकुरात धम्माच्या 
बाबतीत जे अजून चपलम् म्हिजे िोलायमान न्स्थतीत आहेत त्यािंा हा उल्लिे आहे. [उपरोक्त.] पि लक्षात 
घेण्याजोर्ा मुद्दा असा की, जेव्हा आणि जेथे शक्य असेल तेथे धम्माचा प्रिार हे एकमेव कायग अणधकाऱ्यानी 
केलेले आहे, असा या वाक्यािा व िरे म्हिजे या आज्ञालेिािा सूर आहे. प्रत्येकाने धम्मािे आिरि केलेि 
पाणहजे या कल्पनेने राजािा संपूिग ताबा घेतला असावा असे णिसते. पूवी धम्माच्या रु्िाणंवषयी राजा 
उत्साहाने बोलला व समाजातील अणनष्ट र्ोष्टींवर एक व्यवहायग नवा उपाय म्हिून त्याने लोकापंढेु तो 
ठेवला पि आता त्याच्यामध्ये हुब मी सूर णशरलेला णिसतो. धम्म या शब्िािी सतत पुनरावृत्ती असे िशगवते 
की त्यािा उत्साह आता एिाद्या नव्या कल्पनेिा प्रिार करिाऱ्यािा राणहलेला नाही तर तो त्याच्या 
स्वतुःच्या अन्स्तत्वािाि एक भार् बनून राणहला आहे. 

 
या पूवी पुण्य णमळणवण्यासाठी साधे रु्ि व औिायगपूिग सामाणजक णनयम पुरेसे होते. आता धम्मािे 

अणतशय पे्रम, काळजीपूवगक परीक्षि, अत्यतं आज्ञाधारकता, अणतशय भीती व मोठा उत्साह यावर पुण्य 
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अवलंबून आहे. [पणहले स्तंभशासन ललोख, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १६१.] सामाणजक वतगनािी सवगश्रेष्ठता प्रस्थाणपत 
करण्यािा णनिय केलेल्या मािसािी स्पष्ट णविारसरिी यात णिसते; परंतु आज जी काही स्पष्टता णिसते 
णतला आपल्याला या समस्येिी जी जािीव आहे तीि जबाबिार आहे, या िुकीच्या णवर्श्ासाने िंाकोळून 
रे्लेली आहे. कारि पुढे तो म्हितो की धम्मािी जी प्रर्ती िंाली आहे ती आपि णिलेल्या णशक्षिामुळेि 
िंाली आहे. िंिल लोकािें मन महामत्त वळवीत आहेत हे णित्र काही संपूिगपिे सुिि नाही. धम्माच्या 
पूवीच्या उच्चारिामंध्ये त्याच्या स्वतुःच्या जबाबिारीिा अंश स्पष्ट णिसत असे पि त्यािी जार्ा आता 
आज्ञाणंकत दृष्टीकोनाने घेतल्याने व्यक्तीच्या दृष्टीने फारि कमी पसंती राहाते. संपूिगपिे व्यक्तीच्या 
इच्छेप्रमािे नव्हे, तर धम्म–महामत्तानंी घालून णिलेल्या णनयमािंा एक अणतशय संघणटत संि, असे स्वरुप 
धम्माला प्राप्त िंालेले णिसते. सवग समस्या सोडणवण्यािे एक जािूिे सूत्र असे स्वरुप धम्माला प्राप्त होऊ 
लार्ले आणि धम्माचे कामर्ार म्हिजे एक धार्समक संस्था असे र्ृहीत धरण्यास सुरुवात िंाली. या 
आज्ञालेिािे शवेटिे वाक्य असे. 
 

...एसा शह शर्शध र्या इर्यम् धम्मेन पालना धम्मेन शर्धाने धम्मेन सुशखर्यना धम्मेन गोशत शत… 
 
‘यासाठी हे मािें तत्त्व आहे : धम्माने संरक्षि करिे, धम्मानुसार कामकाज पाहिे, धम्माने लोकानंा 

सुिी करिे,धम्माने साम्राज्यािे रक्षि करिे. 
 
धमगवडे आणि भव्यतेिी हाि यािंा अंकुर या आज्ञालेिात णिसावयास सुरूवात िंालेली आहे. 
 
िुसरे स्तंभशासनही याि सुरात णलणहले रे्लेले आहे. [िुसरे स्तंभशासन उपरोक्त, पृ.१६२.] धम्म म्हिजे 

कमीत कमी पापे, अनेक रु्ि, िया, औिायग, सत्यवाणित्व आणि पाणवत्र्य असे अशोक विगन करतो. पुढे तो 
म्हितो की आपि चखुदानें म्हिजे दृणष्टज्ञान अनेक मार्ानी णिलेले आहे. [सीएफ, हुलटश, कॉपवस इन्स्क्स्क्रप्िनम् 

इंशडकारम] धम्माच्या आिरिामुळे समाज व व्यक्ती याचं्यामधील परस्परामंधील नाती स्पष्ट होतात व त्यामुळे 
सामाणजक जीवनािी आणि सत्कृत्यामंधून िरे पुण्य कसे उद्भवते यािी अणधक िारं्ली जािीव होते, ही 
कल्पना पटवनू िेण्यािा [व्हॉ. एक, पृ. १२०, ललोख, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. २६२.] प्रयत्न तो करीत आहे. अशोक 
सूक्ष्मज्ञान िेत होता झकवा ‘मी िरा मार्ग िािवलेला आहे’ असे सारं्त होता हे सुिणवण्यासाठी ‘िक्षुिान’ या 
शब्िप्रयोर्ािा फक्त उपयोर् करून घेतला असावा. मािसे आणि प्रािी यानंा आपि अनेक अमूल्य भेटी 
णिलेल्या आहेत आणि असखं्य सत्कृत्ये केलेली आहेत. हा त्यािंा या आज्ञालेिातील अणभप्राय म्हिजे 
त्याच्या वाढत्या आत्मश्लाघेिे आििी एक प्रिशगन आहे. ही आत्मिलािा म्हिजे एक अत्यंत िुिैवी प्रवृत्ती 
होती. कारि णतच्यामुळेि तो अनेक वळेा आत्मसंतुष्ट राणहला असला पाणहजे व त्यािा पणरिाम म्हिजे 
आपल्या प्रजाजनाचं्या मताशी पूवी त्यािा जो संपकग  राहात असे तो बंि िंाला असावा यात शकंा नाही 
धम्मािा संिार त्याच्यामध्ये वाढत होता त्या अवस्थेत सुद्धा, धम्म ही एक नैणतक सकंल्पना आहे, धार्समक 
कल्पना नाही असेि त्याला वाटते. त्याला प्रणसद्धी िेण्यासाठी त्याने जी साधने वापरली त्यानंी किाणित 
धार्समक पद्धतीशी स्पधा केली असेल पि प्रत्यक्ष त्याच्या णशकविुकीने मात्र धमािे आवरि घेतले नाही. 
 

णतसऱ्या स्तंभशासनात सत्कृत्ये आणि िुष्ट्कृत्ये याचं्यामधील फरक स्पष्ट केलेला आहे.[उपरोक्त, 
प.ृ१६३.] भयानकता, क्रौयग, क्रोध, र्वग आणि मत्सर यािंा पापी प्रवृत्तीमध्ये समावशे केलेला आहे. याचं्या 
आहारी जािे म्हिजे नाश पाविे असे म्हटलेले आहे. लोभ ही एक पापी प्रवृत्ती असल्यािा अप्रत्यक्ष उल्लिे 
काही प्रसंर्ी आहे. धम्माच्र्या तत्वानुंसार, लालसा, णवशषेतुः कशािी तरी तीव्र इच्छा होिे वा त्यात 
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संपूिगपिे रममाि होिे, ही र्ोष्ट म्हिजे पाप आहे, असे अशोकाने कोठेही यात म्हटलेले नाही हे णवणित्रि 
आहे. धम्माचा प्रत्यक्ष आिार कोठेही तपशीलवार िािणवलेला नाही. आज्ञालेिामंधील अशोकािी 
णनविेनेसुद्धा सवगसाधारि स्वरूपािी आहेत. सामाणजक वतगिुकीिे स्पष्टीकरि करीत असताना त्यात णस्त्रया 
व पुरुष याचं्यामधील नात्यािा समावशे केलेला नाही हेही महत्त्वपूिग आहे. यावरून असे णिसते की णस्त्रयािंी 
भणूमका या काळापयंत इतकी पूिगपिे णनयमबद्ध केलेली होती की त्याणवषयी एिािा अणभप्राय िेण्यािीही 
त्याला जरूर वाटली नाही. या आज्ञालेिािा शवेट पुढील वाक्याने होतो. 

 
... इर्यम् मे शहदशत्तकारे्य, इर्यम मन में पालशत्तकारे्य. 
 
‘इहलोकातील आणि त्यािप्रमािे परलोकातील माझ्या सौख्यासाठी हे महत्त्वािे आहे.’ 

 
यामुळे आपि नीणतशास्त्रातील एका मूलभतू संकल्पनेकडे, तौलणनक नीणतमते्तकडे येतो. याि 

णठकािी आज्ञालेि संपतो आणि शवेटच्या वाक्यािे काहीही स्पष्टीकरि णिलेले नाही हे िरोिरि िुिैवािे 
आहे हे वाक्य जसे आहे तसेि पाणहले तर, इहलोकीिे सुि साधिे व स्वर्ीय सौख्य णमळणविे अशा िुहेरी 
पणरिामािंी भाषा सत्कृत्याचं्या संिभात वापरण्यािा णविार करण्यास अशोकाने सुरुवात केली होती असे 
णिसते. येथील व पुढील जसमातही पुण्यकारक ठरतो तो सद्रु्ि या अशोकाच्या मूळच्या नैणतक 
संकल्पनेपासून बाजूला जाण्यािे हे र्ंभीर पापकृत्य आहे असेि िशगणवले जाते. तथाणप, पूवीिी पाप व पुण्य 
यासबंंधीिी ििा िालू आहे असे मानून या वाक्यािा णविार केला तर त्यािा अथग काहीसा वरे्ळा आहे. 
एिाद्या इच्छेिे समाधान िंाल्याने जो थोडासा आनंि णमळतो तो म्हिजे पृर्थ्वीवरील सौख्य आणि इच्छेिा 
त्यार् केल्यामुळे णमळते ते स्वर्ातील शार्श्त सौख्य. 
 

धम्माच्या आधीच्या कल्पनामंधील आििी एक बिल म्हिजे पाप व पापकृत्ये यानंा सतत णिलेले 
महत्त्व. किाणित बौद्धधमाच्या त्याच्या वाढत्या साहियामुळे त्याला पापािी व ज्या कृतीला पापी मानले 
जाई त्यात रंु्तले जाण्यािी भीती वाटू लार्ली असावी. पुढच्या कालातील या आज्ञालेिामंधून एक अशी 
ठाम सूिना णमळते की पाप व पुण्य या णवषयीच्या अत्यंत कमगठ कल्पनामध्ये तो रंु्तत िालला होता आणि 
सुरुवातीच्या त्याच्या सामाणजक नीतीकल्पनेला पे्ररिा िेिारा मूळिा जोर नाहीसा होण्यास सुरुवात िंाली 
होती. 
 

िौर्थ्या स्तंभशासनात परत िीघग णशलाशासनामंधील सूर उमटलेला आहे. [िौथे स्तंभशासन, ब्लोि, लें  

ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक , पृ.१६३.] धौली आणि जौर्डा येथील िोन वरे्ळ्या आज्ञालेिाशंी या आज्ञालेिािा काही 
अंशी संबधं आहे. त्या णठकािी अणधकाऱ्यानंी जबाबिार व कायगक्षम असाव े म्हिून आवाहन केलेले आहे. 
पि या णठकािी हे िोसही रु्ि अणधकाऱ्यामध्ये आहेत हे मासय केलेले णिसते कारि त्या स्थाणनक 
अणधकाऱ्यानंा पाणरतोणषक आणि णशक्षा िेण्यािी सत्ता प्रिान करण्यात आलेली आहे. पंिवार्सषक तपासिी व 
धम्ममहामत्ताच्र्या संस्था यामध्ये णिसून आलेल्या कें द्रीकरिाच्या प्रवृत्तीनंतर ही र्ोष्ट म्हिजे उलट णिशनेे 
टाकलेले पाऊल असे णिसेल. याि आज्ञालेिात इतरत्र वरे्वान प्रशासनाच्या प्रकाशात त्यािे स्पष्टीकरि 
करण्यात आलेले आहे. [िौथे प्रकरि पहाव.े] या अणधकाऱ्यानंा आपली कतगव्ये णनभगयपिाने व आत्मणवर्श्ासाने 
करता यावीत व तरीही त्यानंी शातंणित्त असाव,े म्हिून राजाने त्यानंा पाणरतोणषक आणि णशक्षा िेण्यािी 
सत्ता णिलेली आहे. हे िरोिरि एक अणतशय प्रर्ट पाऊल आहे आणि अणधकाऱ्याचं्या बाबतीत राजाला 
बराि णवर्श्ास वाटला असला पाणहजे. नोकरशाही व िेशािे प्रशासन िारं्ल्या रीतीने कायग करीत असाव े
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असे णिसते. त्याणशवाय हा अणधकार प्रिान करण्यात आला नसता. तथाणप, अशोकासारिे स्थान प्राप्त 
िंालेल्या कोित्याही राजाने, वाढत्या वषाबरोबर काही ना काही सत्ता प्रिान केली असती याकडे आपि 
िुलगक्ष करता कामा नये. कारि सुरवातीच्या वषांमधील उत्साहपूिग औत्सुक्य णटकून राहण्यास वाढते 
वयोमान साथ िेत नाही. 
 

सयायिानपद्धती आणि णशक्षा याचं्या बाबतीत धरलेला सारिेपिािा आग्रह हा एक मोठा महत्त्वािा 
पणवत्रा होता. हा काही केवळ एक पणवत्र णविार नव्हता. जर तो णविार कृतीत आिावयािा हेतू नसता तर 
तो येथे सारं्ण्यािीही काही र्रज नव्हती. या वाक्यािा िोन प्रकारानंी अथग लावता येिे शक्य आहे. 
कायद्याच्या दृष्टीतून सवग प्रजाजनािंी समानता झकवा िेशात सवगत्र समान कायिा. [उपरोक्त] कोिताही अथग 
घेतला तरी हे एक अणद्वतीय पाऊल टाकलेले होते आणि सामाणजक सयायािा आग्रह धरण्यािी अशोकािी 
णकती इच्छा होती  ते त्यावरून िशगवले जाते. आपल्या प्रजाजनािें अणधकाणधक कल्याि साधण्यािे त्यािे 
प्रयत्न िालू असतानाि मृत्यूिंडािी अमलबजाविी करण्यापूवी तीन णिवस सूट िेण्यािी तो आज्ञा करतो. 
हे सवलतीिे कृत्य आहे. कारि काहीच्या बाबतीत हा वळे किाणित णशके्षस पात्र ठरलेल्या मािसािे 
णनरपराणधत्व णसद्ध करण्यािा झकवा त्याला पिात्ताप िंाला आहे यािी िात्री करून घेण्यास उपयुक्त ठरू 
शकेल हे तो मासय करतो. बौद्धधमावर त्यािी स्वतुःिी दृढ श्रद्धा असतानाही त्याने कू्रर णशक्षा रद्द केल्या 
नाहीत हे लक्षात घेण्याजोरे् आहे. कायिा आणि सुव्यवस्था रािण्यासाठी कू्रर णशक्षा अत्यावश्यक आहेत 
असे तो णनुःशकंपिाने मानीत होता आणि जरी त्यािा व्यन्क्तर्त दृढ णवर्श्ास याचं्या णवरोधी असला तरी 
राज्यातील सयाय हा सवगमासय िुुःिि णशक्षा झकवा आनंििायक पाणरतोणषके यावर आधारलेला असला 
पाणहजे असे त्याला जािवलेले होते. [महाभारतात एक रसप्रि पणरच्छेि आहे. (िांतीपदवन्, २५९) अशोकाच्या या बाबतीत 
असलेल्या वृत्तीसारिीि वृत्ती त्यात व्यक्त िंालेली आहे. पुढच्या शतकामध्ये कू्रर णशक्षा रद्द करण्यात आल्या असे णिनी प्रवाशाचं्या वृत्तावंरून 
णिसते.] 
 

पािव्या स्तंभशासनात एक बरीिशी अशीि कल्पना व्यक्त िंालेली आहे. काही णवणशष्ट णिवशी 
णवणशष्ट प्राण्यािंी हत्त्या करू नये आणि इतर प्राण्यािंी मुळीि हत्त्या करू नये अशी आज्ञा तो िेतो. [पािव े

स्तंभशासन, ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ंद अिोक, प.ृ१६५.] यात णिलेली यािी अत्यंत र्ोंधळात टाकिारी आहे. यातील 
काही पश ूणनणितपिे ओिें वाहून नेिारे आहेत. इतर काही िाद्य आहेत. उिाहरिाथग माशािें काही प्रकार. 
पि कोितेही िास कारि नसताना अनेक प्रािी अवध्य म्हिून जाहीर करण्यात आलेले आहेत[णतसऱ्या 
प्रकरिात आपि या णवषयािी ििा केलेली आहे.] कुतुहल वाटण्याजोर्ी एक णवशषे र्ोष्ट म्हिजे, एक धमगणनष्ठ बौद्ध 
म्हिून आपल्या संपूिग साम्राज्यात तो अझहसेिा आिेश िेत नाही, तर फक्त ज्यािंी हत्त्या करावयािी नाही 
असे णवणशष्ट प्रािी िुलासेवार सारं्तो. प्रािीहत्त्येपासून संपूिगपिे िूर राहाण्यािा कायिा अशक्यप्राय ठरेल 
व त्यािी अंमलबजाविीही कधी करता येिार नाही यािी त्याला बहुधा जािीव असावी. 
 

आज्ञालेिािंा उदे्दश कोिता याणवषयीिे थोडक्यात, सवगसाधारि स्पष्टीकरि अशोक सहाव्या 
स्तंभशासनात िेतो. [ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ ं द अिोक, पृ. १६७.] आपल्या प्रजाजनाचं्या कल्यािािी काळजी हा 
आद्य हेतू होता व जर प्रजानन आपल्या जीवनाला धम्माच्या तत्वानुंसार वळि लावतील तर त्यानंा सौख्य 
प्राप्त होईल. लोकापंयगत धम्म पोहोिणवण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपि सवग वर्ाच्या आणि पंथाचं्या बाबतीत 
णनुःपक्षपाती राणहलेले आहोत आणि लोकानंा व्यन्क्तशुः भेटिे हे आपले कतगव्य आहे असे आपि मानीत 
असल्यामुळे हे शक्य िंाले, असा िावा तो करतो. प्रजाकल्यािािी पद्धती व त्यािा स्वतुःिा मानवतावािी 
दृणष्टकोन यािी सारं्ड धम्मामध्ये घातलेली होती. आपि व आपले प्रजाजन याचं्यात हे धम्म 
णविारणवणनमयािे साधन व्हाव े असे त्याला िरोिर वाटत होते. इतर कोित्याही कारिापेक्षा केवळ या 
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कारिाने धम्म आणि राज्यकता या नात्याने स्वतुः अशोक, यानंी सवग पंथाचं्या आणि श्रद्धाचं्या बाबतीत 
णनुःपक्षपाती राहाव ेहे अत्यावश्यक ठरले. 

 
अशोकाच्या कारणकिीच्या अठ्ठाणवसाव्या वषी सातव े स्तंभशासन कोरणवण्यात आले. [उपरोक्त, प.ृ 

१६८.] हा आज्ञालेि फक्त णिल्ली–टोप्रा येथील स्तंभावरि आढळतो. पिात णविार म्हिून अशोकाने आज्ञा 
णिलेली नसेल तर इतर स्तंभाचं्या बाबतीत हा आज्ञालेि का वर्ळण्यात आला यािे स्पष्टीकरि करिे 
कठीि आहे. [सीएफ् सेन, अिोक, प.ृ १४२–४३.] एका स्तंभावर हा आज्ञालेि कोरून िंालेला असला तरीही तो 
मारे् घेण्यात आला असावा धम्माणवषयी त्याने केलेल्या कामािा साराशं प्रामुख्याने त्यात असल्याने व 
धम्माचे त्याहून काही अणधक स्पष्टीकरि त्यात नसल्याने त्या आज्ञालेिाने काही णवशषे हेतू साध्य 
होण्यासारिा नव्हता म्हिून तो मारे् घेिे जास्त िारं्ले, असा णविार बहुधा अशोकाने केला असावा. परंतु 
णिल्ली–टोप्रा स्तंभावर तो राहू िेण्यास परवानर्ी णिली. 

 
लोकाचं्या भल्यासाठी अनेक सुधारिा अंमलात आिलेल्या असल्यािें हा आज्ञालेि सारं्तो. 

उिाहरिाथग, रस्ते बाधंलेले आहेत आणि त्याचं्या बाजूने छाया िेिारे वटवृक्ष आणि आंबराया लावलेल्या 
आहेत. िर आठ कोसावंर णवणहरी ििलेल्या होत्या आणि मािसे व जनावरे याचं्यासाठी पाण्यािी सोय 
केलेली होती. पि धम्माचे आिरि व प्रसार या अशोकाच्या राज्यकारभाराच्या एकमेव महत्त्वाकाकें्षशी 
तुलना करता या उपाययोजनािें मोल कमी आहे. इतर कोितेही कल्यािकारी काम णकतीही मोठ्या 
प्रमािावर केलेले असले तरी धम्माचे आिरि व प्रसार यामुळे त्याला िरे समाधान प्राप्त होते. राजा असे 
सारं्तो की, पूवी जरी धम्माच्या प्रर्तीिी इच्छा होती तरी ती फलदू्रप िंाली नव्हती. म्हिून अशोकाने िुहेरी 
धोरि स्वीकारले. एक म्हिजे धम्माचे स्पष्टीकरि करिारे आज्ञा लेि प्रसाणरत करिे व िुसरे म्हिजे 
धम्माला प्रणसद्धी िेण्यास व लोकानंी तो अंणर्कारावा म्हिून उते्तजन िेण्यास जबाबिार राहतील अशा 
अणधकाऱ्यािंी नेमिूक करिे. 
 

धम्ममहामत्ताचं्र्या हालिाली समाजातील कोित्याही एकाि र्टापुरत्या मयाणित नाहीत. 
समाजाच्या एका टोकापासून िुसऱ्या टोकापयंत संपूिग प्रमािावर झकवा अशोक म्हितो त्याप्रमािे 
र्ृहस्थाश्रमी लोकापंासून संसयासाश्रमी लोकापंयगत त्यािंा व्याप आहे. राजािे मनोव्यापार या णठकािी उघड 
असल्यामुळे या अणभप्रायास थोडेसे महत्त्व आहे. ब्राह्मिापंासून शूद्रापंयगत समाजािे वर्ीकरि करण्यािी 
ब्राह्मि णसद्धातंवाद्यािंी जी पद्धती होती; णतच्याप्रमािे अशोक आपल्या प्रजाजनािें वर्ीकरि करीत नाही. 
[काही प्रसरं्ी तो ब्राह्मि व इभ्य यािंा उल्लेि करतो. इभ्य म्हिजे श्रीमान मािस ेअसा शब्िशुः अथग असल्याने त्यािंा अथग वैश्य असा साधारिपिे 
घेतला जातो. पि या णठकािी समाजािा सवगसाधारि आवाका या अथाने तो घेतला नसून णवणवध जातींना उदे्दशून वापरली जािारी ती एक 
सामासय सजं्ञा आहे असे णिसून येते.] समाजातील र्टािें मूल्यमापन तो सामाणजक प्रणतष्ठचे्या आधारावर करीत नाही 
तर सामाणजक जबाबिारीच्या आधारावर करतो. र्ृहस्थ हा कुटंुबािा प्रमुि असल्याने तो समाजाच्या 
मूलभतू पणरमािािे प्रणतणनणधत्व करतो आणि त्याच्यावर जास्तीत जास्त सामाणजक जबाबिारी असण्यािी 
र्रज आहे संसयासी जािून बुजून समाजाच्या णनत्य जीवनापासून िूर राहात असल्याने अशा प्रकारिी 
जबाबिारी त्याच्यावर कमीत कमी प्रमािावर असते धम्ममहामत्तानी णवणवध पंथीयाचं्यामध्ये 
णनुःपक्षपातीपिाने काम कराव ेअशी अपेक्षा आहे. अथात काहीजिाकंडे णवणशष्ट पंथ िास करून सोपणवलेले 
आहेत. यामध्ये सध, ब्राह्मि, आजीणवक आणि णनगं्रथ यािा उल्लेि केलेला आहे. 
 

या अणधकाऱ्याचं्या आििी एका र्टाकडे, राजा आणि राजकुटंुबातील वरे्वरे्ळया व्यक्ती यानंी 
केलेल्या धमगिानािंी िेिभाल करण्यािे काम संपूिगपिे सोपणवलेले आहे. धम्मािी वाढ व्हावी या हेतूने ही 
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िाने केलेली आहेत. काही राजघराण्यातील प्रत्येक व्यक्ती एिाद्या संस्थेला वा पंथाला आश्रय िेते आणि 
त्याच्या िणरताथासाठी णनत्य िेिग्या िेत राहते, या आज णिसिाऱ्या कल्पनेसारिीि किाणित ही पद्धती 
आहे. अशा प्रसंर्ी धम्म–महामत्त या िेिग्या घेऊन येत असावते यात शकंा नाही आणि णशवाय अशा प्रसंर्ी 
त्या संस्थेपुढे धम्माच्या मौणलकतेणवषयी ते प्रविने करीत असावते. कारूवाकी रािीने णिलेल्या िेिग्यािंी 
नोंि करण्यािी आज्ञा अशोकाने ज्या आज्ञालेिात णिली आहे. [िुसरे प्रकरि पाहाव,े आणि ब्लोि,ले एसस्के्रपणसओं ि 

अशोक, प.ृ १५९.] तो रािीिा आज्ञालेि कोरणवण्यािा संबंध या पद्धतीशी असावा असे णिसते. 
 
या लेिात अशोक पुढे असे स्पष्ट करतो की, णनयम आणि मतपणरवतगन या िोन मार्ांनी धम्माची 

णशकवि िेण्यात आलेली आहे.मतपणरवतगनाच्या मार्ाने बरेिसे यश णमळणवलेले आहे आणि णनयम फारसे 
पणरिामकारक ठरलेले नाहीत हे अशोक कबलू करतो. स्पष्टीकरिाथग म्हिून तो असे उिाहरि िेतो की, 
काही जनावरे अवध्य आहेत असे जाहीर करण्यात आले व म्हिून त्याचं्या हत्त्येवर णनबंध घालण्यात आले. 
परंतु धम्माची समज आल्यामुळे आपोआपि जनावरािंी हत्त्या होिार नाही व मर् णनयम करण्यािी जरूरही 
राहिार नाही. अर्िी या टप्प्यावरही णनबधंापेक्षा अणधक जोरिार पे्ररिा म्हिून मतपणरवतगनािे मूल्य 
अशोकाने जािलेले होते आणि या काळातील धम्म–महामत्त या संस्थेने लोकाचं्या.जीवनात हस्तके्षप 
करण्यािी जरी प्रिंड सत्ता णमळणवलेली असली तरी अजूनही ताणत्त्वकदृष्ट्या, मतपणरवतगनािे महत्त्व णकती 
आहे त्यावरि अशोक अणधक भर िेतो. 

 
आज्ञालेिाचं्या स्थूल वर्ीकरिातील िुसऱ्या प्रकारामध्ये िार आज्ञालेिािंा समावशे होतो यामध्ये 

अशोकाने बौद्धधमाच्या णशकविुकीवरील आपली श्रद्धा व्यक्त केलेली आहे आणि ते िास करून 
आपल्यासारख्याि बौद्धधमीयानंा व संघाला उदे्दशून णलणहलेले आहेत. हे आज्ञालेि म्हिजे रुन्म्मनिेइिा 
कोरीव लेि; णनर्णलसार्रिा कोरीव लेि.िुफळीसंबधंीिा आज्ञालेि आणि भब्रिा.आज्ञालेि या णठकािी 
अशोक स्वतुःला एक मौयग सम्राट समजून बोलत नसून संपूिगपिे एक िाजर्ी व्यन्क्त म्हिून आपले णविार 
सारं्त आहे बौद्धधमािे आिरि करिारा, आवश्यक त्या तीथगयात्रा करिारा आणि धमगणनष्ठ अनुयायाकडून 
अपेणक्षत अशा प्रथा मानिारा असा अशोक आपि या णठकािी पाहतो. 
 

बुद्धािा जसम िंालेला असल्यामुळे जी जार्ा पणवत्र मानली जाई, त्या लुन्म्बनीवनािी राजाने जी 
तीथगयात्रा केली णतिी नोंि रुन्म्मनिेइ येथील स्तंभावरील कोरीव लेिात आहे[उपरोक्त. पृ १५७, रुन्म्मनिेइ हे 
लुन्म्बनीिे आधुणनक नाव आहे. या िेड्ातील जणमनीवरिा कर व महसुलािी आकारिी यात कपात करण्यात आली होती. आज्ञालेिािा हा 
पुढिा भार् राजाच्या िप्तरिासयािा एक भार् म्हिून मानला जात असेल. िुसऱ्या व णतसऱ्या प्रकरिामध्ये आम्ही या आज्ञालेिािंी ििा केलेली 
आहे.] िारं्ल्या बौद्धधमीयाने ज्या िार सवगसामासय तीथगयात्रा कराव्यात अशी अपेक्षा केली जात असे 
त्याचं्यापैकी लुन्म्बनीिी तीथगयात्रा ही एक होती. आपल्या राज्याणभषेकाच्या पंधराव्या वषी राजाने 
कोनकमल स्तुपाला भेट णिली व पुढच्या काळात त्यािा णवस्तार करण्यात आला, या वस्तुन्स्थतीिी नोंि 
णनर्णलसार्रच्या कोरीव लेिात केलेली आहे. [ब्लोि, ले एसस्के्रपणसओ ंि अशोक, पृ. १५८] हा लेि भग्न अवस्थेत 
असल्यामुळे हा नंतरिा काळ कोिता ते वाििे शक्य होत नाही. णवणवध बौद्ध स्थळाचं्या त्याने केलेल्या 
तीथगयात्रामंध्ये त्याने ही भेट णिली असावी राज्यारोहिाच्या णवसाव्या वषी त्याने लुन्म्बनीला भेट णिली असे 
आपल्याला सारं्ण्यात आलेले आहे. कोनकमन स्तुपाला णिलेली िुसरी भेट याि सुमारास असली पाणहजे. 
सरत्या वषांबरोबर अशोकािी बौद्धधमाणवषयीिी व्यन्क्तर्त आसक्ती वाढलेली आहे हे णनर्णलसार्रच्या 
कोरीव लेिावरून स्पष्ट णिसून येते. 

 
सािंी, सारनाथ व कोसम अशा तीन णठकािी िुफळीसबंधंीच्या आज्ञालेिातील मजकूर असून तो 
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त्याच्या कारणकिीच्या उत्तरकालात म्हिजे इ. स. पू. २४० मध्ये प्रसृत करण्यात आला होता. [उपरोक्त, पृ. 
१५२, िुसऱ्या प्रकरिामध्ये आम्ही या कालाणवषयीिी कारिे णिलेली आहेत.] संघातील ऐक्य नष्ट करण्यािा प्रयत्न जर णभक्ष ूव 
णभक्षुिी यानंी केला तर त्यानंा संघातून काढून टाकले जाईल अशी धमकी हा आज्ञालेि िेतो संघािे कायग 
एकमताने िालाव े असे एक बौद्धधमीय म्हिून अशोकाला वाटते आणि संघातील फुटीर प्रवृत्ती तो सहन 
करिार नाही हे सवाना माहीत व्हाव ेअशी त्यािी इच्छा आहे म्हिून हा लेि प्रसृत करण्यात आला. या 
आज्ञालेिािी एक प्रत संघाच्या कायालयात राहावी व सवगसामासय उपासक आणि तत्संबणंधत अणधकारी 
यानंा या णवषयाबाबत राजािी काय इच्छा आहे ते समजाव ेम्हिून आििी एक प्रत जाहीर करावी अशी तो 
आज्ञा िेतो हा आज्ञालेि संघाणवषयी कायग करिाऱ्या िास महामत्ताना उदे्दशून आहे. हा आज्ञालेि सवग 
बौद्धकें द्राकडे पाठणवण्यात आलेला असला पाणहजे आणि स्थाणनक महामत्तानंा त्या सूिना णमळालेल्या 
असल्या पाणहजेत. 
 

शवेटच्या उरलेल्या आज्ञालेिात, भब्रच्या अज्ञालेिात काळािा उल्लिे नाही. परंतु अशोकाच्या 
कारणकिीच्या शवेटी शवेटी तो प्रसृत केला रे्ला असावा असे आम्हाला वाटते. [ब्लोि, ले एसस्के्रपणसओ ंि अशोक, 

प.ृ १५४, हाि लेि कलकत्ता बैराट णशलालेि म्हिूनही ओळिला जातो.] ज्या टेकडीवर तो आढळला णतच्यामध्ये िोन बौद्ध 
मठािें अवशषे आहेत. [अक्यालॉणजकल णरपोटगस् िोन, पृ. २४८.] हे या आज्ञालेिाशी संपूिगपिे सुसंर्त आहे, कारि 
हा आज्ञालेि संघाला उदे्दशून आहे. बौद्धधमावरील आपल्या णवर्श्ासािी राजाने यात स्पष्ट कबलुी णिलेली 
आहे आणि णभक्ष ू झकवा सामासय उपासक यानंा ज्या बौद्धधमगगं्रथािंा पणरिय असिे अर्त्यािे आहे अशा 
अनेक गं्रथािंी त्यात उिाहरिे आहेत. आपि बौद्धधमीय असल्यािी कबुली अशोकाने स्पष्ट शब्िात यात 
णिलेली असल्याने हा आज्ञालेि महत्त्वािा आहे. बुद्ध धम्म व संघ यावरील त्यािा णवर्श्ास हा आज्ञालेि 
सारं्तो. [हा णवर्श्ास म्हिजे बौद्धधमािा एक भार् आहे.] या णवधानात कोित्याही प्रकारिी संणिग्धता नाही. तथाणप, हा 
आज्ञालेि सवगसाधारि जनतेसाठी नसून राजाने सरळ सरळ व संपूिगपिे संघाला उदे्दशून णलणहलेला 
वैयन्क्तक आज्ञालेि आहे. भब्रच्या सध्याच्या जारे्जवळील िोन मठामंधील णभक्षूंना उदे्दशूनि हा लेि 
णलणहलेला होता हेि जास्त करून संभवनीय णिसते. अशोकाने एक बौद्धधमीय या नात्याने हा आज्ञालेि 
प्रसृत केलेला आहे. म्हिूनि या णठकािी आपल्या णनत्याच्या िेवानम्णपय णपयिन्स्स राजा या णबरूिाने तो 
स्वतुःिा उल्लिे करीत नाही तर णपयिन्स्स लाज मर्धे, ‘मर्धािा राजा णपयिन्स्स’ या अर्िी साध्या 
णबरूिाने का करतो यािेही स्पष्टीकरि णमळते. 

 
अनेक ध्येये व आिार यािंा समावशे असलली एक जीवनपद्धती म्हिून अशोकािा धम्म उियास 

आलेला आहे. हत्त्येबाबत संयम हे एक महत्त्वािे तत्त्व होते. तसेि समंजस कौटंुणबक आणि सामाणजक 
नातेसंबधंािंा आग्रह त्यात होता. मर् ते नातेसबंंध माताणपता आणि मुले, वडीलधारी मंडळी आणि लहान 
मंडळी, णमत्र झकवा णवणवध णविारधारा असलेले पंथ याचं्यामधील कोितेही असोत. वैद्यकीय सवलतींिी 
उपलब्धता, उत्तम िळिवळि, अंधश्रद्धावंर णनष्ट्कारि होिाऱ्या ििाला प्रणतबधं यासंारख्या णवसाव्या 
शतकाच्या भाषेत ज्याला समाजकल्यािािा कायगक्रम म्हिता येईल अशा र्ोष्टींिा समावशे त्यात 
होता.णविार आणि कृती यातं सौम्यपिा हा मुख्य मुद्दा होता. परंतु तरीही सुरुवातीला कोित्याही प्रकारिी 
सक्ती करण्यािा प्रयत्न त्यात नव्हता. तत्त्व े सुिणवण्यात आलेली होती आणि त्याबाबत पसंती करण्यािे 
काम प्रत्येक व्यक्तीच्या सारासार णववकेबुद्धीवर सोपणवण्यात आलेले होते. उत्तरकालीन आज्ञालेिामंधील 
एक णनणित बिल आपि पाणहलेला आहे. िीघग स्तंभशासनामंधील णिलेला सल्ला जास्त संणिग्ध िंालेला 
आहे व िीघग णशलाशासनामंधील सल्ल्यापेक्षा तो फारि कमी मोलािा आहे धम्माला यश 
णमळाल्याच्या.कल्पनेने लेिक इतका पछाडला रे्लेला आहे की त्याने वास्तवातील पणरन्स्थतीिी ििल 
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घेतलेली णिसत नाही. 
 

बौद्धधम्म झकवा धमग या व्यापक संजे्ञने ओळिली जािारी इतर कोितीही स्वीकारलेली पद्धती 
म्हिजे धम्म असा या संजे्ञिा अथग घ्यावयािा नाही, ही काळजी आपल्याला घेतलीि पाणहजे. धम्म ही संज्ञा 
कोिी आणि कोित्या संिभात वापरली यािे तपशीलवार पृथक्करि केल्यानतरि णतिा िरा अथग लावता 
येिे शक्य आहे. प्रािीन भारतातील साणहत्य आणि णविार यात अणवष्ट्कृत िंालेले सवग धमग झकवा धम्म हे 
एकि आहेत झकवा जवळ जवळ सारिेि आहेत असे सुिणविे म्हिजे रे्ल्या िोनश ेवषामध्ये कोित्याही 
संिभात वापरलेली समाजवाि ही संज्ञाही एकाि अथाने झकवा जवळजवळ सारख्याि अथाने वापरलेली 
आहे असा आग्रह धरण्याइतकेि अणविारीपिािे आहे. पूवी वारंवार प्रयत्न केला आहे त्यािप्रमािे, 
अशोकाच्या धम्म या शब्िासाठी समानाथी शब्ि शोधण्यािी सुिैवाने र्रज नाही. ‘अशोकािा धम्म म्हिजे 
काय’ या प्रश्नाला उत्तर िेण्याइतके णवस्तृत, पुरेसे व णवर्श्सनीय साणहत्य त्याच्या स्वतुःच्याि 
आज्ञालेिामधून णमळते. 
 

कायिा आणि सामाणजक सुव्यवस्था अशा दृष्टीने वापरलेली धम्म ही संकल्पना मौयगकालीन 
भारताला मुळीि नवी नव्हती. अशोकाने आपल्या धम्माच्या प्रसाराबरोबर तो अणधक ियामय करण्यािा 
आणि वस्तुतुः सद्रु्िी वतगन हेि अणधक महत्त्वािे हे िािणवण्यािा प्रयत्न केला सद्रु्िी वतगन व िुरु्गिी 
वतगन याचं्यातील भेि ओळिण्याच्या पात्रतेमुळे इतर प्रािीसृष्टीपासून मनुष्ट्य वरे्ळा ओळिता येतो आणि 
सवग मािसानंा सामासयतुः सद्रु्िािें आिरि करिे शक्य होते. असे वतगन अंतभूगत करिारा.धम्म 
सापं्रिाणयक श्रद्धािंा अडसर पार उल्लंघून जातो. आम्ही पूवी म्हटले त्याप्रमािे धम्म ही प्रामुख्याने आपल्या 
स्वतुःच्या समाजाच्या संिभात व्यक्तीशी णनर्णडत असिारी नैणतक संकल्पना होती. आपल्या धम्मािा प्रसार 
करण्यात धार्समक णशकविकुीमधील सकुणित वृत्ती कमी करण्यािा, सबलापंासून िुबगलािें संरक्षि 
करण्यािा आणि कोित्याही सासं्कृणतक र्टाला आके्षप घेता येिार नाही इतकी सामाणजक वतगनातील 
उिार जािीव आपल्या संपूिग साम्राज्यात वाढणवण्यािा प्रयत्न अशोक करीत होता. 
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६ : उत्तरकालीन मौर्यवराजे 
 

भारतातील एक राजकीय शक्ती या दृष्टीने िंालेला मौयग घराण्यािा शवेट अशोकाच्या 
मृत्यूनंतरच्या वषानी पाणहला. मौयग राज्यकते आििी एक अधगशतक राज्य करीत राणहले. इ. स. पूवग 
िुसऱ्या शतकाच्या सुरुवातीच्या भार्ात हे घरािे संपूिगपिे कोलमडले आणि शुरं् घरािे त्या जार्ी आले. 
या अधगशतकात मौयग साम्राज्यािे णवघटन िंाले आणि िंद्ररु्प्ताने आपल्या जीणवतकायािी सुरुवात ज्या 
राज्यापासून केली होती त्या कें द्राच्या णिशनेे अशोकाच्या णवस्तृत प्रिेशािा संकोि होऊ लार्ला व हे 
साम्राज्य कमी अणधक मानाने मर्धिेशापुरते मयाणित िंाले. अशोकाच्या कारणकिीणवषयी भरपूर पुरावा 
उपलब्ध आहे. त्याच्या तुलनेत उत्तरकालीन मौयाणवषयी अर्िीि अंधुक पुरावा आहे. हा पुरावाही इतका 
र्ोंधळात टाकिारा व अणनणित स्वरुपािा आहे की मौयग घराण्याच्या शवेटच्या पन्नास वषांिीं रिना 
करताना इणतहासकारािंी मते परस्परापंासून णभन्न पडतात, प्रत्येकजि जास्तीत जास्त अनुमानजसय रिना 
सुिव ूशकतो. 
 

उत्तरकालीन मौयांच्या वशंावळी अनेक साधनगं्रथामंध्ये उपलब्ध आहेत. राज्यकत्यांणवषयी जो 
काही व्यन्क्तर्त पुरावा उपलब्ध आहे त्याच्याशी या याद्यािंी तुलना करण्याने उत्तम आरंभझबिु णमळू शकेल. 
पुरािगं्रथ उत्तरकालीन मौयगराजािंी णवस्तृत यािी िेतात, परंतु या याद्यामंध्ये बराि फरक पडतो हे 
िालील याद्यावंरून णिसून येईल. 

 
 वायु आणि ब्रह्माडं पुरािे[पार्सर्टर, 

डायनॅन्स्टज् ऑफ णि कणल एज. प.ृ २९.] 
कारणकिीिी वष े

 अशोक  
नंतर कुिाल  

,, बंधुपाणलत ८ 

,, इंद्रपाणलत १० 
,, िेववमा ७ 
,, शतधनुस् ८ 
,, बृहद्रथ ७ 

 
पुष्ट्यणमत्र या शुरं् घराण्याच्या संस्थापकाकडून बृहद्रथािा िून िंाल्याने ते राजघरािे संपले. सवग 

पुरािानंी या घटनेिा उल्लेि केलेला असल्याने आम्ही प्रत्येक वळेी ती घटना सारं्िार नाही. 
 

 मस्यपुराि[उपरोक्त, पृ. २८. ] कारणकिीिी वष े
 अशोक  

नंतर िशरथ ८ 
,, संप्रणत ९ 
,, शतधसवन ८ 
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,, बृहद्रथ ७ 
   
 णवष्ट्िुपुराि[िोणवसाव ेप्रकरि.]  
 अशोक  

नंतर सुयशस  
,, िशरथ  
,, संर्त  
,, शाणलशुक  
,, सोमवमगन  
,, शतधसवन  
,, बृहद्रथ  

 
पार्सर्टर ज्याला एवायु पुराि म्हितो त्याच्या आधारे राजािंी आििी एक यािी तो सुिणवतो. 

यापूवीि णिलेल्या यािीपेक्षा ती वरे्ळी आहे. [पार्सर्टर, डायनॅन्स्टज ऑफ िी कणल एज्. पृ. २९. ] 
 

 अशोक कारणकिीिी वष े
नंतर कुलाल(कुिाल?)  

,, बंधुपाणलत ८ 
,, िशोि ७ 
,, िशरथ ८ 
,, संप्रणत ९ 
,, शाणलशुक १३ 
,, िेवधमगन ७ 
,, शतधसवन ८ 
,, बृहद्रथ ७ 

 
जर या सवग याद्यािंी एक यािी केली तर आपल्याला ती िालीलप्रमािे णमळेल. 

 
  कारणकिीिी वष े
 अशोक  

नंतर कुिाल ८ 
,, बंधुपाणलत ८ 
,, इंद्रपाणलत १० 
,, िशोि ७ 
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,, िशरथ ८ 
,, संप्रणत ९ 
,, शाणलशुक १३ 
,, िेववमगन ७ 
,, शतधसवन ८ 
,, बृहद्रथ ७ 

 
तथाणप ही यािी स्वीकाराहग नाही. हे राजघरािे १३७ वष े णटकले याणवषयी सवग पुरािािंी 

एकवाक्यता आहे. या राजघराण्याच्या पणहल्या ८५ वषांमध्ये पणहले तीन मौयगराजे होऊन रे्ले[पार्सर्टर, 
डायनॅन्स्टज् ऑफ णि कणल एज, पृ. २६, २७.] त्यामुळे उरलेल्या ५२ वषांिी णवभार्िी उत्तरकालील मौयगराजामंध्ये 
करावी लार्ते. वर णिलेली यािी बाि ठरणवलेली आहे. कारि त्या यािीतील एकूि संख्या ८५ वष ेयेते व 
म्हिूनि पुरािामंधील इतर याद्याही बाि ठरतात कारि त्यामधील बेरजा ५२ वषांपेक्षा कमी  झकवा अणधक 
येतात. अशा प्रकारे पुरािामंधील याद्यामंध्ये अनेक फरक आहेत झकवा काहीतरी वर्ळलेले आहे आणि 
म्हिूनि कोितीही एक यािी संपूिगपिे णवर्श्सनीय म्हिून स्वीकारता येिे शक्य नाही, हे आपि पाणहले. 

 
उत्तरकालीन मौयांणवषयी इतर गं्रथानंीही याद्या.णिलेल्या आहेत. त्यापंैकी अिोकार्दानात 

िालील यािी आहे. 
 

 
अशोक  

नंतर संपणि  
,, बृहस्पणत  
,, वृषसेन  

नंतर पुष्ट्यधमगन  
,, पुष्ट्यणमत्र  

 
जैन आख्याणयकामंध्ये आपल्याला िोन नाव े णमळतात[पणरणशष्टपवगन नऊ, ३४–५४.] अशोकानंतर त्यािा 

नातू, कुिालिा मुलर्ा संप्रती हा र्ािीवर आला असे आपल्याला समजते  
 

तारानाथ, हा णतबटेी इणतहासकार बौद्ध गं्रथािंा आधार घेऊन िालील नाव े िेतो. [गेशिश्ट डेस 
बुशद्धस्मुस इन इंशडर्यन, आठ, प.ृ ५०.] 

 
 अशोक  

नंतर णवर्ताशोक  
,, वीरसेन  

 
कल्हिािी राजतरंशगिी, अशोकािा वारस म्हिून जालुक, हे अर्िी वरे्ळे काय सारं्ते[एक, १०८–

५३.] त्याच्या नंतर िामोिर र्ािीवर आला. 
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प्रािीन युरोपीय गं्रथापंकैी पॉणलणबअसिा गं्रथ हा एकि पुरावा आपल्या जवळ आहे. तो णलणहतो 
की, इ. स. पूवग २०६ मध्ये णसणरयाच्या ॲणटओकस णि गे्रटने सोफर्सेनोस याच्याबरोबर परत मतै्री केली. 
त्यािे विगन ‘भारतीय राजा ’असे केलेले आहे. [णहस्टरीज, अकरा, ३९.] पॉणलणबअस पुढे अशी माणहती िेतो की, 
‘येथे त्याने आििी हत्ती णमळणवले त्यामुळे त्यािे हन्स्तिल एकूि १५० पयंत रे्ले, यानंतर आपल्या 
सैणनकानंा धासय वाटल्यावर तो स्वतुः आपल्या सैसयाला घेऊन णनघाला. राजाने जो पैसा िेण्यािे कबूल 
केले होते तो र्ोळा करण्यासाठी सायणिंकच्या अँड्रोस्थेणनसला मारे्ि ठेवले.’ सोफर्सेनोस हे सुभर्सेन या 
भारतीय नावािे ग्रीक रुपातंर आहे हे स्पष्ट आहे. हा राजा कोि होता याणवषयीिी ििा आपि जरा नंतर 
करू. 

 
पुष्ट्यणमत्राने केलेल्या बृहद्रथाच्या वधािी कथा बािाने हर्वचशरत या गं्रथातही साणंर्तली आहे[सहा.] 

पुष्ट्यणमत्र या िुष्ट सेनापतीने आपला स्वामी बृहद्रथ मौयग याला ठार मारले, हा राजा डोक्याने जरा कमी होता 
व सैसयािी पाहिी करण्याच्या णमषाने सेनापतीने त्याला नेले होते, असे तो णलणहतो. 

 
अशोकािा आििी एक संभाव्य वारस म्हिजे त्यािा मुलर्ा तीवर. त्यािे आन्स्तत्व ऐणतहाणसक 

पुराव्याने णसद्ध िंालेले आहे. त्यािी आई कारुबाकी णहच्याबरोबर त्यािा उल्लिे रािीच्या आज्ञालेिात 
आलेला आहे. [ब्लोि , ले एंस्के्रपणसओ ि अशोक,पृ. १५९.] परंतु या राजपुत्रािा.हा एकमेव उल्लेि आहे. कारि 
िुसऱ्या एिाद्या नावाने त्यािा उल्लिे नसेल तर वाङ्मयीन साधनात त्यािा उल्लेिि नाही. बौद्ध 
आख्याणयकामंध्ये असलेली णतस्सरख्िा म्हिजेि रािी कारुबाकी (िोघींिेही विगन अशोकािी िुसरी रािी 
असे असल्याने) हे आपले पूवी केलेले अनुमान जर बरोबर असेल तर कारुबाकी हे णतिे व्यन्क्तर्त नाव 
असेल व ती पट्टरािी िंाल्यानंतर णतने णतस्सरख्िा हे अणधकृत नाव धारि केले असाव[ेिुसरे प्रकरि पाहाव.े].व 
तसे असेल तर तीवरािे नाव नाहीसे होिे समजण्यासारिे आहे. ती एक महत्त्वाकाकं्षी स्त्री असल्याने 
वृद्धावस्थेकडे िुंकिाऱ्या अशोकाच्या कृतींवर णतिे बरेिसे णनयंत्रि असाव े असे या.साधनावरून सूणित 
होते. [प्रणिंलस्की, ला लेजािं ि लॉपेरर अशोक. प.ृ २८३, तळटीप.] अशोकाच्या वृद्धापकाळात त्याला तीवर हा मुलर्ा 
िंाला असावा व म्हिून तो आवडता व लाडावलेला पोर असावा. 
 

बौद्धधमाणवषयी अशोकाला वाटिाऱ्या आस्थेिा णतस्सरख्िाला जर क्रोध येत असेल व णतच्या 
णवषयीच्या अशोकाच्या पे्रमात ती आस्था प्रणतस्पधी आहे असे ती मानीत असेल (बोणधवृक्षािी णतने हानी 
केल्यािी आख्याणयका आहे त्यावरून हे सूणित होते) तर राजाने तीवराला आपला वारस नेमाव ेम्हिून णतने 
णपच्छा पुरणवलेला असिे अर्िी शक्य आहे. [महावंस, वीस, १–६.] ती एक अणतमहत्त्वाकाकं्षी माता असल्याने तो 
तरुि राजपतु्र णतच्या अध्या विनात असावा. त्यामुळे इतर राजपुत्रानंा त्याच्या सावत्र भावानंा, ज्याचं्यामध्ये 
कुिालासारिे काहीजि वयाने त्याच्यापेक्षा बरेि मोठे होते, त्यािा बरािसा णतरस्कार वाटत असावा, 
त्यामुळे त्याचं्या णपत्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या अल्लड वयामुळे त्यानी त्याच्याकडे िुलगक्ष केले असाव े
.अशोकानंतर. कुिाल र्ािीवर आला हे जर िरे असेल आणि णतसरख्िाने कुिालाला आधंळे केले या 
आख्याणयकेत जर काही तर्थ्य असेल तरअशोकाच्या मृत्यूनंतर णतस्सरख्िा व णतिा मुलर्ा हे िोघेही िूर 
सारले रे्ले असतील व त्यात आियग वाटण्याजोरे् काही नाही. 

 
अशोकािा वारस म्हिून कुिालािा वारंवार उल्लेि केला रे्ला आहे. तक्षणशला येथील बंड 

िडपण्यासाठी त्याला पाठणवण्यात आल्यािी कथा बौद्ध आख्याणयका सारं्ते पि ऐणतहाणसक दृष्ट्या ती 
असत्य असावी असे आम्हास वाटते. [िुसरे प्रकरि पाहाव.े] िुसऱ्या एका बौद्ध आख्याणयकेत कुिालाला िूपि 
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महत्त्व णिले रे्ले आहे त्यात त्याला आंधळा करण्यास णतस्सरख्िा जबाबिार आहे, पि या आख्याणयकेिी 
णवर्श्सनीयता शकंास्पि आहे. [उपरोक्त.] तरीही कुिाल हा अशोकािा मुलर्ा होता, तक्षणशला येथे 
राज्यपाल होता आणि तो अशोकानंतर र्ािीवर येिे संभवनीय नसले तरी शक्य होते असे णिसून येईल. 
 

अशोकाच्या मार्ून त्यािा नातू िशरथ हा झसहासनावर आला असे मत्स्य पुराि सारं्ते. 
अशोकानंतर सुयशस व त्याच्यानंतर िशरथ र्ािीवर आल्यािे णवष्ट्ि ुपुराि सारं्ते. कोित्या तरी गं्रथामध्ये 
सुयशसिा उल्लेि आहे असा हा एकमेव प्रसंर्. सुयशस हे कुिालािेि एक नाव होते असे सुिणवण्यात 
आलेले आहे. [ि ला वाले पुसे,लें ि ओ तों िे.मौयग पृ. १६४.] ते िरेही असू शकेल. सुंिर डोळे असिाऱ्या कुिाल या 
पक्षावरून ते नाव ठेवण्यात आले होते. कारि त्याच्या स्वतुःच्या डोळ्यािें सौंियग. [प्रणिंलस्की, ला लेजािं ि लॉपेरर 
अशोक, प.ृ २८१.] सुयशस म्हिजे ‘थोर वैभवािा’ हे त्याने राजा िंाल्यानंतर अणधकृत नाव म्हिून धारि केले 
असाव.े हे शक्य आहे व ती प्रथा अनेक घराण्यामंध्ये प्रिणलत होती. सुयशस हे नाव आणि शदव्र्यार्दानात 
त्याला णिलेले धमगणववधगन हे नाव या िोहोत संबंध असू शकेल. परंतु हे ठामपिे सारं्ता येिार नाही. त्याला 
आंधळा करण्यात आल्याणवषयीिी कथा जर िरी असेल तर आपले नाव बिलण्याच्या इच्छेस त्याला 
आििी एक कारि णमळाले असाव.े तथाणप जर त्याला आधंळा करण्यात आले असेल तर त्यािे 
झसहासनावर येिे ही वस्तुन्स्थती शकंास्पि होऊ शकेल. ज्या व्यक्तीिे कोितेही महत्त्वािे इंणद्रय र्मावलेले 
असेल त्या व्यक्तीिा राजपिावरील हक्क आपोआप नष्ट होतो असे णवणधसणंहतानंी जाहीर केले व प्रघाताद्वारे 
त्यािा उपयोर्ही होत राणहला. मौयांच्या िरबाराने आधंळ्या राजपुत्राला राज्य करण्यास परवानर्ी णिली 
असेल असा संभव णिसत नाही. बौद्ध आख्याणयका ऐणतहाणसक दृष्ट्या सत्य असोत वा नसोत, परंतु सवग 
राजपुत्रामंध्ये कुिाल हीि िोसही कथामंध्ये मध्यवती व्यक्ती होती या वस्तुन्स्थतीवरून या राजपुत्राला 
महत्त्व होते व तो राज्यािा णनयोणजत वारस असण्यािाही संभव होता हे णसद्ध होते. त्याला आधंळा 
करण्यात आलेल्या कथेिा लाक्षणिक अथग, म्हिजे बौद्धधमाच्या बाबतीत त्याला डोळे िंाकण्यास लाविे 
हाही असू शकेल. बौद्ध णभक्षूंच्या दृष्टीने बौद्धधमापासून कोिीही िूर जािे म्हिजे सम्यक मार्ाच्या बाबतीत 
डोळे िंाकिे. अशोकाच्या मुलाच्या बाबतीत बौद्धधमापासून िूर जािे म्हिजे त्याला आंधळा करिे. 
 

मत्स्य पुरािात आलेल्या उल्लेिािेरीज नार्ाजुगनी टेकड्ामंधील रु्हावंरूनही िशरथािी माणहती 
णमळते. या रु्हा त्याने आजीणवकानंा िान केलेल्या होत्या. िेवानम्णपय िशरथ याच्या आजे्ञवरून कोरलेले 
तीन लेि असे सारं्तात की, राज्यारोहि िंाल्यावर लरे्ि या रु्हािें िान करण्यात आले. [सरकार, शसलेक्ट 

इन्स्कस्क्रप्ि्स पृ. ७९] अशोकाच्या कारणकिीनंतर लरे्ि हे लेि कोरण्यात आले हे त्यातील णलपीवरून स्पष्ट होते. 
ते अशोककालीन ब्राह्मी णलपीत असून त्यािें सवगसाधारि स्वरूप अशोकाच्या कोरीव लेिासंारिे आहे. हे 
णनवासस्थान यावचं्चद्रणिवाकरी णटकून राहो, ही इच्छा सातव्या स्तंभशासनािी आठवि करून िेते. या 
लेिात, स्त्रीपुरुषानंी यावचं्चद्रणिवाकरी धम्माच्र्या तत्त्वापं्रमािे आिरि कराव ेअशी अशोक इच्छा करतो. 

 
रु्हािें िान, कोरीव लेि व िेवानंणपय या णबरुिािा वापर या सवांवरून आपल्या 

आजोबासंारिीि, अशोकासारिीि िशरथािी वृत्ती होती हे सूणित होते. दसलथेन देर्ानंशपरे्यन अनंतशलमं 
अशभशसतेन या शब्िप्रयोर्ामध्ये िेवानंणपयेन या शब्िात अशोकािा उल्लेि केलेला आहे असे एक मत 
माडंण्यात आलेले आहे. देर्ानंशपर्य हे णबरुि अशोक नेहमी आपल्या णपयिस्सी या नावाच्या मारे् लावीत 
असे व वर िशगणवल्याप्रमािे नंतर लावीत नसे या वस्तुन्स्थतीवर हे मत आधारलेले आहे. याि आधारावर ि 
ला वाले पूसेवरील शब्िप्रयोर्ािे भाषातंर ‘अशोकाने िशरथाच्या डोक्यावर मुकुट ठेवल्यानंतर लरे्ि त्याने 
या रु्हा णिल्या.’ असे करतात. [लेंद ओ तों दे मौर्यव… पृ. १६५.] हा अथग आम्ही मासय करीत नाही. एिािा राजा 
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वापरीत असलेले िेवानंणपय हे णबरुि िशरथाने धारि केले असाव ेहे अर्िी शक्य आहे. हे णबरुि नावाच्या 
मारे् वा पुढे कोठेही वापरता येते. अशा प्रकारे एिाद्या राजाला आपले नाव आणि राजघराण्यातील आपला 
क्रम िेऊन नंतर आपली णबरुिे लावता येतात. व्याकरिाच्या दृष्टीने िशरथािे णबरुि म्हिून कोरीव 
लेिातील िेवानंणपय हा शब्ि बरोबर आहे कारि हा शब्ि राजािी रु्िवत्ता िािणविारा व राजाच्या 
नावाबरोबर जुळिारा असा हवा व तसा तो आहे. 
 

बौद्धधमाला णवरोधी असिाऱ्या धमगसंप्रिायाबंाबत िशरथाने िशगणवलेल्या सहानुभतूीवर टीका 
करण्यात आलेली आहे. [उपरोक्त, प.ृ १६६.] िशरथाने आजीणवक पंथाला णिलेल्या िेिग्या व त्याच्या 
कारणकिीणवषयी बौद्धगं्रथानंी धरलेले मौन यावरून िशरथािी वृत्ती बौद्धधमगणवरोधी होती असा णनष्ट्कषग 
काढता येण्याजोर्ा आहे, असेही प्रणतपािन करण्यात आलेले आहे. [दत्त, अली मोनॅन्स्कस्टक बुशद्ध्म, व्हॉ. िोन, प.ृ 

२५५.] या णवषयाचं्या बाबतीत अशोकािे एिािेही पूवीिे उिाहरि आपल्याजवळ नसेल तर हा णविार अर्िी 
पटण्याजोर्ा आहे. परंतु अशोकाने स्वतुःि आजीणवक पंथाला रु्हा िान केल्या व तरीही त्यावळेी तो 
णनष्ठावान बौद्ध होता हे पाहता िशरथाने तसे केले असेल तर त्यावरून तो इतर धमगपंथाचं्या णवरोधी होता 
असे ठरणवण्यािी काही र्रज नाही. फार तर असे म्हिता येईल. की, राज्यारोहि िंाल्याबरोबर लरे्ि 
त्याने त्या रु्हािें आजीणवक पंथाला िान केले, त्यावरून त्या धमगपंथाणवषयी त्याला णवशषे आस्था होती. 
(पि इतर धमगपंथाना वर्ळून नव्हे.) 
 

अशोकाच्या नंतर लरे्ि िशरथ र्ािीवर आला ही र्ोष्ट णनणिति शक्य आहे कारि इ. स. पू. २३२ 
मध्ये त्या दृष्टीने तो काही फारसा लहान नव्हता. अशोक झसहासनावर आला तेव्हा वयाने तो तीस 
वषांपेक्षाही अणधक असला पाणहजे. त्यािी कारकीिग सितीस वषािी िंाली म्हिजे मृत्युसमयी तो कमीत 
कमी सिुसष्ट वषािा असावा. म्हिजे राजा मेला तेव्हा त्यािा नातू वीस वषांिा असण्यािी शक्यता आहे. 
जर या नातवावर आपल्या आजोबािंा प्रभाव पडलेला असेल तर आपल्या मुलािा हक्क बाजूला सारून 
नातवावर कृपा करण्यािे अशोकाने ठरणवले असाव.े जर असे घडले असेल तर अशोकाच्या मुलाचं्यामध्ये 
प्रिंड प्रक्षोभ माजला असावा. 

 
मत्स्र्य पुरािातही उल्लेणिलेल्या संप्रतीिा उल्लेि, बौद्ध व जैन या िोसही साणहत्यात, कुिालािा 

मुलर्ा म्हिून होतो. येथे थोडासा र्ोंधळ आहे कारि तो िशरथािा मुलर्ा असल्यािे या पुरािात विगन 
आहे. जैन परंपरेनुसार तो अशोकािा नातू व जैन धमािा आश्रयिाता होता. [पशरशिष्टपर्वन, नऊ. ५४] 
सुहन्स्तनच्या सल्ल्याने त्याने धमांतर केले व तो जैन िंाला असेही साणंर्तले आहे. यानंतर राज्यकता या 
नात्याने या धमाला त्याने सणक्रय पाझठबा णिला व इतर मार्ांनीही उते्तजन णिले. पाटणलपुत्र व उज्जणयनी या 
िोसही णठकािाहून तो राज्य करीत असल्यािे सारं्ण्यात आलेले आहे. िुिैवाने या माणहतीला पुष्टी िेिारा 
कोरीव झकवा इतर पुरावा आपल्याजवळ नाही. 

 
अशोकाच्या अिेरच्या णिवसाणंवषयीच्या एका िमत्काणरक कथेशी बौद्ध वाङ्मयाने संप्रतीिा संबंध 

जोडलेला आहे. [शदव्र्यार्दान, एकोितीस, पृ. ४३२, तळटीप] औिायाच्या बाबतीत सुित्त राजावर मात करण्यािे 
अशोकाने ठरणवले व बौद्ध सघंाला शभंर कोटी सुविगमुद्रा िान केल्या. ही रक्कम राजकोषातून घेतली. जेव्हा 
िार कोटी मुद्रा द्यावयाच्या बाकी राणहल्या तेव्हा, पुढच्या वारसाने, संप्रतीने राधारु्प्त या मंत्र्याच्या 
सल्ल्यावरुन आके्षप घेतला. तेव्हा अशोकाने आपल्या वैयन्क्तक मालमते्तिे िान करण्यास सुरुवात केली. 
शवेटी अशी वळे आली की अशोकजवळ फक्त अधा आंबा उरला. अिेरीस राजा ज्यावळेी मेला त्यावळेी 
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मंत्र्यानंी िार कोटींिा भरिा केला आणि जप्त केलेले राज्य अशा प्रकारे सोडवनू घेवनू संप्रतीला 
झसहासनावर बसणवले. फा–णहयान आपल्या वृत्तातंात असे सारं्तो की राजर्ृहाजवळ एक अशोकस्तंभ 
होता व अशोकाने तीन वळेा लोकवस्ती िंालेला जर्ािा भार् णभक्षूंना िान केला व त्यानंा पैसे िेऊन 
त्याचं्याकडून तो परत णवकत घेतला, या र्ोष्टीच्या स्मरिाथग तो स्तंभ उभारला, असे सारं्िारा कोरीव लेि 
त्यावर होता[र्ाइल्स, रॅव्हल्स ऑफ फा–शहर्यान, पृ. ४८] अशा प्रकारच्या स्तंभािा अजूनपयंत तपास लार्लेला नाही. 
स्थाणनक बौद्ध णभक्षूंनी फा–णहयानला ही कथा साणंर्तली असेल व त्याच्या मनात स्तंभावरील कोरीव 
लेिािा या या कथेिा पुढच्या काळात र्ोंधळ िंाला असावा असा एक संभव णिसतो. 
 

कल्हिाच्या राजतरंशगिी या काणश्मरी बिरीत अशोकािा वारस म्हिून जालौकािा उल्लेि आहे. 
म्लेच्छािें (परणकयािें) उच्चाटि करण्यािी अशोकािी इच्छा होती म्हिून मुलर्ा होण्यासाठी त्याने प्राथगना 
केली अशी माणहती आपल्याला णमळते. [एक, १०७–५३.] त्यािे फळ म्हिून जालौकािा जसम िंाला. हा 
राजपुत्र कट्टर णशवोपासक होता व णवजयेर्श्र आणि भतेूश यािंा पूजक होता. ‘त्या काळातील प्रभावी व 
(यशाने)िढून रे्लेल्या आणि वािंर् माजणविाऱ्या बौद्धािंी र्िी नाहीशी करिारा’ असे त्याच्या रु्रुिे विगन 
करण्यात आलेले आहे. अशोकाच्या कारणकिीच्या बरािसा नजीकिा कालिंड यावरून सूणित होतो. 
धरिीवर जुलूम करिाऱ्या म्लें च्छानंा जालौकाने हटणवले व समुद्रवलयाणंकत भमूी झजकली. प्रशासनाच्या 
बाबतीत त्याने राज्याच्या अणधकाऱ्यािंी संख्या सातावरून अठरावर नेली. धमाध्र्यक्ष, धनाध्र्यक्ष, कोर्ाध्र्यक्ष. 
सम्मुशलपशत, दूत, पुरोशहत आणि दैर्ाक्ष अशी सातजिािंी यािीत नोंि आहे. जालौक आणि बौद्धधमाशी 
त्यािा संबंध याणवषयी एक आख्याणयका आहे. एके णिवशी त्याला एक भकेुलेली िेटकीि भेटली. णतला 
त्यािे मासं िाण्यािी इच्छा होती. त्याने ताबडतोब स्वतुःला िेऊ केले, पणरिामी णतने त्याच्यावर स्तुतीिा 
वषाव केला व तो साक्षात महाशाक्य असल्यािे प्रकट केले. णतने कीर्सत–आश्रम येथे णवहार बाधंण्यािी 
त्याला णवनंती केली व जालौकाने णतिी इच्छा पूिग केली. [औ–कोंर्ने उल्लिे केलेला णक–त्येिा णवहार (जेए, १८९५, सहा, 
प.ृ ३५४) म्हिजेि कीर्सत–आश्रमिा णवहार असा स्थानणनिय स्टाईन यानंी केलेला आहे. परंपरेने या प्रािीन णवहाराच्या जारे्िे साहियग 
अशोकाच्या मुलाशी आहे.] यानंतर जरी तो णशवोपासक राणहला तरी या िैवी िेटणकिीिी भक्ती त्याने सुरू केली. 
जालौकानंतर िुसरा िामोिर र्ािीवर आला. तो अशोकािा वशंज असावा झकवा िुसऱ्या एिाद्या 
कुटंुबातील असावा असे त्याच्याणवषयी साणंर्तले आहे. 
 

जर जालौकाच्या रु्रुिा त्याच्यावर काही प्रभाव पडलेला असेल तर तो झहिुधमाकडे कललेला व 
बौद्धधमाला णवरोधी असावा व त्यामुळे बौद्धगं्रथानंी त्याच्याकडे िुलगक्ष केले असाव े असे स्पष्टीकरि िेता 
येईल. परंतु हे असमाधानकारक स्पष्टीकरि आहे कारि िैवी िेटणकिीच्या कथेवर नक्कीि बौद्ध णभक्षूंनी 
आपला रंर् िढणवलेला असावा. जालौकािी ओळि अणनणिति राहते. त्याच्या राज्यात काश्मीर व र्ाधंार 
हे भार् होते. त्याच्या कारणकिीच्या उत्तरकाळात उत्तर भारतािे बरेिसे भार् त्यात समाणवष्ट िंाले होते 

 
राजतरंशगिीत पूवगकालीन राजाणंवषयी जी र्ोंधळात टाकिारी हणकर्त आहे त्यावरून तो 

अशोकािा मुलर्ा नसण्यािी शक्यता आहे व तो किाणित एिािा कुशाि राजा असावा व त्याच्या नावािे 
वािन िुकीिे िंाले असाव.े पि तो मौयग घराण्यातील होता असे आमिे मत आहे व जालौक हे नाव म्हिजे 
कुिाल या नावािे अपभ्रष्ट रूप असाव.े मौयगराजाचं्या कोित्याही यािीत जालौक हे नाव परके वाटते आणि 
ज्याअथी ते फक्त काश्मीरी बिरीत येते त्याअथी तो एक केवळ स्थाणनक पाठभेि असिे शक्य आहे 
ध्वणनशास्त्राच्या दृष्टीने िोनही नाव े णभन्न आहेत, पि ही नाव े णलहीत असताना किाणित अक्षरािंी 
उलटापालट िंाली असावी व र्ोंधळ उडाला असावा. अशोककालीन ब्राह्मी णलपीत कुिाल हे नाव  
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असे व जालौक हे नाव  असे णलणहले जाते. बॅन्क्रयन ग्रीकाचं्या स्वारीनंतर आणि कुशािाचं्या परक्या 
नावामुळे जालौक यासारख्या नावािी फारशी तपासिी न करताि ते मासय केले रे्ले असाव ेअशी शक्यता 
आहे. [याणशवाय ससं्कृतमध्ये जालौक म्हिजे, ‘मासा’ म्हिजे हा शब्ि सपूंिगपिे परका नाही, परंतु नाव म्हिून तो क्वणिति वापरला जात 
असावा.] 
 

राज्याच्या महत्त्वाच्या सात अणधकाऱ्यािंी नाव ेसारं्ताना त्यातील धमाध्यक्ष हे नाव यािीत पणहले 
आहे हेही लक्षात घेण्याजोरे् आहे. साधारितुः प्रशासनाणवषयीच्या ताणत्त्वक भारतीय गं्रथामध्ये महसूल 
अणधकारी आणि कोषार्ारािे अणधकारी यानंा अग्रक्रम णिला जातो. ‘सयायिानणवषयक अध्यक्षािे’ यािीमध्ये 
पणहले नाव असाव ेही नक्कीि णवशषे पद्धती आहे. या संजे्ञने सयायिानणवषयक अणधकारी हा अथग लेिकाला 
अणभपे्रत असावा. धम्म–महामत्ताचंी आठवि करून िेिाऱ्या परंपरेला धरून धमाध्र्यक्षाचा उल्लेि केला 
असावा असेही सुिणवता येईल. प्रशासकीय सुधारिािंा िास उल्लेि हा मौयगकालीन प्रशासकीय धोरिाशी 
िूपि मेळ घालू शकिारा होता. 
 

जालौकाने म्लें च्छािें उच्चाटि केल्यािी जी णवशषे नोंि आहे ती महत्त्वािी आहे. बॅन्क्रयन ग्रीक व 
वायव्य भार्ातील इतर परकीय यािंा उल्लेि म्लें च्छ असा केला जाई असे णिसून येते. पुढील काळातील 
ज्या यवनाचं्या स्वारीने शुरं्सते्तला धोक्यात आिले त्यािें तुरळक हल्ले कुिालाच्या काळात म्हिजे 
अशोकाच्या मृत्यूनंतरच्या वषामध्ये सुरू िंाले असावते. सातव्या स्तभशासनात धम्माच्र्या यशाणवषययीिा 
साराशं सारं्ताना, आपल्या साम्राज्यावर जे पणरिाम िंाले त्याणवषयी अशोक मोठ्या संतुष्टतेने बोलतो. 
तथाणप, या प्रसंर्ी शजेारच्या िेशाशंी असलेल्या संबधंाणंवषयी एक अवाक्षरही काढलेले नाही. उलट 
यापूवीिी शासने, धम्माचे अनुयाणयत्व पत्करिाऱ्यामंध्ये वायव्य भार्ातील शजेारच्या िेशामंधील लोकही 
असल्यािे णनुःसणंिग्धपिे जाहीर करतात. [बारावे णशलाशासन, कळशी. ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, प.ृ१३०.] हे शासन 
प्रसृत केल्यानंतर िहा वषांनी वायव्य सीमेवरील ग्रीकािंा वैरभाव जािवण्यास सुरुवात िंाली असावी हे 
शक्य आहे. 

 
अशोकाच्या मृत्यनंूतर पंिवीस वषांनी. इ. स. पू. २०६ च्या सुमारास वायव्य भार्ातील भारतीय 

आणि शजेारिे ग्रीक याचं्यातील संबंध अणधक णनकटिा िंाला होता. हा संबंध मतै्रीच्या नात्यािा होता की 
वैरािा होता हा मुद्दा ििा करण्याजोर्ा आहे. सोफर्सेनोस या भारतीय राजाबरोबरि ॲणटओकसने पुसहा 
स्नेह जोडला असे साणंर्तले आहे. या स्नेहािा उल्लेि करताना िंद्ररु्प्त मौयग व सेल्यकूस णनकेटर याचं्यात 
इ. स. पू. ३०३ मध्ये िंालेल्या स्नेहसधंीिा पॉणलणबअस णविार करीत होता असे टानग यानंी सुिणवले आहे. 
[शद ग्रीक्स इन बॅन्स्कक्रर्या अँ् ड इंशडर्या, पृ. १३०, १५४] परंतु पुनि जोडलेल्या या स्नेहािा उल्लिे, अशोक व णसणरयािा 
िुसरा ॲणटओकस याचं्यामधील मतै्रीच्या नात्याला उदे्दशूनही साधारिपिे केला असावा. सोफर्सेनोस हा 
मौयगराजा होता असे पॉणलणबअस कोठेही सूणित करीत नाही. तो राजा कोित्या घराण्यातील होता यािी 
शहाणनशा करण्यािे श्रम त्याने क्वशचतच घेतले असावते. तो भारतीय होता एवढे सारं्िे त्याच्या दृष्टीने पुरेसे 
होते. 
 

सोफर्सेनोस झकवा सुमार्सेन आणि ॲणटओकस याचं्यामधील तह िोन समान िजाच्या 
राजामंधील स्नेहसधंी असावा असे णिसत नाही. सुभार्सेनािे स्थान णनणिति कमी िजािे होते जर 
ॲणटओकसला फक्त अणधक हत्ती आणि सैसयासाठी रसि पुरणवली रे्ली असती तर युणथडेमसच्या 
नेतृत्वािालील बॅन्क्रयन ग्रीकाशंी िाललेल्या युद्धात त्याला सोफर्सेनोसने सैसयभरती करून मित केली 
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असे म्हिता आले असते. परंतु अँणटओकसने णसणिंकसच्या अँड्रोस्थेणनसला, सुभार्सेनाने कबूल केलेला 
पैसा र्ोळा करण्यासाठी मारे् ठेवले असे हा वृत्तातं स्पष्टपिे सारं्तो. यावरून हत्ती, रसि व पैसा हे सवग 
सुभार्सेनाला द्याव्या लार्लेल्या िंडिीिे भार् होते हे स्पष्ट आहे. जर आपि या तहािी इ. स. पूवग ३०३ 
मधील तहाशी तुलना केली तर सुभार्सेन हा कोित्या तरी प्रकाराने अँणटओकसपढेु िुय्यम होता हे णनणित 
आहे. अँणटओकस व युणथडेमस याचं्या संघषात सापडण्याइतका हा भारतीय राजा िुिैवी होता असे णिसते 
बॅन्क्रयािा उिय आणि णवस्तार याचं्यामुळे वायव्य भारतातील राजकीय दृष्ट्या डळमळीत असिारी राज्ये 
णिरडली जावते हे अर्िी साहणजक आहे. 

 
आपि पाणहले त्यावरून राजाचं्या कोित्याही यािीत सुभार्सेनािा वा त्याच्या नावाशी साधम्यग 

असिाऱ्या नावािा उल्लिे नाही. तारानाथने उल्लेणिलेला र्ाधंारमध्ये राज्य करिारा वीरसेन ही सवात 
जवळिी शक्यता णिसते. [गेशिश्ट डेस बुदशधस्मुस इन इशडएम, नऊ, पृ. ५०.] िोसही नावाचं्या शवेटी सेन आहे त्यावरून 
त्याचं्यातील संबंध सूणित होऊ शकतो पि त्यािवळेी मौयगराजाचं्या याद्यामंध्ये या नावािा उल्लेिही नाही. 
आंधळ्या कुिालािा मुलर्ा, णवर्ताशोक हा अशोकािा नातू त्याच्यानंतर र्ािीवर आला अशी माणहती 
आपल्याला णमळते. णवर्ताशोक हा अशोकािा धाकटा भाऊ असल्यािे शदव्र्यार्दानात साणंर्तलेले आहे व 
तेथून हे नाव तारानाथच्या गं्रथात आले आहे हे उघड आहे. [पंिवीस, पृ. ३७०.] णवर्ताशोक हा ससमाननीय बौद्ध 
आहे व त्यािा मुलर्ा वीरसेन याच्यामुळे वारसा िालू राणहला. वीरसेनानंतर त्यािा मुलर्ा नंि याने 
एकोितीस वष े राज्य केले व त्याच्यानंतर त्यािा मुलर्ा महापद्य याने कुसुमपुरात राज्य केले. 
महापद्मानंतर िंिनपाल आला. यानंतर लेिकाने बंर्ालमध्ये ज्या राजघराण्यानंी राज्य केले त्यावंर लक्ष 
कें णद्रत केलेले णिसते. या भार्ात हशरशं्चद्र व त्याच्या नंतर सात िंद्रानंी राज्य केले व त्या सवांिा 
बौद्धधमाला पाझठबा होता असे तो विगन करतो. यापंैकी सवात शवेटिा नेमिंद्र यािे झसहासन पुष्ट्यणमत्राने 
वळकावले. याि सुमारास म्लें च्छानंी स्वारी केली व त्यानंतर पाि वषांनी पुष्ट्यणमत्र मरि पावला. याि 
कालानुक्रमात बऱ्याि उशीरा िंद्ररु्प्त व त्याच्यानंतर झबिुसार आलेला णिसतो झबिुसाराने पस्तीस वष े
राज्य केले व त्याच्यानंतर त्यािा वारस श्रीिदं्र हा र्ािीवर आला. त्याच्या नंतर धमगिंद्राने फक्त पूवेकडे 
राज्य केले. [गेशिइट डेस बुशद्धस्मुस इंशडएन, आठ–अठरा, पृ. ४८–९०.] 
 

या हणकर्तीतून ऐणतहाणसक घटना णमळणविे िरोिर कठीि आहे. ती णनुःसंशयपिे र्ोंधळ उडवनू 
िेिारी हणकर्त आहे. केवळ मौयग घराण्यातील राजाचं्या िोन याद्या आपल्याला णमळू शकतात. 
अशोकानंतर णवर्ताशोक र्ािीवर आला असे आपल्याला साणंर्तलेले आहे. नंतर झबिुसारािा वारस श्रीिंद्र 
व त्याच्यानंतर धमगिदं्र र्ािीवर आला असे साणंर्तलेले आहे. शवेटच्या िोन नावापंकैी कोितेही नाव मौयग 
घराण्याशी संबंणधत नाही हे आपिास माणहत आहे. त्यामुळे अथाति वीरसेनािा त्यापकैी कोिाशीही संबधं 
नसावा हे शक्य आहे. परंतु त्याहून अणधक शक्यता अशी णिसते की वीरसेन पुष्ट्यणमत्राच्या पत्नीिा भाऊ 
होता व त्यािी नमगिेच्या प्रिेशातील सीमेवरच्या णकल्ल्यावर सेनापती म्हिून पुष्ट्यणमत्राने नेमिूक केली होती 
या वस्तुन्स्थतीवर तारानाथ वीरसेनाणवषयीिी हणकर्त आधारीत असावी. [काणलिास, बालशर्कान्स्कग्नशमत्रम्] अशा 
प्रकारे वीरसेन हा मौयगराजा असण्यािी शक्यता आपि नाकारू शकतो. 
 

तथाणप, तारानाथच्या हणकर्तीत साणंर्तलेल्या िोन मुद्द्याबंाबत बराि णविार करण्याजोर्ा आहे. 
अशोकानंतर त्यािा नातू र्ािीवर आला असे तो सारं्तो व येथे तो शदव्र्यार्दानातील हणकर्तींना अनुसरत 
असावा असे णिसते. िुसरा मुद्दा म्हिजे पूवग व पणिम समुद्राचं्यामधील भमूीवर झबिुसार राज्य करीत होता 
असे त्यािे विगन आहे आणि त्यािा नातू फक्त पूवेकडच्या प्रिेशात राज्य करीत होता यावरून हे साम्राज्य 
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वरे्ाने डळमळीत िंाले असाव ेअसे सूणित होते. 
णवणवध गं्रथामंध्ये साणंर्तलेल्या इतर मौयगराजाचं्यापैकी शाणलशुक याच्या नावाला पुष्टी णमळते, 

शर्ष्ट्िुपुरािातील यािीत अशोकानंतरिा तो िौथा वारस म्हिून णिलेला आहे. गार्थगसंशहता हा 
ज्योणतषशास्त्रणवषयक गं्रथ, तो राजा असयायी व िुष्ट आणि लोकावंर जुलूम करिारा असल्यािे सारं्तो. [युर् 
पुराि, ८९–१०० (माकंड आवृत्ती)] पि सवात महत्त्वािा मुद्दा म्हिजे त्याच्या कारणकिीनंतर ग्रीक भारतावर स्वारी 
करतील व पाटणलपुत्रापयंत पोहोितील, अशी भणवष्ट्यवािी त्यात आहे अथात, शाणलशुकाच्या 
कारणकिीनंतर लरे्ि ग्रीकािंी स्वारी िंाली असे लरे्ि सुिणवण्यािी जरूर नाही हे िािवनू णिलेलेि 
आहे. [नारायि, णि इंडो–ग्रीक्स, पृ ८४–८५.] पुरािािें लेिक फक्त ठळक घटनािें विगन करीत असल्याने, ज्या 
स्वारीिा उल्लेि िंाला आहे ती शुरं्काळात, पन्नास वषानंतर िंालेली स्वारीही असू शकेल. 
 

अिोकार्दानातील राजािंी यािीही णवसंर्त आहे. संप्रणतनंतर वृहस्पणत, वृषसेन, पुष्ट्यधमगन आणि 
पुष्ट्यणमत्र या क्रमाने राजे िंाल्यािे साणंर्तले आहे. पुष्ट्यणमत्र या शुरं् घराण्याच्या संस्थापकाला मौयग 
घराण्याच्या यािीत स्थान नाही हे स्पष्ट आहे. इतर याद्यामंध्ये णिलेल्या कोित्याही नावाशी इतर तीन नाव े
जुळत नाहीत. जास्तीत जास्त बृहस्पणत हे बृहद्रथ या नावाने िुकीिे रूप आहे असे म्हिता येईल पि 
तरीही णवनाकारि हा मुद्दा तािल्यारिा आहे. या घराण्यातील राजानंी बौद्धधमाला आश्रय िेण्यािे बंि 
केल्यानंतर बौद्ध णभक्षूंना या घराण्याणवषयी वाटिारी आस्था संपली. साहणजकि या घराण्याच्या त्यानंी 
णिलेल्या याद्या णवसंर्त िंाल्या असाव्यात ही शक्यताि अणधक णिसते. 

 
अशोकाच्या अिेरच्या वषांसंबंधीच्या तीन प्रमुि आख्याणयका बौद्धसाणहत्यात आहेत व त्या सवग 

अिोकार्दानात आलेल्या आहेत. तक्षणशलेतील लोकानंी केलेले बंड व ते िडपण्याठी िंालेली कुिालािी 
पाठविी याणवषयी पणहली आख्याणयका आहे. [प्राणिंलस्की, ला लेजािं ि लोपेरर अशोक, पृ. २८१, तळटीप.] िुसऱ्या 
आख्याणयकेतही कुिाल आहे त्यािी सावत्र आई, रािी णतस्सरख्िा णहच्या णिथाविीने त्याला आंधळा 
करण्यात आले, तीही कथा आहे. [उपरोक्त.] अशोकाच्या कारणकिीच्या अिेरीस बौद्धसंघाला िान 
िेण्यासाठी अशोकाजवळ फक्त अधा आंबा राणहला होता, ही णतसरी आख्याणयका. [उपरोक्त, पृ. २९६.] 
शवेटच्या िोन आख्याणयकामंध्ये विगन केलेल्या घटना वास्तवात घडल्या की नाही हे आम्ही काहीि णसद्ध 
करू शकत नाही. कारि त्या घटनानंा पुष्टी िेिारा वा त्या िोडून काढिारा भक्कम पुरावा नाही. परंतु 
अशोकाच्या कारणकिीच्या शवेटच्या वषांमध्ये कोिती पणरन्स्थती होती याणवषयीिे काहीसे िशगन या 
आख्याणयकामंध्ये विगन केलेल्या न्स्थतीवरून होते. अशोकािे आधीच्या काळात पणरन्स्थतीवर जे णनयतं्रि 
होते तसे त्याच्या कारणकिीच्या शवेटी राणहले नाही हे त्यातून णनणिति सूणित होते. मृत्यूसमयी त्यािे वय 
णनिान पासष्ट ते सत्तर वष ेहोते, ही वस्तुन्स्थती आपि लक्षात घेतली पाणहजे आणि मौयांच्या सरकारसारिे 
बणलष्ठ कें णद्रत सरकार असल्याने त्याच्यावरिा त्यािा ताबा सुटण्यास सुरुवात िंाली यात आियग 
वाटण्याजोरे् नाही. परंतु या आख्याणयकामंधून स्पष्ट होिारी, िरबारातील कारस्थाने करण्यािी प्रवृत्ती ही 
शोिनीय आहे. 
 

अिोकार्दानाखेरीज या आख्याणयका वरे्ळ्या पद्धतीने सारं्िारा िुसरा एक गं्रथ आहे व तो याि 
घटनावंर वरे्ळा प्रकाश टाकतो. या गं्रथाकडे सवगसाधारितुः इणतहासकारािें िुलगक्ष िंालेले आहे. परंतु 
अशोकाच्या मृत्यूनंतरच्या घटनाचं्या संिभात तो णवशषे महत्त्वािा आहे असे आम्हाला वाटते. टोक्योच्या 
शत्रशपटक या गं्रथातील या कथेच्या णिनी रुपातंरातील संबणधत भार्ािें प्रणिंलस्की यानंी भाषातंर केलेले 
आहे व त्या वृत्तातंािा उल्लेि ते कुिालसूत्र असा करतात. [उपरोक्त, पृ. १०६, तळटीप.] मुळात ही कथा र्ाधंार 
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आणि काश्मीर या भार्ात रिली रे्ली आणि ती अणतशय स्थाणनक स्वरूपािी मानली रे्ल्याने बहुधा 
णतच्याकडे िुलगक्ष करण्यात आले असाव ेअसे ते म्हितात पि केवळ याि कारिासाठी आम्ही ती महत्त्वपूिग 
समजतो. इतर बौद्ध बिरींच्या परंपरेत बसेल अशा रीतीने त्या आख्याणयका सारं्तो अशोकािी व्यन्क्तरेिा 
एका णवणशष्ट पद्धतीने रेिाटावी म्हिून लेिकानंी कुिालसूत्र णलणहलेले नव्हते तर स्थाणनक परंपरेत या 
आख्याणयका जशा होत्या तशा नोंिण्यािी त्यािंी इच्छा होती. 
 

या गं्रथावरून, कुिालािे तक्षणशलेतील आर्मन या नर्रीतील बंडामुळे िंालेले नव्हते असे णिसते. 
र्ाधंारिा राजा मरि पावला आणि तेथील लोकानंा अशोकाच्या संरक्षिािाली राहण्यािी इच्छा होती, 
अशी माणहती आपल्याला णमळते. कुिालाला तेथे कारभार पाहण्यासाठी पाठणवले व तो इतका यशस्वी 
िंाला की अशोकाने साम्राज्यािी णवभार्िी करून झसधू निीपासून णिनी सरहद्दीपयंतिा प्रिेश कुिालाच्या 
हाती िेण्यािे ठरणवले. या प्रिेशात िोतान, काश्मीर आणि र्ाधंार यािंा समावशे होत असावा. ज्यावळेी 
बॅन्क्रयन ग्रीकानंी सताणवण्यास सुरुवात केली त्यावळेी र्ाधंारच्या सीमावंरील लोकानंी अणधक बळकट 
अशा मौयांिे संरक्षि माणर्तले असाव ेही शक्यता णिसते. अशोकाच्या हयातीत सेंल्यूणकड घराण्याणवरुद्ध 
बॅन्क्रयन ग्रीकानंी पणहल्या व िुसऱ्या डायोडोटसच्या नेतृत्वािाली उठाव केला बॅन्क्रयामध्ये पणहल्या 
युणथडेमसिा उिय िंालेला उत्तरकालीन मौयांनी पाणहला. त्याने णतसऱ्या अँणटओकसला यशस्वी रीतीने 
णवरोध केला आणि त्यावळेी िंपायाने णवघणटत होिाऱ्या मौयग साम्राज्याच्या उत्तरभार्ावर स्वारी करण्यािी 
योग्य वळे आलेली आहे हेही त्याने जािले यात शकंा नाही. [नारायि, शद इंडो–ग्रीक्स प.ृ १३–२०] राजकीय 
डावपेि आणि लष्ट्करी सामर्थ्यग या दृष्टीने वायव्य सीमा सुरणक्षत करिे अशोकाला भार् होते. जालौकाने 
र्ाधंारमधून म्लेच्छािें उच्चाटि केले या राजतरंणर्िीमधील माणहतीवरून या र्ोष्टीला पृष्टी णमळते असे 
णिसते. वायव्य भार्ात कुिालाच्या प्रशासनाला जे यश आले त्यावरून आपल्या मृत्यूनंतर साम्राज्यािी 
णवभार्िी करण्यािा णविार त्याला सुिला असावा. अशी काही घटना होईल या भीतीने कुिालाला 
कोित्या तरी मार्ाने इजा करण्यास णतस्सरख्िा प्रवृत्त िंाली असावी. 
 

कुिालाच्या अंधत्वािी आख्याणयका कुिालसूत्रातही आलेली आहे आणि पुढे घोष नावाच्या 
णभख्िूने कुिालाला दृष्टी कशी प्राप्त करून णिली याणवषयी एक आख्याणयका साणंर्तलेली आहे. दृष्टी परत 
प्राप्त िंाल्यानंतर, कुिालाने बौद्ध धमािा स्वीकार केला हे सारं्ण्यािी र्रज नाही, परंतु याि गं्रथात तो 
यापूवीि बौद्धधमािा मोठा आधार होता असे साणंर्तलेले आहे. अशा णवसंर्तीमुळे या आख्याणयकेच्या 
बाबतीत बरीि णफरवाणफरव िंाली असावी हे सूणित होते. 

 
अशोकािा प्रधानमतं्री यशस, िुष्ट असल्यािा उल्लिे हाही काहीसा णविारात घेण्याजोर्ा मुद्दा आहे. 

अिोकार्दानात यशस हा अणधक पुण्यवान बौद्ध श्रेष्ठापंैकी आहे. परंतु कुिालसूत्रात तो णनधमी (अधार्समक) 
बौद्ध मनुष्ट्य िंालेला आहे. त्यािी अनेक झनद्य कृत्ये साणंर्तलेली आहेत व तो सुमनस या सत्पुरुष 
असलेल्या बौद्ध श्रेष्ठाच्या णवरुद्ध असल्यािे िािणवले आहे. अशोक राज्यकोषातून णभक्षूंना ज्या िेिग्या िान 
म्हिून िेत होता त्या कमी करण्यािा व शवेटी संपूिगपिे थाबंणवण्यािा सल्ला या िुराग्रही मंत्र्याने त्याच्या 
वारसाला णिला अशी माणहती आपल्याला अिोकार्दानात णमळते. [प्रणिंलस्की, ला लेजादं लॉपेरर अिोक पृ. ३०१.] 
यशस हा या मंत्र्यापकैी एक असावा असे णिसते. अशोकाला िान िेण्यास प्रणतबधं करावा म्हिून वारस 
असलेल्या संप्रत्तीिे मन तो वळवू शकला यावरून त्याच्यावर त्यािा बराि प्रभाव असावा असे सूणित होते. 
यशस यािी आठवि करून िेिारे नाव आििी फक्त एका प्रसंर्ी आढळते. अशोकाच्या वारसासबंंधी 
सारं्ताना शर्ष्ट्िुपुरािात सुयशस हा अशोकािा वारस असल्यािा व त्याच्यानंतर त्यािा मुलर्ा िशरथ 
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र्ािीवर आल्यािा उल्लिे आहे[िोणवसाव े प्रकरि.] सुयशस हा अशोकािा मुलर्ा असल्यािा इतरत्र कोठेही 
उल्लेि नाही. वस्तुतुः तो अशोकािा एक महत्त्वािा मंत्री असावा. अशोकाच्या मृत्यूनंतर िशरथाला 
झसहासनावर बसणवण्यास तो कारिीभतू असावा व पुरािातील नोंिी करताना काहीसा र्ोंधळ िंाल्यामुळे 
तो अशोकािा मुलर्ा असल्यािे विगन केले रे्ले असाव,े ही एक शक्यता णिसते. 

 
शदव्र्यार्दानातील एका आख्याणयकेच्या आधारे, राज्यत्यार् करून अशोक णभक्ष ू बनला असे मत 

माडंण्यात आले आहे. [एकोितीस, पृ. ४३२, तळटीप.] झबिुसारािा मंत्री राधारु्प्त याने अशोकाच्या राजा 
बनण्याच्या प्रयत्नानंा पाझठबा णिलेला होता, परंतु आपल्या कारणकिीच्या शवेटी अशोक आपल्या 
प्रजाजनानंा अणप्रय िंालेला पाहून त्याने अशोकास राज्यत्यार् करावयास लावला असे विगन आहे. झबिुसार 
व अशोक याचं्या एकूि साठ वषांच्या, िोन िीघग कारणकिीच्या अिेरीस राधारु्प्त इतका प्रभावी मंत्री राहू 
शकला ही र्ोष्ट शक्य नाही, त्यामुळे या आख्याणयकेबाबत संशयाला फार मोठी जार्ा आहे. इतकी 
महत्त्वािी घटना बौद्ध बिरकारानंी इतर गं्रथामंध्ये नजरेआड केली असेल असे संभवत नाही. कारि 
नीतीपाठाच्या दृष्टीने, त्यात असलेला िारं्ला भार् जरी बाजूला सारला तरी काल्पणनक आख्याणयका 
रिण्यािी फार िारं्ली संधी या घटनेने त्यानंा णमळाली असती. 

 
अिोकार्दानातील अध्या आंब्याच्या आख्याणयकेत कुिालािा मुलर्ा संप्रती हा अशोकािा वारस 

असल्यािा उल्लेि आहे. परंतु मत्स्र्य आणि शर्ष्ट्िु या पुरािामंध्रे्य िशरथ हा अशोकािा वारस असल्यािे 
साणंर्तले आहे आणि आपि पूवी पाणहल्याप्रमािे नार्ाजुगनी टेकड्ामंधील कोरीव लेि िशरथािा काळ 
अर्िी अशोकाच्या जवळिा असल्यािे िािणवतात. अशोकाच्या साम्राज्यािी णवभार्िी त्याच्या मृत्यूच्या 
अर्िी आधी झकवा मृत्यूनंतर लरे्ि िंाली असावी असे आमिे मत आहे. वायव्य प्रातं, र्ाधंार व काश्मीर 
यािंा समावशे असलेल्या पणिम भार्ािा राज्यकारभार कुिाल करीत होता व पूवग भार् अशोकािा नातू 
िशरथ याच्याकडे राणहला. [न्व्ह. न्स्मथनेही असेि मत माडंले आहे. परंतु त्याच्या मते िशरथ आणि सपं्रती याचं्यामध्ये साम्राज्यािी 
णवभार्िी िंाली. (अली शहस्री ऑफ इंशडर्या. पृ. २०३.)] साम्राज्यािा पणिम भार् आपल्याला णमळालेल्या वाटिीत 
समाणवष्ट करण्याइतका णवस्तार कुिालाने हळूहळू केला असावा हीही शक्यता आहे. 

 
अशोकानंतर संप्रती र्ािीवर आल्यािे शदव्र्यार्दानात साणंर्तलेले आहे. तो िशरथाच्या नंतर 

पाटणलपुत्राच्या र्ािीवर आला व िशरथाप्रमािे तोही अशोकािा नातू होता हे लक्षात घेतल्यास वरीलप्रमािे 
िूक होिे अशक्य नाही असे यािे स्पष्टीकरि िेता येण्याजोरे् आहे. यािेरीज, जर बौद्धधमाला िशरथापेक्षा 
संप्रतीने अणधक सहानुभतूी िािणवली असेल तर तो अशोकािा वारस म्हिून त्यािी नोंि करण्यािे तेही 
अणधक कारि असाव.े 

 
िशरथािा पणरिय हे र्ूढि राणहले आहे. मंत्र्याचं्या मितीने तो जेव्हा र्ािीवर आला तेव्हा तो 

सुमारे वीस वषािा तरुि होता. मत्स्र्यपुरािात संप्रती हा िशरथािा मुलर्ा असल्यािा उल्लेि आहे. 
[पार्सर्टर, डार्यनॅन्स्कस्टज ऑफ शद कशल एज, पृ. २८.] हे बहुधा िूक असाव ेकारि इतर अनेक हकीर्तींवरून ते िोघे 
िुलतभाऊ असल्यािे णिसते. तथाणप जर सुयशस हे नाव कोिा मंत्र्यािे नसून कुिालािेि िुसरे नाव होते 
हे णसद्ध करता आले तर िशरथ हा संप्रतीिा भाऊ होता असे णिसेल. पुरािापं्रमािे िशरथाने आठ वष ेराज्य 
केले. यावरून त्याच्या मृत्यूच्या वळेी, कोित्या ना कोित्या प्रकारच्या राजपालकािी र्रज भासल्याणशवाय 
र्ािीवर येण्याइतका त्यािा वारस वयाने मोठा नव्हता, असे सूणित होते. हाि गं्रथ कुिालाने आठ वष े
राज्य केल्यािे सारं्तो, म्हिजे िशरथ मेला त्याि सुमारास तोही मेला असला पाणहजे, म्हिून 
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पणिमेकडच्या भार्ात राज्य करिाऱ्या संप्रतीला पाटणलपतु्रािे झसहासन परत णमळणवण्यात यश आले असाव े
व अशा रीतीने साम्राज्यािे परत एकीकरि िंाले असाव.े ही घटना इ. स. पू. २२३ मध्ये घडली. 

तथाणप, साम्राज्यािे णवघटन होण्यास आधीि सुरुवात िंालेली असावी. संप्रती उज्जणयनी व 
पाटणलपुत्र येथून राज्य करीत होता असे जैन गं्रथ सारं्तात. [पशरशिष्टपर्वन. िहा, अकरा.] यावरून साम्राज्याच्या 
पणिम भार्ािी राजधानी उत्तरेकडून उज्जणयनीला हलणवली असावी असे सूणित होते. पुढील िहा वषांमध्ये 
णसणरयािा णतसरा ॲणटओकस आणि बॅन्क्रयािा युणथडेमस याचं्यात संघषग होऊन एक बणलष्ठ सत्ता म्हिून 
बॅन्क्रयािा उिय िंाला व वायव्य भारताला धोका णनमाि िंाला. ज्यावळेी संप्रती पाटणलपुत्रात आपले 
स्थान प्रस्थाणपत करीत होता, त्यावळेी झसधु निीच्या पलीकडील प्रिेशातील अनेक लहान लहान णवभार् 
साम्राज्यापासून फुटत रे्ले असावते असा अर्िी संभव आहे. हळूहळू मर्धाकडेि सवग लक्ष कें णद्रत होत रे्ले 
आणि मौयांच्या राजघराण्यािी मुख्य शािा उवगणरत कालात पाटणलपुत्रात राणहली व साम्राज्याच्या 
िूरवरच्या भार्ािंी फाटाफूट थाबंणवण्यास वा त्याचं्यावर णनयंत्रि ठेवण्यास ही शािा असमथग ठरली 
संप्रतीच्या नऊ वषांच्या कारणकिीनंतर शाणलशुकाने तेरा वष ेराज्य केले. जर गार्थगसंशितेचा आधार घेतला 
तर त्याच्या कारणकिीत मौयगसते्तिा आििी संकोि िंाला असे णिसते. 

 
र्ारु्य आणि िह्माडं ही पुरािे मध्यंतरी आििी तीन नाव े सारं्तात. पि त्यािंा उल्लिे इतर 

कोित्याही गं्रथामध्ये नसल्याने ती अर्िीि एकाकी पडलेली आहेत. [पार्सर्टर, डार्यनॅन्स्कस्टज् ऑफ शद कशल एज. प.ृ २९] 
ही नाव ेम्हिजे बंधुपाणलत, इंद्रपाणलत व िशोि. या णतघािंी ओळि पटणविे अत्यतं अवघड आहे कारि 
त्याचं्या नावाशी अंधुकशी जुळिारी कोितीही नाव ेमौयग राजाचं्या याद्यामंध्ये णमळत नाहीत. पुरािामंध्येही 
त्यािें परस्पराशंी काय नाते होते याणवषयी णनणितता नाही. उिा इंद्रपाणलतािा उल्लेि वधुपाणलतािा दार्यद 
असा केलेला आहे. या शब्िािी ‘वारस’ व ‘भाऊ’ अशी िोन भाषातंरे, केलेली आहेत. या णवषयाच्या 
अणलकडच्या एका अभ्यासकाने असे स्पष्टीकरि णिले आहे की, बंधुपाणलत म्हिजे नाव समजू नये तर 
‘स्वणकयाकंडून संरणक्षत’ अशा अथािा शब्ि समजावा, त्यावरून या राजाचं्यापकैी एकाच्या कारणकिीत 
राजपालकासंारिी काहीतरी एिािी सोय असावी असे सूणित होते. [आर्. न्स्मथ, जेएओएस्, ऑक्टोबर–णडसेंबर 
१९५७, व्हॉ. ७७, अं. ४ पृ. २७६ तळटीप] आम्ही फक्त एवढेि सुिव ू शकतो, की हे सवग राजघराण्यातील होते. 
मौयगसाम्राज्यातील पाटणलपतु्रािेरीज इतर कोित्या तरी भार्ात, बहुधा उज्जणयनीमध्ये त्यानंी राजे म्हिून 
स्थान णमळणवले असाव े व किाणित मौयांच्या मुख्य शािेिी ती एक उपशािा असावी. शर्ष्ट्िुपुरािामध्रे्य 
शाणलशुकािा वारस म्हिून सोमवमगन्िा उल्लिे आहे. र्ारु्यपुरािातील िेववमगन या नावाशी त्यािा बरािसा 
मेळ बसू शकतो. हा िशोिानंतर आला व सात वष े राज्य केले असे साणंर्तलेले आहे. या णठकािी 
र्ारु्यपुराि स्थाणनक वशं बाजूला ठेवनू परत पाटणलपुत्राच्या राजािंी नाव ेयािीमध्ये समाणवष्ट करते. र्ारु्य, 
मत्स्र्य व शर्ष्ट्िु या तीनही पुरािािें मौयग घराण्यातील शवेटच्या िोन राजाणंवषयी मतैक्य आहे. हे राजे 
म्हिजे शतधसवन् झकवा शतधनुस्, ज्याने आठ वष ेराज्य केले तो आणि शवेटिा बृहद्रथ, ज्याने सात वष े
राज्य केले व जो पुष्ट्यणमत्राकडून मारला रे्ला तो. 
 

उत्तरकालीन मौयांच्या इणतहासाच्या बाबतींत आम्ही पुनरगिना केली ती अशी. इ. स. पू. २३३–
२३२ मध्ये अशोकािा मृत्यू िंाल्यावर पणिम व पूवग अशा िोन भार्ातं साम्राज्यािी णवभार्िी िंाली. 
पणिमेकडील भार्ात कुिालाने व नंतर काही काळ सपं्रतीने राज्य केले. त्याच्या िणक्षिेकडच्या प्रिेशात 
किाणित नंतरच्या काळात बंधुपाणलत, इंद्रपाणलत व िशोि यानंी राज्यकारभार पाणहला असावा. 
साम्राज्याच्या वायव्य प्रिेशातील भार्ाला बॅन्क्रयन ग्रीकाकंडून आणि साम्राज्यातील उत्तर िख्िनमधील 
आंध्रासंारख्या महत्त्वाकाकं्षी र्टाकंडून धोका णनमाि िंाला. [न्स्मथ, अली शहस्री ऑफ शद इंशडर्या, प.ृ २१७. तळटीप. पृ. 
२३३, तळटीप] 
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साम्राज्याच्या पूवेकडच्या अध्या भार्ात, पाटणलपुत्रात राज्य करिाऱ्या मौयांच्या मुख्य शािेिी 

वारसपरंपरा, अशोकाच्या मृत्यूनंतर पुढीलप्रमािे णनमाि िंाली असावी. 
िशरथाने ८ वष ेराज्य केले. 
संप्रतीने ९ वष ेराज्य केले. 
शाणलशुकाने १३ वषे राज्य केले. 
िेववमगनने ७ वष ेराज्य केले. 
शतधसवनने ८ वष ेराज्य केले. 
बृहद्रथाने ७ वष ेराज्य केले. 
 

अशा रीतीने आपल्याला बावन्न वषांिी बेरीज णमळते. यात पणहल्या तीन मौयांिी ८५ वष ेणमळणवली 
म्हििे मौयांच्या राजघराण्यािी १३७ वष ेआपल्याला णमळतात. णिलेल्या वषांमध्ये णबनिूकपिा नसल्याने 
एक िोन वषांबाबतिी णवसरं्ती असू शकेल हे मासय करावयास हरकत नाही. पुरािानंी कोित्याही 
मध्यंतरकालािा उल्लेि केलेला नाही कारि त्यािंा संबंध फक्त प्रत्येक राजाने प्रत्यक्ष णकती वष ेराज्य केले 
याच्याशी होता. इ. स. पू. २३३–२३२ मध्ये अशोक मरि पावला असे र्ृहीत धरल्यास मौयांच्या 
राजघराण्यािा शवेट इ. स. पू. १८१–१८० मध्ये िंाला असे आपि म्हिू शकू. 
  



 अनुक्रमणिका 

७ : मौर्यांचा ऱ्हास 
 

मौयांच्या राजघराण्याच्या इणतहासािे पणरशीलन केल्यानंतर त्याचं्या ऱ्हासािी कारिे पाहिे 
ओघानेि येते. अशोकाच्या मृत्यूनंतर या राजघराण्याला जी उतरती कळा लार्ली णतच्यात एक प्रकारिे 
नाय आहे. इतर अनेक साम्राज्याचं्या बाबतीत अधुःपतनािी प्रणक्रया राजकीय ऱ्हासाच्या पूवीि सुरू 
िंालेली णिसते. परंतु मार्ील प्रकरिात पाणहल्याप्रमािे मौयांिे संपूिग पतन केवळ अध्या शतकाच्या 
अवधीत िंालेले णिसते. 
 

या ऱ्हासाच्या महत्त्वाचं्या कारिापंैकी एक म्हिजे अशोकानंतरिे राजे एका पाठोपाठ एक िुबळे 
णनघाले. त्यानंतरिे एक तात्कालीक कारि असे की िशरथाकडे पूवग भार् आणि कुिालाकडे पणिम भार् 
अशा िोन भार्ातं या साम्राज्यािी णवभार्िी िंाली. जर ही णवभार्िी िंाली नसती तर ग्रीकािंी 
वायव्येकडील स्वारी काही काळ थोपवनू धरता आली असती व मौयांना आपली पूवीिी सत्ता पुसहा 
प्रस्थाणपत करण्यािी काही अंशी संधी णमळाली असती. णवभार्िीमुळे साम्राज्यािा राज्यकारभारही 
णवस्कळीत िंाला. पणहल्या तीन मौयांनी राजकीय व शासकीय संघटनेिे जाळे सवग साम्राज्यात अशा 
पद्धतीने णविले होते की त्यामुळे कें द्राकडून कडक िेिरेिीिी अणतशय आवश्यकता होती. णवभार्िीनंतर 
पाटणलपुत्र आणि तेथील व्यवस्था लहान प्रमािावर का होईना पि पूवीप्रमािेि िालू राणहल्याने णतिा 
फायिा पूवग भार्ाला णमळाला. तक्षणशला व वायव्य प्रातं यामंध्ये प्राणंतक सरकारिे रुपातंर साम्राज्यसदृश 
संघटनेत िंपायाने णवस्ताणरत कराव ेलार्ले. बिलाच्या या प्रणक्रयेमुळे ग्रीकाचं्या हल्ल्याकडे पूिग लक्ष िेिे 
शक्य िंाले नाही. 
 

अशोकाच्या मार्ून आलेले राजे रु्िवते्तच्या बाबतीत त्याच्या बरोबर उलट होते. अशोकािे धोरि 
परंपरार्त पद्धतीत बसिारे नव्हते. मौयांिा नवा साम्राज्यवाि व अशोकािे त्याच्या सरकारवर प्रभाव 
पाडिारे ध्येयवाणित्व या िोहोंमुळे त्याच्या धोरिािा णवकास िंाला होता. साहणजकि अशोकाच्या 
वारसापंढेु िालू धोरि अंणर्काराव े की परंपरार्त पद्धतीिा स्वीकार करावा असा प्रश्न उभा राणहला. 
अशोकािेि धोरि पुढे िालणवले रे्ले असते तर भारताच्या पुढील राजकारिावर महत्त्वपूिग पणरिाम िंाले 
असते. इसवी सनपूवग णतसऱ्या शतकातील भारतात धम्माला णकती महत्त्व होते यािी जािीव जर त्याच्या 
वारसानंा नसती तर अशोकािे धोरि पुढे िालू ठेविे त्यानंा शक्यि िंाले नसते. भारतामधील 
पणरन्स्थतीबाबतिी ही मूलभतू समज नंतरच्या मौयांपकैी कोिाला होती वा नाही हा वािग्रस्त मुद्दा आहे. 
िशरथाच्या कोरीव लेिावंरून असे णिसते की अशोकाच्या धारिासबंंधीिी समज त्याला असावी व ते 
धोरि त्याला मासयही असाव ेपरंतु त्याच्या तरुि वयामुळे तो त्यािा पाठपुरावा करू शकला नसावा. 
 

अनेक आधारगं्रथामंधून आढळिाऱ्या मौयग राजाचं्या याद्यामंधील बरीिशी वरे्वरे्ळी नाव े पाहता 
असे जािवते की राजघराण्यातील व्यक्ती व त्यािें पुरुष नातेवाईक यािंी झसहासनावर अणधकार 
सारं्ण्यािी वा प्रातंामंधून आपि स्वतंत्र राज्यकते आहोत म्हिून जाहीर करण्यािी सवगसाधारि प्रवृत्ती 
असावी. नावंामंध्ये आढळिारा हा वरे्वरे्ळेपिा म्हिजे त्याि राजािंी िुसरी नाव ेवा णबरुिे असावीत असे 
स्पष्टीकरि करण्यािे प्रयत्न िंालेले आहेत. [ि ला वाले पुसें, लेंद ओ तों दे मौर्यव, पृ. १६४–१६५] पि हे स्पष्टीकरि 
पटिारे नाही. व्यक्तीच्या सुप्रणसद्ध नावाशी या णबरुिािंा अथाच्या दृष्टीने वा ध्वणनलेिनशास्त्राच्या दृष्टीने 
कोिताही संबंध णिसत नाही. वस्तुतुः पन्नास वषांमधील अनेक लहान लहान कारणकिी या काही राजे 
पिच्युत िंाल्यािे िशगणवतात. 
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अशोकािे धोरि मौयग साम्राज्याच्या पतनाला प्रत्यक्षपिे जबाबिार आहे, या मुद्यावर बरेि णलिाि 
िंाले आहे. हा िोषारोप िोन प्रमुि प्रणतपािनावंर आधारलेला आहे. अशोकािे बौद्धधमाला व त्याच्या 
वारसािें जैनधमाला अनुकूल धोरि याचं्या णवरुद्ध ब्राम्हिािी प्रणतणक्रया म्हिजे पुष्ट्यणमत्रािे बंड असे एक 
प्रणतपािन आहे. अशोकाच्या शातंतावािी धोरिामुळे साम्राज्यािी ताकि िच्ची िंाली असे िुसरे प्रणतपािन 
आहे. हरप्रसाि शास्त्री यानंी पणहले मत ठामपिाने माडंले आहे. रायिौधरींनी या मतािा काहीसा 
तपशीलवार परामषग घेतलेला आहे. िोसही णवव्िानाचं्या प्रणतपािनािा साराशं पाहून जरूर तेथे आमच्या 
मतािंी जोड िेिे आवश्यक आहे. 
 

ब्राम्हि हेि एकटे यज्ञयार् करून लोक व परमेर्श्र याचं्यामधील मध्यस्थािे काम करींत असल्याने 
त्यानंा अणधकार व प्रणतष्ठा प्राप्त िंाली होती. त्यामुळे यज्ञातील पशुवधावर बंिी म्हिजे ब्राम्हिावर सरळ 
हल्ला होता, असे हरप्रसाि शास्त्री म्हितात. [हरप्रसाि शास्त्री यािें प्रणतपािन, जेएएस्बी, १९१०, पृ. २५९–६२ यात आहे.] 
रायिौधरींच्या मते ब्राम्हि िुिावले जाण्यािे कारि अशा प्रकारिी बंिी हेि नसाव.े ब्राम्हिी वाङ्मयातही 
अझहसेवर भर णिलेला आहे व केवळ यज्ञावरि सवग भर िेण्यातील णवफलताही िािणवलेली आहे. 
[रायिौधरींच्या प्रणतपािनाकणरता पहा. पोशलशटकल शहस्री ऑफ ए्िंट इंशडर्या, पृ. ३५४–५.] ज्या णठकािी लेि कोरून ठेणवले 
आहेत त्या णवणशष्ट णठकािी यज्ञामध्ये पशुहत्त्या करावयािी नाही असे अशोकाने एका लेिात स्पष्टपिे नमूि 
केले आहे. [पणहले णशलाशासन, णर्रनार. ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ं द अिोक, पृ. ९०.] इतर लेिात, यज्ञात मारल्या 
जािाऱ्याि नव्हे तर इतरही िाण्यास योग्य मानल्या जािाऱ्या णवणशष्ट प्राण्याचं्या हत्त्येवर बंिी घातल्यािे 
उल्लेि आहेत. 

 
या णवषयाच्या संिभात िुसरा मुद्दा असा की ही बंिी िास करून ब्राम्हिानंा आवडली नाही यािे 

कारि एका शूद्र राजाने ती आज्ञा केली होती. पुरािामंध्ये नंि घराण्याणवषयी सारं्ताना असे म्हटले की 
महापद्मानंतर येिारे सवग राजे शूद्र कुलातंील असतील. या माणहतीच्या आधारे मौयांिे कुल शूद्र मानले 
रे्ले असाव.े रायिौधरींच्या मते पुरािातील उल्लिे महापद्मानंतर आलेल्या नंि घराण्यापुरताि आहे. जर 
सवगि राजघराण्यानंा उदे्दशून तो मानला तर शुरं् व कण्व यािंा समावशेही शूद्रामंध्ये करावा लारे्ल. शुरं् हे 
ब्राम्हि घरािे होते हे आपल्याला माणहत आहेि. इतर काही साधनामंध्ये मौयग हे क्षणत्रय कुलातील 
असल्यािे साणंर्तले आहे. [शदव्र्यार्दान, पृ. ३७०–४९०, राइस, म्हैसूर अडँ कूगव फ्रॉम इन्स्क्स्क्रप्ि्स, प.ृ १०.] 

 
ब्रम्हणर्री येथील लघु णशलाशासनात जंबदु्वीपातील िेवानंा उदे्दशून जो वाक्प्रयोर् आलेला आहे 

त्यावर शास्त्रींिे पुढिे प्रणतपािन आधारलेले आहे. त्या वाक्प्रयोर्ािा त्यानंी असा अथग लावला आहे की 
भिेूव म्हिजे पृर्थ्वीवरील िेव म्हिून ज्या ब्राम्हिानंा मानले जाई ते िेव िोटे असल्यािे अशोकाने 
उघडकीला आिले. आपि पूवीि पाणहल्याप्रमािे हे प्रणतपािन अशमस्साला पयायी असलेल्या मूलधातूवर 
आधारलेले आहे. [पािवे प्रकरि पाहावे.] तो वाक्प्रयोर् िोया िेवानंा उदे्दशून नसून पृर्थ्वीवरील लोकातं 
णमसळिाऱ्या िेवानंा उदे्दशून आहे, हे आता साधारितुः ग्राह्य मानले जाते. 

 
शास्त्रींच्या मते धम्म–महामत्तानंी ब्राम्हिािंी प्रणतष्ठा नष्ट केली. रायिौधरींच्या मते असे असण्यािी 

शक्यता नाही, कारि ब्राम्हिािें अणधकार व कल्याि याचं्या संरक्षिािे काम काहींच्याकडे णिलेले होते. 
णशवाय धम्ममहामत्ताकंडे सवगि समाजाच्या कल्यािािे काम सोपणवलेले होते. ब्राम्हिाचं्या कायगके्षत्रापेक्षा 
त्यािें के्षत्र णकतीतरी मोठे होते किाणित असे असाव ेकी अशोकाच्या कारणकिीतील शवेटच्या काही वषांत 
धम्ममहामत्त हे लोकामंध्ये अणप्रय िंाले असावते व त्यामुळे अशोकाला लोकमताशी धमवमहामात्रामंाफव तचा 
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संपकग  साधण्यात अडििी येत असाव्यात. त्यािंा हस्तके्षप करण्यािा अणधकार हळूहळू वाढत रे्ल्याने 
स्वतुःिी अशी पद्धती तयार िंाली असावी व णतला सरकारी मासयता णमळाली असावी आणि महामत्तानंा 
कोठेही प्रवशे करण्यािा अणधकार णमळाला असावा. राजािी णवशषे कृपा त्याचं्यावर असल्याने लोकानंा 
त्यािंा णनणितपिे िबिबा वाटत असावा व त्यानंा िुष करण्यासाठी लोकाकंडून त्यानंा बरेिसे मान प्राप्त 
िंाले असावते. त्यािंा िेिरेिीिा अणधकार सवगसामासय र्ृहस्थ आणि राजकुटंुब या िोघावंरही िालत 
होता. नाराज िंालेल्या लोकानंा णमळालेली णिथाविी ही धम्माचा प्रिार व मतपणरवतगन या कारिापेंक्षा 
आििी काही तरी अणधक सूणित करिारी आहे. जे लोक शातंपिे धम्माचे आिरि करीत होते त्याचं्यापेक्षा 
जे लोक र्ाजावाजा करून आपल्या धम्मानुर्याशर्यत्र्ाची जाणहरात करीत होते त्यानंा अणधक िारं्ली 
वार्िूक णमळत असावी अशी ऐक शक्यता णिसते. सद्हेतू मनात असिारे अणधकारी, अर्िी धम्म–
महामत्तसुद्धा अणतमानवी पद्धतीने वार्त असतील अशी अपेक्षा करिे अशक्य आहे. अशोकाला अणभपे्रत 
असलेल्या वा ज्ञात असलेल्या अणधकारापेंक्षासुद्धा अणधक अणधकार त्यानंा आपली िैनंणिन कतगव्ये बजावीत 
असताना प्राप्त होत रे्ले असावते. या महामत्ताचंा धमगपथं धम्म (बौद्धधमग) हा होता व िूरवरच्या प्रिेशात 
धम्माचा अथग लाविारे तेि होते. अशा प्रकारिी पणरन्स्थती इतर संस्कृतीमधूनही होती. णिस्ती धमगसंस्थेने 
ज्यानंा धमगरु्रु म्हिून मासयता णिली होती त्यानंा राजकीय संघटना आपले प्राणंतक अणधकारी म्हिून मानीत 
असत. 

 
व्र्यर्हारसमता व दण्डसमता म्हिजे कायद्यािी पद्धती व णशक्षा याचं्याबाबतिी समानता या िोन 

उपाययोजनािंा अवलंब अशोकाने केल्यामुळे िंडाच्या बाबतीत सूट णमळण्यािे ब्राम्हिानंा जे िास 
अणधकार होते ते नष्ट िंाले. या र्ोष्टीिा आधार हरप्रसाि शास्त्री यानंी आपल्या प्रणतपािनाच्या समथगनासाठी 
घेतलेला आहे. ‘कायद्यातील एकसारिेपिा आणि णशक्षा’ याबाबतच्या अथाच्या आधारे रायिौधरीनी वरील 
प्रणतपािन िोडून काढले आहे. आम्हाला िुसरा दृणष्टकोन मासय असून त्यािे तपशीलवार परीक्षि या 
आधीि केलेले आहे. [िौथे प्रकरि पाहाव.े] प्रमुि णशक्षाबंाबत ब्राम्हिानंा णमळिाऱ्या सवलतीच्या बाबतीत शास्त्री 
यानंी जे णित्र उभे केले आहे ते णततकेसे िरे नाही हे ब्राम्हिी साणहत्यामधील अनेक उल्लिेावंरून णिसून 
येते. [बृहिारण्यक उपणनषि, तीन, ९. २६, महाभारत, आणि पवग, १०७.] ब्राम्हि व श्रमि यानंा योग्य तो आिर 
िािणवण्यासंबधंी अशोकाच्या लेिामंधून वारंवार येिारे णवनंतीवजा उल्लेि पाहता, त्यािा दृणष्टकोन 
ब्राम्हिणवरोधी होता असे मानता येिे कठीि आहे. 

 
शास्त्रींिे शवेटिे प्रणतपािन त्याचं्या आधीच्या प्रणतपािनापेंक्षा अणधक कचे्च आहे. ते म्हितात की, 

‘ब्राम्हिाचं्या णवरोधाला तोंड िेण्यास अशोक समथग होता पि त्याच्या मृत्यूनंतर त्यािे वारस व ब्राम्हि 
याचं्यात णनमाि िंालेल्या सघंषािी पणरिती पुष्ट्यणमत्राने सत्ता हाती घेण्यात िंाली. पुष्ट्यणमत्र म्हिजे मोठ्या 
ब्राम्हिी क्रातंीिे प्रणतकात्मक उिाहरि होते.’ कोित्याही उपलब्ध पुराव्यािंा आधार या णवधानानंा णमळू 
शकत नाही, हे रायिौधरींनी िािणवले आहेि. राजतरंशगिीवरून आपल्याला असे णिसते की अशोकाच्या 
वशंजापंकैी णनिान एक जि तरी बौद्धानंा णवरोधी व ब्राम्हिानंा अनुकूल असा णिसतो. जालुकािे विगन 
एकणनष्ठ शवै असे केलेले आहे. [एक, १४८.] पुष्ट्यणमत्र हा बौद्धािंा कट्टर दे्वष्टा होता या कल्पनेला णवरुद्ध असा 
पुरावा उत्िननात सापडलेला आहे. ‘येन केन प्रकारेि आपली ख्याती व्हावी म्हिून एिाद्याच्या दृष्ट्कृत्याने 
प्रणसद्धी णमळत असेल तर त्याला क्षमा करावी असे पुष्ट्यणमत्राने ठरणवले होते,’ असे विगन बौद्ध वाङ्मयात 
आहे. ‘अशोकाने बौद्धधमीयासंाठी ८४००० स्तूप बाधंले म्हिून तो लोकणप्रय िंाला असे उत्तर पुष्ट्यणमत्राला 
लोकाकंडून णमळाले म्हिून ८४००० स्तूप नष्ट करून कीती णमळणवण्यािे पुष्ट्यणमत्राने ठरणवले. [प्रणिंलस्की, ला 

लेजािं ि लॉंपेरर अशोक, पृ. ३०१–२.] परंतु पुरातत्त्वशास्त्राच्या आधाराने केलेल्या अभ्यासाने हे णसद्ध िंाले आहे की 
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सािंीच्या स्तूपािा णवस्तार आणि सध्यािे णिसिारे कठडे हे शुरं्कालामधील आहेत. [एआय्, नऊ, पृ. १६०.] 
जवळच्या अशोकस्तंभािा धूतगपिे नाश केला रे्ला असावा परंतु ही घटना बऱ्याि कालाने घडली असावी. 
[माशगल, गाईड टु सांची, पृ. ९०.] मौयांवरील पुष्ट्यणमत्राच्या हल्ल्याच्या संिभात अिोकर्दानात बौद्धानंी जी कथा 
णिली आहे णतच्यावरुन असे णिसते की बहुधा राजिरबारात बौद्धाचं्या विगस्वाला उतरती कळा लार्ल्याने 
साहणजकि बौद्ध स्मारके आणि बौद्धाचं्या संस्था यानंा णमळिारा राजाश्रय कमी िंाला असावा. णशवाय हा 
पुरावा बौद्ध धमीयाकंडूनि पुढे आलेला असल्याने साहणजकि त्यात बौद्धणवरोधकाचं्या िुष्ट्कृत्यािें 
अणतरंणजत विगन केले असाव.े 

 
उत्तरकालात मौयगसाम्राज्य बरेिसे संकोि पावल्याने व राज स्वतुःिेि संरक्षि करण्यास असमथग 

असल्याने बृहद्रथाला पिच्युत करण्यासाठी क्रातंीिी र्रजि नव्हती. सैसयािी पाहिी करताना पुष्ट्यणमत्राने 
त्यािा िून केला असे साणंर्तले जाते. पि त्यावरून एिािी मोठी क्रातंी िंाल्यािे सूणित होत नाही उलट 
ते एक राजवाड्ातले कारस्थान होते असेि स्पष्टपिे णिसते. राज्यािी संघटना इतकी िालच्या पातळीला 
रे्ली होती की जो कोिी कायगक्षम कारभारािे विन िेई, त्याच्या आज्ञा पाळण्यास िुय्यम अणधकारी तयार 
होत असत. जर ही िरोिरि एक मोठी ब्राम्हिी क्रातंी असती तर सुभार्सेनाच्या वशंजानंा वायव्येकडून 
जशी शजेारच्या राजाकडून मित णमळाली तशी पुष्ट्यणमत्राला णमळाली असती. 

 
मौयगकालातील बौद्धधमाच्या प्रिारामुळे ब्राम्हिाचं्या सामाणजक व धार्समक व्यवस्थेला धक्का बसला 

असा एक िावा केला जातो. [घोषाल, स्टशडज इन इंशडर्यन शहस्री अडँ कल्चर, पृ. २५८.] पि ही र्ोष्ट केवळ 
बौद्धधमामुळेि िंाली असे नाही. मंर्ल व तसेि इतर समारंभ याचं्याबाबत अशोकाच्या धोरिात जो 
णनरुत्साहािा भार् होता त्यामुळेही वरील पणरिाम िंाला असावा. पि या धक्क्यामुळे मौयग साम्राज्य िुबळे 
व्हाव े णततका तो मोठा नव्हता. यामुळे काही नव्या णविारानंा िालना णमळाली असेल पि सामाणजक 
आिारणविार बरेिसे पूवीप्रमािेि िालू होते. 

 
अशोकाने अझहसक धोरिािा पाठपुरावा इतक्या उत्साहाने व दृढणनियाने केला की त्यामुळे 

लष्ट्करी दृष्ट्या सवग राष्ट्र सपूंिगपिे णनुःसत्व बनले व त्यामुळेि ते ग्रीकाचं्या स्वारीला तोंड िेण्यास असमथग 
ठरले या मुद्यावर रायिौधरींनी अशोकावर हल्ला िढणवला आहे. [पोशलशटकल शहस्री ऑफ ए्िट इंशडर्या, पृ. ३६५.] 
अशी ह्याच्या मृत्यनंूतर साम्राज्याच्या िंपायाने िंालेल्या णवघटनास अशोकािे धोरिि प्रत्यक्षपिे 
जबाबिार आहे असे ते म्हितात. या अझहसेच्या धोरिाने केवळ साम्राज्याच्या लष्ट्करी बळािाि–ऱ्हास 
िंाला असे नाही तर राजािे णनयतं्रिही नाहीसे िंाले. या णनयतं्रिाच्या अभावी प्रातंामधील अणधकारी िढेल 
बनले व त्यामुळे बौद्धवाङ्मयातं उल्लिे केलेली बंडे िंाली. थोडक्यात, अशोकाच्या शातंतावािी धोरिाने 
साम्राज्याच्या शासनयंत्रिेिे णवघटन िंाले. लेिातंर्गत उल्लेिाचं्या प्रकाशात अशोकाच्या धोरिाबाबतिा हा 
णनिगय मासय करता येण्याजोर्ा नाही. 
 

अझहसेिे तत्त्व उराशी बाळर्ल्यामुळे अशोकाच्या राज्यकारभारािे स्वरूप परंपरेपेक्षा वरे्ळे िंाले 
होते असे नाही. मोठ्या प्रमािावरील अझहसा व परस्पराबंद्दलिा णवर्श्ास यामुळे समाजािा फायिा होईल 
अशी त्यािी व्यन्क्तशुः िात्री िंालेली होती म्हिून त्याने तसे धोरि स्वीकारले. तसेि स्वतुःिी िात्री 
पटलेली असल्याने राजा या नात्यानेही तशा वार्िुकीिी लोकानंा णवनंती करून प्रिार करण्यास त्याने 
मारे् पुढे पाणहले नाही. त्यािे शासकीय धोरि शक्य णततके या तत्त्वानंा धरून होते. या धोरिािा नेमका 
अथग कोिता यािा तपशीलवार णविार न करताि अशोकाच्या शातंतावािािा बाऊ केलेला आहे. यज्ञ वा 
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अन्न यासंाठी प्राण्यािंी हत्त्या केलेली त्याला आवडत नव्हती म्हिून तो आपल्या लेिामंधून प्राण्यानंा ठार 
मारू नये व तसे जेथे शक्य नसेल तेथे णनिान त्यानंा ियाळूपिाने वार्वाव े असे सतत सारं्तो,[णतसरे 

णशलाशासन, णर्रनार ब्लोि, ले. एंस्के्रपशसओ ं द अिोक, पृ.९५] असे असूनही अल्प प्रमािात का होईना पि 
राजवाड्ामध्ये अन्नासाठी प्राणिहत्त्या होत होती. [पणहले णशलाशासन, णर्रनार. उपरोक्त,पृ.९०.] ही प्रथा संपूिगपिे बंि 
व्हावी अशी त्यािी इच्छा असल्यािे तो सारं्त असूनही तो त्या प्रथेपासून पूिगपिे िूर राणहल्यािा पुरावा 
णमळत नाही. अवध्य प्राण्यािंी जी यािी त्याने णिली आहे त्यात िाण्यासाठी उपयोर्ात आिल्या जािाऱ्या 
मुख्य प्राण्यािंा समावशे नाही. शक्यतो मासंाशन केले जात नसे. परंतु ही प्रथा तरीही िालूि राणहली 
असावी असे णिसते. 

 
रायिौधरींच्या म्हिण्याप्रमािे जर तो िरोिरि संपूिगपिे शातंतावािी असता तर मृत्यिूी णशक्षा 

त्याने णनणितपिे रद्द केली असती. पि त्याच्या कारणकिीत सवगकाळ कठोर णशक्षा णिल्या जाति होत्या. या 
बाबतीत त्याने सौम्यपिा िािणवला तो एवढाि की त्याच्या राज्यारोहिाच्या सत्ताणवसाव्या वषी, ज्यानंा 
मृत्यूिंड िंालेला आहे त्यानंा तीन णिवसािंी सूट िेण्यािी प्रथा त्याने िालू केली. [िौथे स्तंभशासन, णिल्ली टोप्रा, 

उपरोक्त,प.ृ१८३] रायिौधरी म्हितात की अशोकािे वारस इतक्या शातंतावािी अन्नावर वाढले की कोित्याही 
शस्त्रसज्ज सैसयापढेु उभे राहण्यास ते धजावनेात. भेरीघोषाऐवजी धम्मघोषि त्यानंी अणधक ऐकला. [पािव े
प्रकरि पाहावे.] (युद्धापेक्षा धम्मािेि संस्कार त्याचं्या मनावर अणधक िंाले.) 
 

उपरोक्त प्रणतपािनावरून असे णिसते की अशोकाने सवग सैसयाचं्या हालिाली बंि करण्यािी आज्ञा 
केली व शब्िशुः अथग घेऊन अझहसेिे राज्य सुरू केले. त्याच्या लेिावंरून असा कोिताही प्रकार सूणित 
होत नाही. त्याच्या कारणकिीत जरी एकि मोहीम त्याने काढली असली तरी तो करारी राजा होता असेि 
पुराव्यावंरून सूणित होते. उिाहरिाथग सीमाप्रिेशातील लोकाणंवषयीिे आपले धोरि तो ठामपिाने सारं्तो. 
जे दृष्ट्कृत्ये करीत असत त्यानंा क्षमा करण्यास राजा नेहमीि तयार असे, पि जी क्षम्य असत त्यानंाि क्षमा 
केली जाई. [तेराव े णशलाशासन, कळशी, ब्लोि, ले ए्स्के्रपशसओ द अिोक, पृ.१२५] अरण्यातील टोळ्यानंा तो यापेक्षाही 
अणधक काटेकोरपिाने आपला संिेश सारं्तो. त्यानंी िुका करू नयेत व िुका केल्यास त्याबद्दल ते ठार 
मारले जाऊ नयेत म्हिून, स्वतुः पिात्तापिग्ध िंालेला असला तरी, तो स्वतुःच्या अणधकारािंी जािीव 
त्यानंा करून िेतो. प्रािेणशक णवजय संपािन करण्याच्या बाबतीत आपल्या वारसानंी कसे वार्ाव ेयाणवषयी 
याि लेिात अशोकाने व्यक्त केलेली अपेक्षा रायिौधरींच्या प्रणतपािनाच्या णवरुद्ध जािारी आहे अशोक 
म्हितो, ‘यापुढे एिािा प्रिेश झजकण्यािी जरुर नाही असे मला वाटते.’ व्यवहारात मौयगसाम्राज्यािा 
णवस्तार संपूिग उपिंडावर िंालेला असल्याने त्यािे हे म्हििे तकांस धरून होते. पि जर भणवष्ट्यकाळात 
त्याच्या वारसानंा प्रिेश संपािन करावयािे असतील तर ते शक्यतो ियाळूपिाने व सौम्य णशक्षा िेऊन 
णमळवावते अशी त्यािी इच्छा होती. 

 
अशोक शातंतावािी धोरिे रािू शकला कारि त्याच्या सीमा सुरणक्षत असल्याने साम्राज्यातंर्गत 

प्रिेशही सुरणक्षत होता. त्याच्या कारणकिीच्या सुरुवातीला झजकलेल्या कझलर् िेशाति फक्त अस्वास्र्थ्य 
असण्यािा संभव होता. िणक्षि भारत झजकिे हे काही मौयगसेनेला मोठे कठीि होते असे नाही. पि त्यािी 
जरुर नव्हती[िौथे प्रकरि पाहाव.े] णसणरयाच्या अँणटओकसिे साम्राज्य हेि मौयगसाम्राज्यािे एकमेव प्रणतस्पधगक 
होते.झहिुकुश पवगताच्या पलीकडील भमूी झजकण्यािा प्रयत्न करिे म्हिजे अशोकाच्या दृष्टीने, वाळवटंातून 
व पवगतराजीतून मोहीमा काढताना त्याच्या सैसयाला अणविाराने धोक्यात घालिे होते. कोित्याही 
पणरन्स्थतीत, अनेक प्रिेश झजकण्यापेक्षा अँणटओकस व तो स्वतुः याचं्यामधील णमत्रत्वािे संबधं राििे हेि 
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सवग दृष्टींनी फायिेशीर होते. सीमावंरील टोळया त्याला किाणित त्रासिायक ठरण्यािा संभव होता, यािा 
उल्लेि केलेला आहेि. त्यानंी त्याच्या शासकानंा िारं्लेि हैराि केले असाव े व तोही त्याचं्याशी 
ठामपिानेि वार्ला असावा. 

 
अशोकाने अणधक प्रिेश सपंािन केले नाहीत यािा अथग असा नव्हे की त्याला फक्त त्याच्या 

वणडलानंी व आजोबानंी झजकलेला प्रिेशि रािून ठेवावयािा होता. तो स्वतुःही णवजयाच्या मनोवधेक 
कल्पनानंी भारून रे्ला होता,याबद्दल शकंा नाही. त्याच्या शातंतावािाने कझलर्ाला परत स्वतंत्र राज्य 
म्हिून मासयता णिली नाही. हे लक्षात घेण्याजोरे् आहे, हे यापूवीि िािणवले आहे. [ि ला वाले पुसे, लें ि ओ तों िे 
मौयग, प.ृ११९] तो व्यवहारी राज्यकता असल्याने कझलर्णवजयािी वस्तुन्स्थती त्याने मासय केली व त्या 
प्रश्नाबाबत त्याने कोित्याही नैणतक शकंा उपन्स्थत केल्या नाहीत. त्या णवजयाने आलेल्या घृिेिी जाहीर 
कबुलीही त्याने कझलर्ामध्ये णिलेली नाही. अशी कबुली िेिे राजकीय दृष्ट्या योग्य नाही असा णविार 
त्याने केला यात शकंा नाही. केवळ धम्मासाठी णशष्टमंडळे पाठणवल्यानेि भमूध्यसमुद्राच्या पूवेकडील ग्रीक 
राजे आपल्याला वश िंाले आहेत याणवषयी अशोकािी िात्री पटली होती असे णिसते. त्याचं्या या 
अधीनतेबद्दल त्याला अणभमान वाटत असावा असे णिसते. [तेराव ेणशलाशासन, कळशी, ब्लोि, ले एंस्के्रपणसओ ंि अशोक, प ृ
१३०.] अशोक आणि रु्प्त घराण्यातील समुद्ररु्प्त याचं्यामध्ये असा फरक आहे की अशोकाला धम्मशर्जर्यात 
र्ौरव वाटतो तर समुद्ररु्प्ताला युद्धणवजयात र्ौरव वाटतो. अशोकाने प्रत्यक्षात श्रीलंका कधीि झजकलेले 
नव्हते तरी श्रीलंकेिा िेवानम्णपय णतस्स याच्यावर अशोकािा फार मोठा अणधकार होता. [महारं्स, अकरा, १७–
२४, तेरा, िौिा.] जर त्याने श्रीलंकेच्या बाबतीत लष्ट्करी कारवाई केली असती. तर िोसही िेशामंधील संबंध 
बिलून अणधक वाईट िंाले असते. णशवाय शासकीय स्वरूपाच्या अनेक अकन्ल्पत समस्यािंी भर त्यात 
पडली असती. 

 
केवळ लष्ट्करी णवजयानंाि मूल्य असते असे नाही. तसेि राजािा थोरपिा अशा णवजयाचं्या 

संख्येवर व रु्िवते्तवर अवलंबून असतो असेही नाही. अशोक हा सरळमार्ी आणि कट्टर शातंतावािी होता 
असे िािणवण्यािा प्रयत्न काही इणतहासकारानंी केला आहे. पि तो तसा नव्हता हे यावरून स्षष्ट होते. 
संपूिग शातंतावािी अशी एक णपढीसुद्धा साम्राज्याला िुबळे करून त्वरीत णवघटन घडवनू आि ू शकिार 
नाही लढाया आणि प्रिेशसंपािन हेि केवळ साम्राज्याचं्या णनर्समतीला वा नाशाला जबाबिार नसतात. इतर 
बाजंूनीही कारिे पाहावी लार्तात. 

 
प्राणंतक सरकारे वरिढ बनली हे मौयांच्या ऱ्हासािे आणि एक कारि आहे हे साणंर्तलेले आहेि. 

[रायिौधरी, पोणलणटकल णहस्री ऑफ एसशटं इंणडया, पृ. ३६३.] मंत्र्याणंवरुद्ध तक्षणशलेच्या लोकानंी केलेल्या बंडाणवषयी 
शदव्र्यार्दानामध्रे्य ज्या िोन कथा आलेल्या आहेत त्यावंर हे णवधान आधारलेले आहे. अशोकाच्या 
कारणकिीच्या शवेटी िंालेले बंड मोडण्यासाठी कुिालाला पाठणवले, यासंबंधीिी कथा पूवी 
िािणवल्याप्रमािे कपीलकन्ल्पत आहे. [पणहले व िुसरे प्रकरि पाहाव.े] झबिुसाराच्या कारणकिीतील अशोकाने 
मोडलेल्या बंडािा पणरन्स्थतीजसय पुरावा आहे. अशोकाच्या कारणकिीत मंत्री वरिढ ठरल्यािा कोिताही 
स्पष्ट पुरावा नाही ही वस्तुन्स्थती आहे. पणहल्या वरे्ळ्या णशलाशासनात राजा अशी आज्ञा िेतो की 
अणधकाऱ्यानंी आपल्या ताब्यातील प्रजेला सयायी व मानवतावािी वार्िूक द्यावी. महामत्तानंा णिलेला हा 
सल्ला त्याचं्या िढेलपिाला णवरोध करिारा आहे हे यावरून सूणित होऊ शकते. परंतु या लेिािे िरे 
महत्त्व असे आहे की धोली व जौर्डा या कझलर्प्रिेशातील महामत्तानंाच उदे्दशून हा लेि असून 
साम्राज्यातंील इतर कोित्याही भार्ासाठी नाही नुकत्याि झजकलेल्या प्रिेशातील प्रजेिी णनष्ठा 
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णमळणवण्यासाठी अशोकाने तेथील लोकाचं्या कल्यािासाठी णवशषे आस्था िािवावी हे साहणजकि आहे. 
या महामत्तानंा उदे्दशून बोलताना त्यािा सूर साम्राज्यवािी आहे. सम्राट आपल्या शासनावर णनयंत्रि ठेव ू
शकत नाही. असे कोठेही जराही सूणित होत नाही. आििी एका लेिकाने असे मत व्यक्त केले आहे की, 
उत्तरकालीन मौयांच्या अथगव्यवस्थेवर बराि भार पडलेला होता. [कोसबंी, इंरोडक्िन टु शद स्टडी ऑफ इंशडर्यन शहस्री, 
प.ृ २११.] एक म्हिजे करािे उत्पन्न वाढणवण्यासाठी काही जरुर नसलेल्या उपाययोजना करण्यात आल्या. 
उिाहरिाथग अथगशास्त्रात साणंर्तलेले नट व वशे्या याचं्यावरील कर सुरू करण्यात आले. िुसरी र्ोष्ट म्हिजे 
या कालातील मौयांच्या आहत नाण्यामंध्ये भेसळ असल्यािे पुराव ेआहेत. तत्कालीन राजकीय घटकािंा 
णविार न करता णनवडक अथगशास्त्रीय पुरावाि णविारात घेतल्याने वरील णनष्ट्कषग काढला रे्ला आहे. 
राष्ट्रीय उत्पन्नािे प्राथणमक साधन म्हिून करयोजना पूिगपिे राबणवण्यािा प्रयत्न पणहल्या प्रथम 
मौयगकालाति िंाला. त्यामुळे ज्याच्या ज्याच्यावर कर बसणवता येिे शक्य होते त्या प्रत्येकावर कर 
आकारले रे्ले. नट, वशे्या व त्याचं्यासारख्या व्यावसाणयकावंरील कर हे आिीबािीच्या काळासाठी 
बसणवण्यािे कर नव्हते हे अथविास्त्रार्रुन स्पष्ट होते, कारि हा कर कायिेशीर मानला जात होता व 
शतेकऱ्यावंर जसा बसणवला जात होता तसाि याचं्यावरही णनत्य बसणवला जात होता. वस्तुतुः राजािा 
िणजना णरकामा पडू लार्ला तर आिीबािीच्या काळात कोिते उपाय योजावयािे हे अथविास्त्रात स्पष्ट 
केलेले आहे. त्यातं िुबारी णपकावंरील करासंंबधंीिा उल्लिे आहे. [पाि, २.] नट वा त्याचं्यासारख्याचं्यावरील 
करािंा त्यात समावशे नाही. 

 
मौयगकालातील िलनातील भेसळ म्हिजे सवगसाधारि अथगव्यवस्थेवर आलेले िडपि असे 

मानण्यािे काही कारि नाही. उत्तरकालीन मौयांच्या काळात णनयंत्रिामध्ये णढलेपिाही आला व ते कमीही 
होत िालले त्यामुळे साम्राज्यात, णवशषेतुः जे भार् हळूहळू त्यातून णनसटत िालले होते त्या भार्ातं भेसळ 
असलेली नािी प्रिारात येण्यास सुरुवात िंाली. ही नािी प्रामुख्याने णनधीच्या रुपाने सापडलेली असल्याने 
त्यािें मूलस्थान नेहमीि समजते असे नाही. वर उल्लेणिलेल्या भार्ासंारख्या प्रिेशात, तेथील अणधकाऱ्यानंी 
या नाण्यावंर ठसे मारले असावते व त्याचं्या रु्िवते्तिी योग्य ती शहाणनशा न करता ती प्रिारात आिली 
असावीत. याणशवाय, इतर मालाच्या मानाने िािंीला वाढती मार्िी असावी व त्यामुळे नाण्यामंधील िािंीिे 
प्रमाि कमी िंाले असाव ेअसेही ही भेसळ िशगवीत असावी. यािेरीज कोसंबींनी केलेले हे णवधान त्यानंी 
स्वतुः उत्तरकालीन मौयांच्या नाण्यािंी जी ओळि पटणवलेली आहे त्यावर आधारलेले आहे, आणि अजून 
ते. णवधान िात्री करिारे नाही. 

 
इतर वस्तुरूप अवशषेाचं्या पुराव्यावरून अथगव्यवस्थेवर िडपि होते हे सूणित होत नाही. जे काही 

सूणित होते ते णवकणसत होत जािाऱ्या एका अथगव्यवस्थेिे णित्र. हन्स्तनापूर व णशशुपालर्ड येथील 
पुरातत्त्वीय पुराव्यावरून असे णिसते की, ताणंत्रक प्रर्ती व अणधक िारं्ल्या िजाच्या मालािा वापर या 
िोसही दृष्टीकोनातूंन तत्कालीन संस्कृतीमध्ये बरीि ऐणहक सुधारिा िंालेली होती. [एआर्य,व्हॉ. नऊ, पृ. १४०, 
१६८.] सुरूवातीच्या मौयगकालापेक्षा या कालात या सुधारिेिा प्रसार जास्त व्यापक प्रमािात िंालेला होता. 
उिाहरिाथग सुरूवातीच्या स्तरावर कंुभारकामािे बहुतेक अवशषे म्हिजे ओबडधोबड करडी भाडंी आहेत व 
फारि थोडे साठे उत्तरेकडील िकिकीत भाडं्ािें आहेत. नंतरच्या पातळीवर म्हिजे अशोकोत्तर 
मौयगकाळ व सुरवातीच्या शुरं्ािंा काळ या पातळीवर, कंुभारकामािा पुरावा म्हिजे िाकावर घडणवलेली व 
उत्तम मातीिी भाडंी बऱ्याि भार्ामंध्ये णविुरलेली सापडलेली आहेत. तौलणनक दृष्ट्या एक नवी बाब 
म्हिजे नर्रणनयोजन व र्ृहणनयोजन हे अणधक णनत्यािे वैणशष्ट्य िंाले आहे. मणि, आंर्ठ्या, मृण्मय वस्तू 
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इत्यािी वस्तंूच्या काराणर्रीमध्ये णनणित सुधारिा आहे. अशोकाच्या कारणकर्सििा अथगव्यवस्थेला फार मोठा 
फायिा णमळाला. एकाि कायगक्षम प्रशासनािाली णनमाि िंालेले िेशािे ऐक्य, िळिवळिातील वाढ व 
संघटन, आणि शातंता यािा अथग व्यापारािा णवकास व त्यािप्रमािे अनेक नव्या व्यापारी णहतसंबधंानंा 
णनमाि िंालेली संधी. 
 

आत्यंणतक राजकीय अन्स्थरतेच्या काळात, णवशषेतुः र्ंरे्च्या िोऱ्यामध्ये व्यापाऱ्यानंी व इतर 
संबंणधत वर्ांनी नाण्यािें काही णनधी करून ठेणवले असावते, हे शक्य आहे. या साठेबाजीमुळेि नाण्यामंध्ये 
भेसळ िंालेली असावी, परंतु मौयगसाम्राज्यािा राजकीय ऱ्हास होत असतानाही आर्सथक भरभराट िालू 
राणहली यात शकंा नाही. संपत्तीमधील वाढाव्यािा उपयोर् उर्वत्या व्यापारी वर्ांनी धार्समक इमारती 
सुशोणभत करण्यासाठी केला. काही थोडा काळ आता तेि िाने िेिारे होते.भारहुत व सािंी येथील णशल्प व 
िख्िनमधील रु्हा म्हिजे या नव्या मध्यमवर्ीयािंा आणवष्ट्कार आहे. 
 

पुष्ट्यणमत्राने घडवनू आिलेली क्रातंी म्हिजे मौयांच्या िडपशाहीणवरुद्धिा उठाव व मौयगकालीन 
कलेसारख्या मौयांनी स्वीकारलेल्या परकीय कल्पनानंा णिंडकारण्यािा प्रकार होता, असे णनिान एका तरी 
लेिकाने म्हटलेले आहे. [राय. मौर्यव अडँ िंुग आटव, पृ. ६४.] हे णवधान, शुरं्कला, प्रामुख्याने भारहुत व सािंी 
येथील णशल्प, मौयगकालीन कलेपेक्षा अणधक लौणकक आणि लोकपरंपरेत बसिारे आहे, या कल्पनेवर 
आधारलेले आहे. मौयगसम्राटािंा साम्राज्यवािािा आणवष्ट्कार मौयगकलेने णकती णनुःसकंोिपिे केलेला होता 
ते अशोकाच्या राजधासयावंरून पाहिे शक्य आहे. मौयगकालीन कलेिे हे सुस्पष्ट स्वरुप, मर् णतिा आधार 
परकीय असो वा नसो कायमिे राणहलेि असते. शुरं्कलेिे स्वरुप बिलते आहे कारि णतिा हेतू वरे्ळा 
आहे आणि णतिे आश्रयिाते वरे्ळ्याि सामाणजक वर्ातून आलेले आहेत. भारहुत आणि सािंी येथील कठडे 
व प्रवशेद्वारे यािंा णजतका णनकटिा संबधं बौद्धधमांशी म्हिून आहे णततका अशोककालीन स्तंभािंा नाही, 
शुरं्कला ही लोकपरंपरेला अणधक प्रमािात धरून आहे, कारि लोकणप्रय संप्रिायामंधील अनेक तत्त्व े
बौद्धधमाने स्वतुःमध्ये सामावनू घेतलेली होती आणि या कलेिे आश्रयिाते, ज्याचं्यापकैी बरेिजि 
कारार्ीरही असावते, सासं्कृणतक दृष्ट्या अणधक करून लोकपरंपरेच्या मुख्य प्रवाहामधील होते. 

 
अशोकाने समाज व तत्सम उत्सवावंर बंिी घातली, या आधारावर पुढे लोकाचं्या उठावाच्या 

कल्पनेिे अणधक स्पष्टीकरि केलेले आहे. सिसमारंभावर अशोकाने घातलेली बंिी व मासंाशनाणवषयीिा 
त्यािा णतरस्कार यामुळे लोक त्याच्या णवरोधी बनले असावते ही शक्यता आहे. पि या प्रणतबधंािी 
अंमलबजाविी काटेकोरपिाने होत होती वा नाही हा प्रश्न अजून णशल्लकि आहे. पुढच्या वषांमध्ये 
अणधकाऱ्यािंी अणधकार र्ाजणवण्यािी वाढती प्रवृत्ती णिसतें हे आपि पाणहलेलेि आहे. त्यािा पणरिाम असा 
िंाला असावा की लोकानंा त्रासिायक वाटिाऱ्या उपाययोजना अंमलात आल्या असाव्यात. उत्तरकालीन 
मौयांनी अशोकािेि धोरि अर्िी जसेच्या तसे पुढे िालणवले असाव े असेही र्ृहीत धरून हे लोकाचं्या 
उठावाणवषयीिे णवधान केले असाव.े तथाणप जरी मौयांिी अशी िडपशाही असती तरी णतच्याणवरुद्ध 
पुष्ट्पणमत्राच्या बाजूने उभे राहण्याइतकी पुरेशी राष्ट्रीय भावना मौयगसाम्राज्यातील वैणवध्यपूिग लोकसमूहामंध्ये 
असण्यािी शक्यता कमीि आहे. 
 

मौयगसाम्राज्यात (ग्रीक गं्रथानुंसार) जणमनीवरील कर एक ितुथांश इतका असल्यािे विगन आहे 
आणि हा भारी कर शतेकऱ्यानंा फारि ढोईजड आहे, असे आििी एक समथगन, मौयांणवरुद्ध लोकानंी 
उठाव केला या कल्पनेला पुष्टी िेण्यासाठी केले जाते. जर हा कर िरोिरि सवगत्र एक ितुथांश असा 
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असता तर ग्रामीि भार्ातील असंतोषास तो कारि िंाला असे म्हिण्यात काहीसे तर्थ्य आहे. पि 
यापूवीच्या एका प्रकरिामध्ये आम्ही िािणवले आहे त्याप्रमािे, जणमनीिी सुपीकता व पाण्यािी उपलब्धता 
यानुसार तो वरे्वरे्ळ्या भार्ामंध्ये वरे्वरे्ळा असे. [िौथे प्रकरि पाहाव.े] मेर्नॅ्स्थणनसने साणंर्तलेला एक 
ितुथांश हा आकडा बहुधा, ग्रीक प्रवासी ज्या भार्ाशी जास्तीत जास्त पणरणित असतील त्या 
पाटणलपुत्राच्या आसपासच्या अत्यंत सुपीक व सुजल भार्ाला उदे्दशून असावा. उत्पन्नाच्या एक ितुथांश 
इतका भार् साधारिपिे शतेकऱ्याकंडून वसूल केला जात नसे हे अथविास्त्रार्रून बरेिसे स्पष्टपिे णिसून 
येते. आणिबािीच्या काळात राजा आपली मार्िी एक तृतीयाशं झकवा एक ितुथांश इतकी वाढव ूशकेल 
असे त्यात सूणित करण्यात आलेले आहे. [पाि, २.] म्हिूनि एक ितुथांश हा भारी कर मानला जात होता हे 
उघड आहे. सवगसामासय पणरन्स्थतीत मौयांनी इतक्या भारी करािा आग्रह धरलेला असिे असंभवनीय 
आहे. पि जर तसे असते तर सयायिानाच्या कामी राजूकानंी सयायी व उिार असाव ेहा अशोकािा हुकूम 
म्हिजे णनव्वळ ढोंर्ीपिा ठरला असता. 
 

लष्ट्करािी णनन्ष्ट्क्रयता, ब्राह्मिािंा क्रोध, लोकामंधील उठाव झकवा आर्सथक िडपि अशी कारिे 
सारं्ून मौयगसाम्राज्याच्या ऱ्हासािे समाधानकारक स्पष्टीकरि िेता येिे शक्य नाही. वर उल्लणेिलेल्या 
कोित्याही कारिापेक्षा त्याच्या ऱ्हासािी कारिे अणधक मूलभतू स्वरूपािी व मौयगकालीन जीवनािे अणधक 
व्यापक व यथाथग िशगन घडणविारी आहेत. णशवाय इतर साम्राज्यािंा ऱ्हास आणि त्याचं्या राजकीय 
णवस्तारािे कालिंड यािेंही स्पष्टीकरि काही अंशी याि कारिानंी करता येण्याजोरे् आहे. प्रशासनािे 
संघटन आणि राज्य झकवा राष्ट्र याणवषयीिी कल्पना ही मौयांच्या ऱ्हासाच्या कारिापंैकी अणतशय महत्त्वािी 
कारिे होती. 
 

मौयांिी नोकरशाही जर वरे्ळ्या स्वरूपािी असती तर अजूनही ती पणरन्स्थतीिा बिाव करू 
शकली असती व साम्राज्यािे असे संपूिग णवघटन रोिू शकली असती. आपि पाणहले आहे त्याप्रमािे 
प्रशासन हे अत्यंत कें णद्रत स्वरूपािे होते आणि अणधक वरच्या िजािी काये शक्य णततकी जास्तीत जास्त 
राज्यकत्यांच्या प्रत्यक्ष णनयतं्रिािाली होती. त्यामुळेि राजाजवळ बरीिशी वैयन्क्तक कतगबर्ारी असिे 
अर्त्यािे ठरले. अशा पणरन्स्थतीत केसद्रीय िौबगल्यामुळे आपोआपि प्रशासनात िुबगलता येते. अशोकािा 
मृत्य ू व त्याच्या वारसाजंवळ असलेला त्याच्यासारख्या रु्िवते्तिा अभाव याबरोबरि केसद्रसते्तमध्ये, 
णवशषेतुः साम्राज्याच्या णवभार्िीनंतर िुबगलता आली या पणरन्स्थतीत प्रातंानी फुटून णनघिे अर्िी 
अपणरहायगि होते. 
 

प्रशासनाच्या अणधकाऱ्यािंी णनष्ठा राज्याशी नसून राजाशी होती. त्यािंी णनवड करण्याच्या बाबतीत 
राजाला व्यन्क्तशुः इतकी अफाट सत्ता होती की ते त्या राजािे नोकर बनले. [िौथे प्रकरि पाहाव.े] यािा अथग 
राजा बिलला की त्यािा पणरिाम म्हिून अणधकारीही बिलले जात, णनिान अती वणरष्ठ व जबाबिार 
असलेले अणधकारी तरी बिलले जात. [प्रामुख्याने वंशपरंपरेने नेमिुका करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे अणधकारी आपापल्या पिावंर 
राणहल्याच्या अनेक नोंिी पुढील काळात आहेत. पि मौयगकालात ही प्रवृत्ती इतकी बळकट नव्हती हे स्पष्ट आहे.] मौयगकालीन भारतात 
अशोकाच्या मृत्यूनंतर लरे्ि जसे िंाले तसे एकापाठोपाठ एक राजे वरे्ाने र्ािीवर येऊ लार्ले तर त्या 
कालात ही र्ोष्ट िेशाला णवशषे हाणनकारक ठरते. िुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून जर समकालीन 
िाससिे प्रशासन सत्तारूढ सरकारशीि एकणनष्ठ राणहले असते तर राजकीय घटक या दृष्टीने आतापयंत 
िासस णनणिति णवघटनाच्या मार्ाला लार्ले असते. 
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णनष्ठा बिलत असत, अशी जरी पणरन्स्थती असली तरी प्रणशणक्षत नोकरशाही आपला कायगभार् 
योग्य तऱ्हेने बजावले अशी िात्री असिारी एिािी पद्धती जर मौयांनी वापरली असती तर राजकीय 
अस्वास्र्थ्याच्या अनेक प्रसंर्ी णतने प्रशासनािी र्ती णटकवनू धरली असती. अशी पद्धती, म्हिजे स्पधात्मक 
परीक्षािंी पद्धती, पुढील शतकामंध्ये भारतात णब्रणटश प्रशासकानंी पणरिामकारक रीतीने उपयोर्ात आिली 
राज्याच्या प्रशासनाणवषयी बरािसा तपशील िेण्यासाठी अथविास्त्र जरी णकतीही िोलवर जात असले तरी 
िुय्यम प्रशासकािंी भरती कशी केली जात असे याणवषयी त्यात कोठेही ओिंरतासुद्धा उल्लेि नाही हे 
आियगकारकि म्हटले पाणहजे. ज्याला स्पधात्मक पद्धती म्हिता येईल अशा प्रकारिा कोिताही पुरावा 
त्यात नाही हे णनणित आहे. राजाच्या वैयन्क्तक पसंतीनुसार उच्च पिावंरील अणधकाऱ्यािंी णनवड होत असे, 
असे आपल्याला सारं्ण्यात आलेले आहे. वैयन्क्तक णनवडीिी ही पद्धती पार िालच्या पातळीपयंत िालू 
असावी हे आपिास र्ृहीत धरावयास पाणहजे. हातािालच्या अणधकाऱ्यािंी नेमिकू करताना आपल्याि 
सामाणजक र्टातील व्यक्तीिी झकवा णमत्रािंी णनवड करण्यािी अणधकाऱ्यािंी प्रवृत्ती असिे अर्िी 
साहणजक असल्याने सामाणजक नातेसंबधंािा जोर अणधक बळकट िंाला. यामुळे नव्या राजाणवषयी णनष्ठा 
असिाऱ्यािंा र्ट अर्र णवरोधी भावना असिाऱ्यािंा र्ट अशा र्टािंी णनर्समती िंाली असावी. नव्या राजाशी 
णनष्ठा नाही म्हिून एिाद्या अणधकाऱ्याला बडतफग  कराव ेलार्ले तर किाणित प्रशासनािा एक संपूिग णवभार् 
बिलण्यािी वळे येत असावी. उत्तरकालीन मौयगराजावंर अशा पणरन्स्थतीला तोंड िेण्यािी पाळी वारंवार 
आलेली असली पाणहजे यात शकंा नाही. कें द्रस्थानी िुबळा राजा असताना एिाद्या स्थाणनक राज्यकत्याला 
वा राजपतु्राला राजाऐवजी सरळ स्वतुःकडे णनष्ठा वळवनू घेण्यािे काम अवघड नव्हते. 
 

परीक्षापद्धतीिे िोन सरळ फायिे होते. सामाणजक र्टबाजी नष्ट करता आली असती कारि 
तत्त्वतुः तरी अजगिारािंी भरती कोित्याही सामाणजक स्तरातून करिे शक्य होते. िुसरा फायिा म्हिजे 
साम्राज्यीय सेवा कें द्राकडून णनयणंत्रत होत असल्यामुळे साम्राज्याच्या कोित्याही भार्ात अणधकाऱ्यािंी 
णनयुक्ती करिे शक्य होते. त्यामुळे कें द्रस्थानी असलेल्या राज्यकत्यांच्या स्थानाला धोका णनमाि 
करण्याइतकी सत्ता णमळणवण्यास स्थाणनक र्टानंा प्रणतबधं िंाला असता. ही पद्धती तत्कालीन 
समाजव्यवस्थेच्या कल्पनेच्या णवरुद्ध होती कारि समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समाजात आपले स्थान 
काय आहे हे माहीत असिे व तेथेि णतने राहिे यावरि समाजव्यवस्था णटकून राहिे अवलंबनू होते. शूद्र 
कुलातील राजे स्वतुःिे पि णटकवनू धरण्याइतके सामर्थ्यगवान असतील तर त्यानंा मासयता णिली जाऊ शके 
परंतु समाजातील याि वर्ातून प्रशासक आले असते तर संपूिग समाजव्यवस्था ढासळली असती. 
 

समाजातील सात वर्ांपैकी िोन वर्ग प्रशासकािें असल्यािे विगन मेर्नॅ्स्थणनस करतो, त्यात आियग 
करण्याजोरे् काही नाही. त्या िोसही र्टानंा काही िास अणधकार णनणिति असले पाणहजेत. वणरष्ठ 
अणधकाऱ्यािंी णनवड िुद्द राजाच्या वैयन्क्तक पसंतीने होत असल्यामुळे त्यानंा िूपि सामाणजक प्रणतष्ठा 
णमळाली असावी तर कणनष्ठ अणधकाऱ्यािंा नोकरशाहीतील इतर व्यक्तींबरोबरि एकत्र येऊन एक दृढ र्ट 
बनत असावा. अथविास्त्रात वतेनप्रमािािंी जी यािी णिलेली आहे त्यावरून सामाणजक प्रणतष्ठेबरोबरि 
त्यानंा आर्सथक सुन्स्थतीही प्राप्त होत असावी. [पाि, ३] 

 
राजाच्या हाती अफाट सत्ता असल्यामुळे व लोकमतािे प्रणतणनणधत्व करिाऱ्या एिाद्या सल्लार्ार 

मंडळािा संपूिग अभाव असल्यामुळे णवणवध प्रकारिी अणनयणमत साधने व पद्धती याचं्यामाफग त त्याने 
लोकमताशी आपला संपकग  साधीत राहिे हे साहणजकि होते. ती साधने नेहमीि आिशग होती असे नाही 
आणि काही वळेा राजाच्या णवरुद्ध अशी त्यािंी प्रणतणक्रया होऊ शके. असा संपकग  साधण्याच्या हेतूने 
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मौयगराज्यव्यवस्थेने हेरणर्रीिी पद्धती वापरली व ती अथविास्त्रालाही संमत आहे. र्ोपासंारख्या िुय्यम 
अणधकाऱ्यानंा आपली णनत्यािी कतगव्ये पार पाडीत असतानाि हर एक प्रकारिी माणहती रु्प्तपिाने शोधून 
काढावी लारे्. इतकेि नाही तर त्याबरोबरि हेरािंी एक अणतशय रंु्तारंु्तीिी पद्धतीही णनमाि करण्यात 
आली होती. वाताहर व हस्तक याचं्या उपयुक्ततेणवषयी अशोकाने आपल्या आज्ञालेिामंध्ये कबुली णिलेली 
आहे. त्यानंा बराि अग्रहक्क आहे असे तो सारं्तो. [िौथे प्रकरि पाहाव.े] 

 
प्राणतणनणधक संस्थेिा अभाव तर होताि पि त्याबरोबरि सरकारच्या कायामध्ये कायगकारीमंडळ 

आणि सयायिानमंडळ याचं्यामध्ये भेि नव्हता. राजािे तपासनीस म्हिून आपले काम पार पाडिारे महामत्त 
झकवा हेर आणि वाताहर यािंाि काय तो अंकुश म्हिनू राजा उपयोर् करू शके. तसेि या पद्धतीिी 
कायगक्षमताही राजाच्या वैयन्क्तक कतृगत्वावरि फार अवलंबून असे. ितुर राजा, लोकमत अजमणवण्यासाठी 
झकवा जरूर तर ते आपल्या बाजूने वळवनू घेण्यासाठी या अणधकाऱ्यािंा अणतशय कौशल्याने उपयोर् करून 
घेऊ शके. पि त्याबरोबरि एिािा असमथग राजा या अणधकाऱ्यािंा उपयोर् िडपशाहीच्या हेतूने करीत 
असे झकवा कोिताि िारं्ला हेतू नसलेल्या कामासाठी तो त्याचं्या हातिे िेळिे बने. समथग व जार्रूक 
राजालाि साजेसे असे कायगक्षम प्रशासन अशोकाच्या हयातीत होते आणि िुबळ्या व बेणफणकर 
राज्यकत्यांच्या कारभारात अपणरहायगपिे णशरिारा भ्रष्टािार तेथे मुळीि सहन केला जात नसे. मौयांच्या 
प्रशासकीय धोरिािी यंत्रिा इतकी केन्सद्रत होती की कोिताही समथग राजा णतिा उपयोर् स्वतुःच्या आणि 
आपल्या प्रजेच्या भल्यासाठी करून घेऊ शके. पि जो िुबळा राज्यकता केसद्रीय णनयतं्रि ठेव ूशकत नसे व 
साम्राज्यािे णवघटन आणि फाटाफूट करिाऱ्या णवनाशक शक्ती मोकळ्या सोडीत असे त्या राजाच्या 
अंमलािाली ती यंत्रिा णततक्याि प्रमािात िोघानंाही हाणनकारक ठरत असे. 

 
कोित्याही राजकीय पद्धतीत, प्रशासनािा प्रकार व राज्याणवषयीिी कल्पना, जर अशा प्रकारिी 

कल्पना अन्स्तत्वात असेल तर, या िोसही घटकािंा परस्परसंबधं असतो. राज्य या कल्पनेवर भर िेण्यािी 
मुख्य र्रज राजा, सरकार व समाजव्यवस्था याचं्याही वरिी ती कल्पना ठरते या वस्तुन्स्थतीत आहे. राज्य 
ही अशी एक बाब आहे की णतच्याशी प्रत्येक नार्णरक, इतर अडथळे अर्र आपि व आपल्या बरोबरिे इतर 
नार्णरक याचं्यातील मतभेि बाजूला सारून एकणनष्ठ राहतो. म्हिजे राज्य हे सवगश्रेष्ठ मंडळ आहे व त्यािी 
संपूिग णनष्ठेिी मार्िी असते. एकिा ही राज्यािी कल्पना अंर्वळिी पडली व लोकाचं्या णविारात ती स्पष्ट 
िंाली की मर् राष्ट्रीय जािीविेा उिय होतो. 

 
मौयगपूवगकालात प्रजासत्ताके अन्स्तत्वात होती. त्यातून राज्य ही कल्पना सूणित होत असे आणि 

काही प्रसंर्ी राज्यािी सवगसाधारि व्याख्याही केला जात असे, तरीसुद्धा मौयगकालीन भारतात राष्ट्र ही 
कल्पना अन्स्तत्वात नव्हती. राष्ट्र या कल्पनेच्या उभारिीसाठी लार्िाऱ्या अनेक र्ोष्टी त्या वळेी नव्हत्या. 
मौयगसाम्राज्याने व्यापलेल्या सवग भार्ात समान रूढी, समान भाषा व समान ऐणतहाणसक परंपरा अन्स्तत्वात 
नव्हती. मौयांच्या णवणवध प्रिेशामंध्ये ऐणहक संस्कृतीिी एक समान पातळी होती असेही म्हिता येिे शक्य 
नाही. राष्ट्रीयत्वािी कल्पना जर इतक्या व्यापक प्रमािावर अन्स्तत्वात नव्हती तर तशीि ती साम्राज्यात 
अंतभूगत िंालेल्या णवणवध लहान लहान घटकामंध्येही असिे शक्य नव्हते. 

 
यासबंंधीिी शहाणनशा करण्याच्या हेतंूनी आपि या णठकािी मर्धाच्या प्रातंापुरताि मयाणित 

णविार करू या. येथे एका लहान भार्ात समान भाषा, समान रूढी व एक समान ऐणतहाणसक परंपरा या 
आवश्यक र्ोष्टी होत्या. असे असूनही राज्य ही कल्पना ज्ञात नव्हती. जर ती कल्पना पणरणित असती, तर 
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राजकीय प्रबंध व व्यवहार यात णिसून येते त्याप्रमािे तत्कालीन राजकीय व्यवस्थेणवषयीच्या णविारामंध्ये ती 
आणवष्ट्कृत िंालेली णिसली असती. सुिैवाने कौटल्यािे अथविास्त्र या गं्रथात हे लोक व हा काळ यािंा सरळ 
सरळ आणवष्ट्कार िंालेला आहे. यावरून राज्याणवषयीच्या मौयगकालीन कल्पना िशगणवल्या जातात, असे या 
काळाच्या इणतहासकारानंी आग्रहाने प्रणतपािन केलेले आहे. तथाणप, िोन पूवावश्यक मुलभतू र्ोष्टींच्या 
आधारे परीक्षि केले तर या मुद्यावंर हा गं्रथ उिा पडतो. या गं्रथानुसार, प्रजेिी णनष्ठा राज्याशी नसून 
व्यन्क्तशुः राजाशी आहे. म्हिजे सरकारच्याही वर असिारे व राजाच्या रुपाने प्रतीत होिारे असे राज्य 
अन्स्तत्वात नाही. िुसरे असे की त्या णवणशष्ट राज्याला साजेल अशी सवात उत्तम पद्धती कोिती हे शोधून 
काढण्यािा प्रयत्न करताना राजसत्ता, महाजनसत्ता प्रजासत्ताकवाि इत्यािी णवणवध राजकीय पद्धतींच्या 
शक्यतेिा णविार हा गं्रथ करीत नाही, तर सरकारच्या मार्िी पे्ररक सत्ता या दृष्टीने राजा जास्तीत जास्त 
िारं्ले कायग कसे करू शकेल याणवषयीिाि फक्त णविार करतो. अथविास्त्रामध्ये राज्याणवषयीिी भारतीय 
कल्पना अतभूगत िंालेली आहे असे म्हििे म्हिजे िुसऱ्या एिाद्या संिभात, मणॅकॲव्हेलीच्या अल णप्रन्ससप 
या गं्रथात राज्याणवषयीिी युरोपीय कल्पना अंतभूगत िंालेली आहे असे म्हिण्यापैकीि आहे. मणॅकॲव्हेलीने 
णनिान अल णप्रन्ससपच्या मयािा तरी जािल्या होत्या व अ णिसकोंसाय या आपल्या गं्रथात राज्याच्या 
कल्पनेिे बरेिसे णवस्तृत परीक्षि त्याने केलेले असून त्यािा एक तपशील म्हिजे हा गं्रथ, असे तो मानीत 
असे. एका रंु्तारंु्तीच्या प्रशासनपद्धतीमधील राजाच्या कायािे पृर्थ्थकरि आणि राजा ज्याच्या आधारे राज्य 
करू शकेल अशा पद्धती याचं्यापणलकडे कौटल्य रे्लेला नाही. नंतरच्या भारतीय णसद्धातंवाद्यानंी 
कौटल्याला अनुसरून, सरकारच्या पद्धतीिी ििा करिे आणि सामाणजक रूढींतील बिलािंी नोंि ठेविे 
ही प्रथा िालू ठेवली. सामाणजक व्यवस्थेत बरोबर काय आणि िूक काय यावरि नेहमी जोर णिला जाई. हे 
महत्त्वपूिग आहे. 
 

इतर बहुतेक संस्कृतींमध्ये णनष्ठेिा णवषय राज्य आहे तर भारतामध्ये राजकीय कल्पनाचं्या 
णवकासातही समाजव्यवस्था हा णनष्ठाणवषय मानला रे्ला आहे. जोपयंत समाजरिना अभरं् राणहली तोपयंत 
सवांच्यावर असिारे राज्य, ही कल्पना मासय होण्यास वा पाझठबा णमळणवण्यास असमथग ठरली. भारतामध्ये 
साम्राज्यरिनेला िीघगकाळ णटकून राहण्यािी आशा का नव्हती याच्या अनेक कारिापंैकी हे एक कारि 
होते. भारतीय समाजव्यवस्था मंि र्तीने बिलली. हा बिल कधीि आकन्स्मक नसल्याने त्यािी ििल 
फारि क्वणित घेतली रे्ली आणि णतच्याणवषयीिी णनष्ठा अढळि राणहली. ब्राह्मिानंा बौद्धाचं्या णवरूद्ध जो 
रार् होता तो बहुधा धार्समक रार् नसावा कारि एक धमग म्हिून बौद्धधमग हा ब्राह्मिी णविारापेंक्षा अत्यंत णभन्न 
होता असे नव्हते. परंतु तो रार् सामाणजक असावा कारि बौद्धधमामुळे समाजव्यवस्था ढासळली रे्ली 
असती व त्यातून णनष्ठािंी नवी णवभार्िी णनमाि िंाली असती. 
 

ध्येयवािाच्या दृष्टीने पाणहले तर कोित्याही झहिूच्या जीवनाला धमग, अथग आणि काम (कायिा, 
कल्याि व समाधान) ही तीन तत्त्व ेआकार िेतात. धमग यािा अथग पणवत्र णनयमािें पालन करिे आणि या 
णनयमानुंसार असलेल्या आज्ञािें पालन करण्यास मित करिे. हे णनयम म्हिजे कोित्याही एका णवणशष्ट 
राज्याच्या नार्णरकावंर राज्य करिारा कायिा नव्हे तर सामाणजक रुढी व समाजव्यवस्था णटकवनू धरिारे 
णनयम. झहिु समाजाला णमळिारी मासयता धार्समक आधारामुळे णमळते ही वस्तुन्स्थती तो समाज नेहमीि 
आवजूगन सारं्त आलेला आहे . पािात्य णविारािंा प्रभाव पडण्यापूवी, जाणतसंस्थेिा उद्भव णनरपवािपिे 
अलौणकक र्ोष्टीतून िंालेला होता असे विगन झहिु णसद्धासतवािी (धमगशास्त्रज्ञ) शतकानुशतके करीत 
आलेले होते. त्यािप्रमािे मनु या णवणधसंणहताकाराच्या अंर्ी िैवी शक्ती होती असे मानीत आलेले होते. ही 
पणरन्स्थती णिनमधील पणरन्स्थतीशी तुलना केली तर अत्यंत णवरुद्ध प्रकारिी आहे. उिाहरिाथग. तेथे 
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सामाणजक नीणतमत्ता व धमग यामध्ये भेि करण्यात आलेला होता व कस्यणूशअसिे अर्िी सर्ळ्यात कट्टर 
अनुयायीही त्याला मत्यग मानीत होते. 
 

मौयगकालीन भारतातील राष्ट्रीय ऐक्यािा अभाव आपल्याला इतर घटकावंरूनही पाहता येतो. 
राजकीय दृष्टया भारतीय ऐक्यािी कल्पना अन्स्तत्वात नव्हती. ग्रीकासंारख्या णतरस्कृत म्लें च्छािंा प्रणतकार 
करताना सुद्धा त्यात संघणटतपिा नव्हता यावरून हे स्पष्ट होते .आपला नव्याने णमळणवलेला प्रिेश 
र्मावावा लारे्ल या भीतीने स्थाणनक राज्यकत्यांकडून हा प्रणतकार िंाला . जेव्हा पोरस अलेक्िंाडंरबरोबर 
लढा िेत होता झकवा जेव्हा सुभार्सेन अँणटओकसला िंडिी िेत होता तेव्हा ते वायव्य भारतातील एकेकटे 
राज्यकते म्हिून त्या र्ोष्टी करीत होते हे महत्त्वािे आहे पाटलीपुत्राकडून त्यानंा मित णमळाली नाही 
इतकेि नव्हे तर णतरस्कृत यवनानंा ते प्रणतकार करीत होते यािा उल्लेिही भारतीय गं्रथामंध्ये नाही. 
पोरससारख्या वीरपुरुषाने शत्र ू असूनसुद्धा ग्रीकाकंडून वाहवा णमळवली. परंतु भारतीय गं्रथामंध्ये त्यािी 
ििलि घेतलेली नाही. मौयगसाम्राज्यामधील लोकसमूहामंध्ये मुलभतू राजकीय ऐक्य नसल्यामुळे 
राजकीय णवघटन होिे अपणरहायग होते. 
 

हे णवघटन आणि राष्ट्रीय ऐक्यािा अभाव यानंा जबाबिार असिारे इतर महत्त्वािे घटक म्हिजे 
जणमनीिी मालकी व आर्सथक पातळ्यािंी असमानता. प्रत्यक्षात जणमनीिी मालकी राजाकडे असल्यामुळे 
णतिी मशार्त करिारे अणधक सहजपिाने बिलू शकत असत. जणमनीिी णवभार्िी आणि वाटिी 
करण्यासाठी कोिािीही मासयता घेण्यािी र्रज नव्हती जर ती राज्यािी जमीन म्हिून मानली असती तर 
मालकी हक्क वारंवार बिलण्यािा प्रश्न फारसा उद्भवला नसता. मौयांच्या णवस्तृत साम्राज्यात काही 
लहान लहान के्षते्र अशी होती की ती आपापल्या साधनसंपत्तीिा णवकास करीत होती, परंतु उत्पािन व 
उत्पन्न याचं्या आर्सथक पातळ्यामंधील फरक अथाति फार मोठा होता र्ंरे्च्या िोऱ्यातील प्रिेश आपल्या 
सुपीकतेमुळे उत्तर िख्िनमधील कमी णवकणसत िंालेल्या प्रिेशापेंक्षा आर्सथकदृष्ट्या फारि संपन्न होता. या 
िोन प्रिेशामंधील अथगव्यवस्थामंध्ये बराि फरक होता. र्ंरे्च्या िोऱ्यातील अथगव्यवस्था कृणषप्रधान पि 
त्याबरोबर व्यापारी णहतसबंंधािंी वाढ होत असलेली अशी होती तर उत्तर िख्िनमध्ये भटकी, 
पशुपालनावस्था असलेली अथगव्यवस्था होती व थोडीशी नैणमणत्तक शतेी आणि व्यापार होत असे. 
 
 अशा णवणवध अथगव्यवस्थामुंळे कोिते आर्सथक फायिे णमळतात हे मौयगप्रशासनास समजावयास 
नुकतीि सुरुवात िंालेली होती असे अथविास्त्रार्रून स्पष्टपिे णिसते. उत्तरेकडील अथगव्यवस्थेिा 
प्रशासकानंा जास्त िारं्ला पणरिय होता. कारि णविारवतंानंी त्या पद्धतीकडे अणधक लक्ष णिलेले होते. 
अणधक फायिा णमळणवण्याच्या दृष्टीने जर िणक्षिेकडील प्रिेशाचं्या अथगव्यवस्थेिा णवकास कटाक्षाने घडवनू 
आिला असता तर साम्राज्यात सवगतंत्र आर्सथक सारिेपिा णनमाि होिे शक्य िंाले असते. 
 
 सासं्कृणतक णवकासाच्या दृष्टीनेही या उपिंडातील लोक समान पातळीवर नव्हते हे स्पष्ट आहे. 
अणधकाणधक सुशोणभत नर्रे व व्यापारी कें दे्र आणि एकाकी ग्रामसमुिाय याचं्यात फार मोठा णवरोध णिसतो. 
वरे्वरे्ळ्या भार्ामंध्ये वरे्वरे्ळ्या परंपरा होत्या व शकेडो वषांिी मासयता सामाणजक रुढींना णमळालेली 
नसल्याने त्या अजून स्थाणनक स्वरुपाच्याि होत्या. णवसाव्या शतकातील भारतात रे्ली णकत्येक िशके 
समानता आिण्यािी प्रणक्रया िालू असून सुद्धा सासं्कृणतक असमानता हे भारतािे डोळ्यात भरण्याजोरे् 
वैणशष्ट्य आहे. मौयगकालीन भारतातील न्स्थती णनणितपिे याहून अणधक वाईट असिार. प्रत्येक प्रिेशातील 
आर्सथक व राजकीय रिनाि णभन्न णभन्न होत्या असे नव्हे तर तेथे बोलल्या जािाऱ्या भाषाही वरे्वरे्ळ्या 
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होत्या आणि आपल्या साम्राज्यात सवगत्र प्राकृत भाषेिा वापर करून राष्ट्रीय ऐक्याच्या सुप्त उियाला मित 
करण्यािा अशोकाने प्रयत्न केलला होता हे जरी िरे असले तरी वायव्य भारतातील ग्रीक व ॲरेणमक 
बोलिाऱ्यापंासून ते िणक्षिेकडील ताणमळ बोलिाऱ्या लोकापंयंत जे वैणवध्य होते, ते या ऐक्याच्या आड 
येिारा एक र्ंभीर अडसर होऊन राणहलेले असले पाणहजे. 
 
 शतकानुशतकामंधील मर्धािी जीवनपद्धती हीि संपूिग उपिंडात प्रिणलत होती हे र्ृहीत 
धरिाऱ्या काही इणतहासकारानंी यापूवी भारताच्या इणतहासाच्या अभ्यासािी हानी केलेली आहे. या 
दृणष्टकोनामुळे, पृथक्करि करताना फार िूरवर असिाऱ्या भार्ातील णवणशष्ट पणरन्स्थतीिे मूल्यमापन 
करण्यात ते अनेक वळेा अयशस्वी ठरतात. भारतािा इणतहास हा एका उपिंडािा इणतहास आहे याि 
पद्धतीने त्याच्याकडे पाणहले पाणहजे आणि इणतहासािा योग्य अभ्यास करताना प्रासणंर्क नातेसबंंध इतके 
अत्यावश्यक आहेत की भारताच्या प्रत्येक भार्ात त्यािंा शोध घेतला रे्ला पाणहजे. थोड्ा व्यक्तींच्या 
हातात संपूिग सत्ता असिारे असे अणतशय अवजड प्रशासन आणि कोित्याही प्रकारच्या राष्ट्रीय जाणिविेा 
अभाव यामंध्ये प्रामुख्याने मौयांच्या ऱ्हासािी कारिे आहेत. ही आणि इतर कारिे किाणित मर्धात 
ताबडतोब िुर्ोिर िंाली नसतील पि संपूिग मौयगसाम्राज्यािे व्यापक णित्र जेव्हा डोळ्यापढेु उभे राहते 
तेव्हा ती पुराव्याणनशी स्पष्ट णिसतात. 
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शनष्ट्कर्व 
 

‘बाणबलोणनयन आणि इणजन्प्शअन, णहब्र ूआणि झहिू, इरािी, ग्रीक आणि रोमन त्यािप्रमािे यूटसस 
व इतर या सवग सुधारलेल्या प्रमुि राष्ट्रानंी आपल्या प्रारंणभक अवस्थेमध्ये आपल्या राष्ट्रपुरुषािंा, 
पुरािकथामंधील राजपुत्र व राजे, धमगसंस्थापक, राजघरािी, साम्राज्ये झकवा नर्रे यािंा अनेक काव्यमय 
कथामंधून व आख्याणयकामंधून र्ौरव करण्यास सुरुवात केली.’[रॅक, शद शमथ ऑफ शद अथव ऑफ शद शहरो, पृ. ३.] या 
राष्ट्रपुरुषािंा संप्रिाय आजतार्ायत सवग समाजामंध्ये िालत आलेला आहे. त्यािें णनमूगलन करण्यािा 
प्रयत्न करिे हे इणतहासकारािे काम नाही तर आख्याणयकासंारख्या साधनामंधून या संप्रिायणवषय 
िंालेल्या पुरुषािंा िरा इणतहास पारिून घेिे हे त्यािे काम आहे. अशा संप्रिायाच्या वाढीवर, णवशषेतुः, 
भतूकाळाशी जे संबणधत आहेत त्याच्या वाढीवर जार्रूक नजर ठेविे आणि पुरािकथा जेव्हा त्यािंा 
अवाजवी प्रमािावर िावा सारं्तात झकवा त्या णवपयगस्त होतात त्यावळेी णिणकत्सक माणहतीिी त्यात भर 
घालिे, ही इणतहासकारािी नैणतक जबाबिारी आहे असे णनणितपिे म्हिता येईल. आपल्या संस्कृतीमधील 
इणतहासकालीन उिाहरिािंा भाष्ट्यकार असे इणतहासकारािे िास महत्त्व असल्यामुळे, वस्तुणनष्ठतेिा िावा 
करताना त्याने या संप्रिायात सामील होण्यािे टाळले पाणहजे. आपल्या हेतूिे सातत्याने आत्मपरीक्षि 
करून, आपल्या समाजातील पूवगग्रहािें, ज्यातूंनि साधारिपिे त्यािे स्वतुःिेही पूवगग्रह तयार होतात आणि 
ज्यातूंन अनेक लोकणप्रय पुरािकथािंा जसम होतो, त्यािें पृथक्करि करून त्याला हे उत्तम तऱ्हेने करता येिे 
शक्य आहे. 

 
या गं्रथामध्ये आम्ही एकूि इणतहासाच्या भव्य णित्रात, भारतातील इ. स. पू. णतसऱ्या शतकाच्या 

पार्श्गभमूीवर अशोकािे स्थान कोिते ते ठरणवण्यािा आणि त्यािप्रमािे कालाच्या दृष्टीने इतक्या िीघग 
अंतरावरून णजतका शक्य आहे णततका अशोक एक मािूस व अशोक एक सम्राट या िोहोंमधील फरक 
िािणवण्यािा प्रयत्न केला आहे. ऐणतहाणसक घटनेिा संिभग हा घटनेइतकाि महत्त्वािा असतो कारि 
णतिा उद्भव त्यातूनि होत असतो. अशोक आणि मौयगकाल यािंा अभ्यास करताना आम्ही हा दृणष्टकोन 
स्वीकारलेला आहे. हा दृणष्टकोन महत्त्वािा आहे असा आमिा णवर्श्ास आहे. कारि िुिैवाने वतगमानकालीन 
संस्थानंा ज्या रु्िािंी आवश्यकता आहे ते रु्ि अनेक प्रसंर्ी भतूकालीन संस्थानंा णिकटवले जातात व 
त्यामुळे ऐणतहाणसक संशोधनातील तर्थ्य डावलले जाते. मौयगकाल म्हिजे राजकीय दृष्ट्या णवकें द्रीकरिािा 
काळ व व्यक्तीच्या दृष्टीने लोकशाहीिा काळ अशी एक िुकीिी कल्पना लोकणप्रय आहे. उलट, आपि 
पाणहलेले आहे त्यािप्रमािे वस्तुतुः मौयगकाल म्हिजे कें द्रीकरिािी सुरूवात होती व व्यक्तीच्या 
स्वातंत्र्याला फारशी मुभा णमळिार नाही अशा प्रकारच्या समाजव्यवस्थेिा णवजयही या काळाने पाणहला. 
लोकशाही व व्यन्क्तवाि या ध्येयानंी काही मौयगकालाला स्फूती णिली नाही आणि ती ध्येये शोधण्यासाठी 
आपल्याला भारतीय इणतहासामध्ये इतरत्रि पाणहले पाणहजे. 
 

‘ग्रीक िमत्कार’ म्हिून ज्यािे विगन केले जाते, त्यािा प्रभाव अनेक शतके भारतीय इणतहासाच्या 
युरोपीय णवद्वानावंर पडलेला आहे. ग्रीक संस्कृतीच्या श्रषे्ठतेवर इतका अवाजवी भर िेण्यात आलेला आहे 
की इतर काही संस्कृतीच्या लोकामंध्ये एक िुिैवी हीनर्ंड णनमाि िंालेला आहे. यािे अर्िी 
साहणजकपिेि िंालेले पयगवसान म्हिजे ग्रीकाचं्या विगस्वािाली आलेल्या संस्कृतीमधील आणि ग्रीकेतर 
संस्कृतीमधील मूल्ये अर्िी सारिीि होती असे णसद्ध करण्यािा प्रयत्न. परंतु प्रत्येक संस्कृतीला आणि 
प्रत्येक सुधारिेला स्वतुःिा म्हिून ‘िमत्कार’ असतो असे प्रर्तशील संशोधन िािणवते व तो उलर्डून 
िािणविे हाि ऐणतहाणसक तपासिीिा हेतू आहे. हा हेतू प्रत्येक संस्कृतीमधील समान मूल्ये शोधून 
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काढण्यािा प्रयत्न करून साध्य होिे शक्य नाही तर प्रत्येक संस्कृतीमधील महत्त्वािी मूल्ये णतच्या स्वतुःच्या 
संिभात िािवनू िेण्याने साध्य होऊ शकेल. यासाठी ज्या पद्धतीने साध्य िंालेली उणद्दष्ट े जाहीर केली 
जातात त्याि पद्धतीने उणिवािंीही कबुली िेण्याकणरता अणतशय प्रामाणिकपिािी र्रज आहे. 
 

आजच्या भारतात, लोकमानसात एक संप्रिाय णनमाि करण्याइतके यश अशोकाच्या प्रणतमेने 
णमळणवलेले आहे. अझहसा आणि पंिशील धोरि यासंारख्या संकल्पनािंा संबधं त्याच्या कल्पनाशंी 
जोडण्यात आलेला आहे. जािीवपूवगक अझहसा आणि राजकीय व धार्समक श्रद्धाबंाबतिी सणहष्ट्िुवृत्ती यािंी 
अशोकापासून सुरू िंालेली एक िीघग राजकीय परंपरा शतकानुशतके अिंणडतपिे िालत आलेली आहे 
आणि णतिा परमोच्च झबिू र्ाधंींच्या राजकीय तत्त्वज्ञानामध्ये र्ाठला रे्ला आहे असे वाटते. राजा म्हिून 
अशोकाने केलेले कायग भारतािा इणतहास व णविार यामंधून संपूिगपिे पुसले रे्ले होते या वस्तुन्स्थतीकडे 
िुलगक्ष करता येिे शक्य नाही. अशोकाच्या कल्पनािें राजकीय मूल्य भतूकाळाच्या णवस्मृतीत यशस्वीपिाने 
र्ाडले रे्ले. त्याने ज्या णलपीत आपले आज्ञालेि कोरलेले होते ती णलपी पुढील शतकामंध्ये णजतकी र्ूढ 
राणहलो णततकेि र्ूढ असे अशोकािे नाव राजघराण्यामंधील राजाचं्या याद्यामध्ये भारतीय लौणकक 
गं्रथामंध्ये राणहले. फारसे महत्त्वािे नसलेले काही थोडे मध्ययुर्ीन कोरीव लेि अशोकािा उल्लेि करतात. 
परंतु राजकारिाच्या पणरभाषेत ज्याला प्रथेपेक्षा वरे्ळे धोरि म्हिता येईल त्या धम्मािी असलेले अशोकािे 
साहियग कोठेही नोंिले रे्ले नव्हते. पुढील काळातील कोित्याही िजाच्या राजाने आपल्या धोरिािा 
आधार म्हिून या तत्त्वािंा जािीवपूवगक स्वीकार करण्यािा प्रयत्न केला नाही. अशोकाच्या ब्राह्मी णलपीिा 
पद्धतशीर अभ्यास पुढच्या शतकामंधून िालू राणहला असता तर त्याच्या धोरिाच्या नोंिीिे संरक्षि केले 
रे्ले असते. 
 
 एक धमगवडेा, आत्यंणतक िुष्टपिाकडून आकन्स्मकपिे आत्यणंतक पाणवत्र्याकडे वळण्याइतका 
बिल िंालेला आणि धमानुयायी नसलेल्याकंडून प्रसंर्ी ज्याला यातना सहन कराव्या लार्तात असा 
अशोक बौद्धसाणहत्यामध्ये णिसतो. आणि कोित्याही धमातील साधूसतं व धमगणनष्ठ मािसे यािें जीवन आणि 
काये याचं्या बाबतीत असा णविार केला जािे ही र्ोष्ट काही अपणरणित नाही. अशोकािे कोरीव लेि व 
स्तंभ असून सुद्धा त्याच्याणवषयीच्या काही कथा झकवा आख्याणयका जनमानसात णटकून राहू शकल्या 
नाहीत. आजकाल णिसिाऱ्या या संप्रिायािा उर्म अर्िी अणलकडिा आहे. णवशषे िमत्काणरक भार् असा 
की काही अशोक स्तंभािा उपयोर् पुसहा प्रार्ैणतहाणसक काळासारिा होऊ लार्लेला आहे. झलर् म्हिून 
त्यािंी पूजा होत आहे. जर इतक्या िूरवरच्या भणवष्ट्यकाळात अशोक पाहू शकला असता तर त्याच्या 
याणवषयी काम प्रणतणक्रया िंाल्या असत्या हा प्रश्नि आहे. 
 
 बौद्धगं्रथावंर णवर्श्ास ठेवावयािा असेल तर तेथे अशोक जसा बौद्धधमाकडे वळलेला ियाळू 
धमांतणरत णिसतो तसा तो राजा या भणूमकेतून णिसत नाही, हे त्याच्या आज्ञालेिामंधून स्पष्टपिे णिसते. 
आपल्या कारणकिीच्या पूवाधात त्याने नक्कीि सणहष्ट्िुता आणि मानवतावाि यािंा आग्रह धरला आणि त्या 
र्ोष्टी बौद्धधमाशी णवसंर्त नव्हत्या; परंतु या र्ोष्टी म्हिजे, अशोकाला आपल्या प्रजाजनामंध्ये जी 
णनुःपक्षपाती वृत्ती जोपासण्यािी इच्छा होती णतच्याशी संबणंधत असलेला जास्त करून वैयन्क्तक आणवष्ट्कार 
होता मािसािें स्वभाव बिलण्यात आपल्याला यश आले आहे या कल्पनेमुळे हळूहळू त्यािा मानवतावाि 
कसा िंाकोळला जाऊ लार्ला, आपल्या कारणकिीच्या शवेटी या यशाणवषयी अवास्तव णवर्श्ास 
वाढल्यामुळे तो आपल्या अहंपिािा कसा बळी ठरला हे आम्ही धम्मशर्र्र्यक धोरि या प्रकरिामध्ये 
िािणवलेले आहे. 
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 इ. स. पू. णतसऱ्या शतकात भारतातील सामाणजक व आर्सथक पणरन्स्थती अशी होती की अशोकाने 
णववणक्षत धोरि राबणवण्यािा प्रयत्न करिे हे अर्िी साध्य होण्याजोरे् होते. पशुपालनावस्थेतील 
अथवव्र्यर्स्थेकडून कृशर्प्रधान, ग्रामीि अथगव्यवस्थेकडे सकं्रमि होत असताना नव्या पणरन्स्थतीबरोबर मेळ 
घालण्यािी र्रज णनमाि िंाली. हा मेळ घालताना, सामाणजक जबाबिारीत वाढ होण्यािी र्रज, 
यासारख्या अणधक महत्त्वाच्या अंर्ावर धम्माने जोर णिला. एका शातंतामय काळात हा बिल घडून आला हे 
प्रामुख्याने अशोकािे श्रेय आहे. युद्धापासून मुक्त असा तीस वषांिा एक कालिंड हेि मुळात काही कमी 
महत्त्वािे यश नाही व त्या कालिंडामुळेि नव्या सामाणजक व आर्सथक मूल्यािंा, तौलणनक दृष्ट्या अणधक 
स्पष्ट उमज पडला असला पाणहजे. 
 
 आपल्या कल्पनाचं्या प्रसारिासाठी अशोकाने ज्या मार्ांिा अवलंब केला होता तो सामाणजक–
धार्समक स्वरुपािा होता हे धम्माच्र्या अभ्यासावरून स्पष्ट होते. या नव्या कल्पनाबंरोबरि त्यािें बौद्धधमाशी 
असलेले साहियग, ही र्ोष्ट काही अंशी तो स्वतुः व्यन्क्तशुः बौद्धधमीय होता आणि बौद्धधमग या कल्पनाचं्या 
णवरुद्ध नव्हता या वस्तुन्स्थतीमुळे होती यात शकंा नाही. परंतु राजकीय व आर्सथक बिलाचं्या या काळाला 
साजेसा व समकालीन कल्पनानंा तौलणनक दृष्ट्या नवा असलेला हा धमग स्वीकारण्यातील स्पष्ट असिाऱ्या 
फायद्यामुंळेही हे साहियग होते. इतर अनेक सम्राटानंीही मोठ्या प्रभावी पद्धतीने या िुसऱ्या पद्धतीिा 
अवलंब केलेला आहे. उिाहरिाथग इणजप्तिा अरुनाटन, झकवा डरायसकडून िंरतृराष्ट्राच्या धमािा 
अंणर्कार, पणहल्या शापूरकडून मणॅनकॅिंमिा स्वीकार आणि अकबराकडून िीन–इ–इलाहीिा अंणर्कार. 
अशाि राज्यकत्यापैकी एक राज्यकता िीनमधील णश हुआंर् णट. भतूकाळाशी असलेला संबधं संपूिगपिे 
तोडण्यािा त्यािा आग्रह होता व त्या बाबतीत काही वळेा त्यािा अणतरेक िंालेला होता. याच्याबरोबरही ही 
कल्पना णनर्डीत िंालेली आहे. तथाणप, आपल्या सवग प्रजाजनानंी बौद्धधमात सामुिाणयक धमांतर कराव े
अशी मार्िी तर अशोकाने केली नाहीि परंतु सामाणजक वतगनात मानवतावािािा जािीवपूवगक अंणर्कार 
व्हावा यािा आग्रह धरला आणि अशाप्रकारे त्याने संकुणित धार्समक सहजप्रवृतींना आवाहन केले नाही तर 
सामाणजक जबाबिारीच्या अणतशय व्यापक व तात्काणलक भावनानंा आवाहन केले हे महत्त्वािे आहे. 
 

तत्कालीन राजकीय व्यवस्थेच्या संिभातही धम्माच्र्या णवकासािा णविार केला पाणहजे. इ. स. पूवग 
णतसऱ्या शतकात भारत हा काही एक राष्ट्रीय घटक नव्हता. तरीही कें णद्रत राजसते्तिा राज्यकारभार तेथे 
िालू होता आणि प्रशासनपद्धती कें द्रीय णनयंत्रिािाली होती. जर या राज्यव्यवस्थेस यश यावयास हव े
असते तर तत्कालीन, बहुणवध संस्कृती असलेल्या समाजात काही ना काही राष्ट्रीय घटक असिे आवश्यक 
होते. धम्म हा णनणिति एक असा जीवनमार्ग होता की सासं्कृणतक णवकासाच्या कोित्याही पातळीवर तो 
स्वीकारण्याजोर्ा होता आणि त्यािा स्वीकार ही एक सपूंिग िेशाला एकणत्रत बाधूंन ठेविारी पे्ररिा म्हिून 
िारं्ले कायग करू शकली असती. या दृष्टीने अठरा शतकानंतर अकबराने केलेल्या प्रयत्नाशंी अशोकाच्या 
प्रयत्नाशंी िारं्ली तुलना करता येण्याजोर्ी आहे. 

 
िुले करारमिार व सटे्टबाजीिा व्यवहार याचं्या रुपाने .व्यापाराच्या णवकासास हा कालिंड 

अणतशय फायिेशीर ठरला. कायगक्षम प्रशासन म्हिजे िारं्ल्या िळिवळिािी सुव्यवस्था आणि व्यापार 
सुधारण्यासाठी णतिी अत्यतं र्रज होती. तीस वषाच्या या शातंतेच्या काळात िंालेल्या व्यापाराच्या 
णवकासाला नजीकच्या पुढच्या शतकामंध्ये भरघोस फळे आली. अशोकोत्तर काळात जरी राजकीय ऱ्हास 
िंाला तरी आर्सथक णवकासाच्या दृष्टीने सुधारिा िंालेली होती हे पुरातत्वीय अवशषेानंी प्रामुख्याने िािवनू 
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णिलेले आहे ही वस्तुन्स्थती लक्षात घेिे महत्त्वािे आहे. अशोकाच्या कारणकिीतील स्थैयग या र्ोष्टीस बऱ्याि 
अंशी कारिीभतू होते. 

 
अशोकाच्या ज्या काही व्यन्क्तर्त उिीवा होत्या त्या त्याच्या अिेरच्या वषामध्ये उघड िंाल्या 

असल्या तरी इ. स. पू. णतसऱ्या शतकामधील भारतातील णवशषे प्रकारच्या रंु्तारंु्तीच्या सासं्कृणतक 
पणरन्स्थतीमध्ये अशोकाने ज्या धैयाने धम्माचे णववरि करण्यािा व तो लार् ूकरण्यािा प्रयत्न केला .त्यािा 
आपि णविार केला तर त्याच्याणवषयी अणतशय कौतुक वाटते. तत्कालीन धार्समक गं्रथ आपल्या धमाणवषयी 
व आपल्या पूवगजाणंवषयी मािसािे कतगव्य काय यावर जोर िेत होते. यामंध्ये अशोकाने आििी एका 
कतगव्यािी किाणित अत्यंत महत्त्वाच्या कतगव्यािी भर घातली. ते म्हिजे सहाव्या णशलाशासनात त्याने 
व्यक्त केले आहे ते आपल्या बरोबरच्या मानवाणंवषयीिे कतगव्य. जेव्हा आणि जेथे शक्य आहे तेथे अशोकाने 
धरलेल्या अंणहसेच्या आग्रहामध्ये त्यािा मानवतावाि नाही तर आपल्या सुरवातीच्या आज्ञालेिामंध्ये तो 
कृतीमधील सौम्यतेिी णशकवि िेतो त्यावळेी त्याने जो जबाबिार सामाणजक वतगनािा आग्रह धरला आहे 
त्यात आणि त्याला असलेल्या मानवी मयािाचं्या जाणिवमेध्ये त्यािा मानवतावाि आहे, त्याने मािसाच्या 
प्रणतष्ठेिा सातत्याने आग्रह धरलेला होता हे त्यािे आज्ञालेि वािल्यानंतर स्पष्ट होते. त्यात काहीतरी णिव्य 
नक्की आहे आणि मािसामध्ये णमसळण्यासाठी िेव पृर्थ्वीवर येतात पि तेही मानवी पातळीवर  

 
तरीही त्याच्या मृत्यूनंतर लवकरि भारतीय परंपरेत फारश्या िुिा न ठेवता त्यािा धम्माचा प्रयोर् 

संपुष्टात आला. त्याच्या आज्ञालेिातंील मजकुरािा उलर्डा होऊन ही कल्पना उजेडात येईपयंत व 
त्याच्या लेिकाणवषयीिे कुतूहल परत जार्ृत होईपयंत तो प्रयोर् सुमारे िोन हजार वष ेिुलग णक्षत राणहला. 
रुमेर राजा सातवा जयवमगन याने बाराव्या शतकाच्या अिेरीस, अशोकाने ज्या कल्पनािें णववरि केले होते 
तश्याि कल्पना जारी करण्यािा काबंोणडयात प्रयत्न केला तेव्हा सुद्धा त्याला आपल्या या पूवगजाणवषयी 
ज्ञान नव्हते. काळािे इतके प्रिीघग अंतर पडल्यानंतर धम्माच्र्या अपयशािी नेमकी कारिे णनणितपिे 
समजिे आज शक्य नाही. आम्ही फक्त इतकेि सुिणवतो की, अशोकाच्या उत्तरकालीन आज्ञालेिावरून 
असे णिसते की धम्माच्र्या संस्थापकािा अफाट उत्साह, ज्यानंा त्यािी िंळ लार्ली त्या व्यक्तींच्या 
पातळीवर धम्माशर्रुद्धची प्रणतणक्रया णनमाि करण्यास कारिीभतू ठरला. हे आज्ञालेि आणि धम्म–
महामत्ताचें अणधकार यामंधून कल्पनाचं्या बाबतीतही लष्ट्करी णशस्त लाविे व बुणद्धमत्ताचं्या अणधकारावर 
कुरघोडी करिे अशी िोसही प्रकारिी प्रवृत्ती सूणित होते. यामुळे धम्माची ताकिि कमी िंाली असे नव्हे तर 
कल्पनाचं्या कोित्याही प्रर्तीमध्ये या प्रवृत्तीनी अडथळा आिण्यािे काम केले. त्यािप्रमािे अशोकाच्या 
अती उत्साहामुळे धम्म ही फक्त व्यन्क्तर्त श्रद्धा आहे असा िुकीिा अथग त्याच्या वारसानंी घेतलेला 
असण्यािीही अर्िी शक्यता आहे आणि त्यामुळे, मूलतुः त्याला जे सामाणजक व मानवतावािी महत्त्व होते 
त्यािी जािीव होण्यास त्यानंा प्रणतबंध िंाला. 

 
अशोकाच्या व्यन्क्तमत्वास प्रामुख्याने जबाबिार असिाऱ्या पार्श्गभमूीिे परीक्षि केल्यानंतर, अशोक 

ज्या संस्कृतीमधील होता ती संस्कृती आणि णतच्या वरे्ाने बिलिाऱ्या र्रजा यािंी समज येण्यासाठी त्यािे 
स्वतुःिे प्रयत्न व त्याच्या भोवतालिी पणरन्स्थती या िोसही दृष्टीनी तो सज्ज होता व या रु्िरै्शिष्ट्याला 
असामासय प्रतीच्या ध्येयवािािी जोड णमळाली होती या वस्तुन्स्थतीमध्ये अशोकािा मोठेपिा आहे, हे आमिे 
सुरवातीिे अनुमान आम्ही परत ठासून सारं्त आहोत. समकालीन पणरन्स्थतीमध्ये प्रयोर् करून त्यातून 
असामा्र्य उपाय शोधून ते राबणवण्यासाठी आवश्यक असिारे धैयग त्याला या िोसही रु्िानंी णिले. 
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अथविास्त्राचा काल 
 

अथविास्त्राचा काल कोिता, या प्रश्नावर आधीि िूप मोठ्या प्रमािावर णलिाि िंालेले आहे. 
सूणित केलेले काळ झहिु इणतहासातील मौयगकाळ व रु्प्तकाळ याचं्यामध्ये पडतात. या पणरणशष्टामध्ये या 
गं्रथािा काळ ठरणवण्यासाठी करण्यात आलेल्या णवधानािंा थोडक्यात परामथग घेण्यािा आणि या णवषयावर 
आमिी स्वतुःिी मते माडंण्यािा मानस आहे. 
 

या गं्रथाच्या, शामशास्त्री याचं्या इंग्रजी भाषातंराच्या आपल्या पणरियात्मक टीपेमध्ये ्लीट असे 
म्हितात की, या गं्रथािी आषग शलैी, त्यातील मजकूर आणि प्रािीन भारतीय लेिकानंी त्यातून घेतलेली 
अवतरिे ही लक्षात घेता हा गं्रथ प्रािीन असावा यावर णवर्श्ास ठेवावासा वाटतो. [अथविास्त्र (भाषा. शामशास्त्री), 
प्रस्तावना, पािवी आवृत्ती] राजपि आणि सरकार याणवषयींिी एक णनयमावली या दृष्टीने या प्रकारिा पणहलाि 
व्यावहाणरक मार्गिशगक गं्रथ म्हिून यािा िारं्ला उपयोर् िंाला असला पाणहजे पुढे ्लीट म्हितात 
त्यािप्रमािे मेर्नॅ्स्थणनसच्या वृत्तातंातील पणरच्छेिाशंी आणि प्रािीन कोरीव लेिाशंी त्यािा मेळ बसतो. 
अनेक णवधाने करून शामशास्त्र्यानंी हा गं्रथ प्रािीन असल्यािा िावा उिलून धरला आहे. या गं्रथाच्या 
शवेटच्या अध्यायात एका श्लोकामध्ये कौटल्याने नंिािें उच्चाटन केल्यािा व त्यािे िुसरे नाव णवष्ट्िुरु्प्त 
असल्यािा उल्लिे आहे असे एक समथगन त्या णवधानामंध्ये आहे. [उपरोक्त, पृ. सात–तेहेतीस, कौटल्य हे व नाव व त्यािी 
व्याकरिाच्या दृष्टीने व्युत्पत्ती याणवषयी बरीि ििा िंालेली आहे. (जॉली, अथगशास्त्र ऑफ कौटल्र्य पृ. १–४७; कािे, जेबीओआरएस, व्हॉ. सात, 
१९२६) आमिे असे मत आहे की हे नाव कौणटल्य असे नसून कौटल्य असे आहे आणि ते त्याच्या कुटल या र्ोत्रावरून पडलेले आहे] याणशवाय 
याज्ञवल्क्याने कौटल्यािे अनुकरि केलेले आहे व त्याच्यापासून उसनवारीही केलेली आहे. व्याकरिाच्या 
ज्या रुपावंर पाणिनीने जोर णिलेला आहे त्याचं्याशी कौटल्य अपणरणित असल्यािे णिसते. कौटल्यािी 
शलैी, उपणनषिे आणि ब्राह्यिे याचं्या जवळिी आहे आणि णशवाय कौटल्याने विगन केलेल्या समाजािी 
पद्धती जरी मौयगपूवग नसली तरी मौयगकालीन णनणिति आहे, या कल्पनावंर वरील णविारसरिी आधारलेली 
आहे. 
 

कृष्ट्िराव यानंीही या प्रश्नािी ििा केलेली आहे व त्याचं्या मते अथविास्त्र हा गं्रथ मौयगकालीन आहे. 
[स्टशडज इन कौटल्र्य, पृ. अकरा, ६, १०] तथाणप कौटल्यानें पुरस्कारलेल्या धोरिाशी सारं्ड घालण्यािा करिारे 
त्यािें मुख्य णवधान िात्री पटवनू िेिारे नाही. कृष्ट्िराव यानंी केलेले पुढिे एक णवधान म्हिजे, अर्श्घोषाने 
कौटल्यािा उल्लेि केला आहे. यावरून त्याला अथविास्त्र माणहत असाव ेअसे ते सुिणवतात. हे समथगन िुबळे 
आहे कारि त्यात गं्रथािा उल्लेि नाही तर फक्त कौटल्यािा उल्लेि आहे. अर्श्घोषािा काळ साधारितुः 
िुसऱ्या शतकाच्या नंतरिा मानला जात नाही. 

 
जॉली आणि जयस्वाल या िोन प्रमुि णवद्वानानंी या ििेसाठी भरपूर वळे व श्रम ििी घातले 

आहेत. हा गं्रथ इसवी सनाच्या णतसऱ्या शतकातील झकवा त्याच्याही नंतरिा आहे असे मत जॉली यानंी 
प्रणतपािन केले आहे. [कौशटल्र्यम्, अथविास्त्रम् पंजाब एस. के. णसणरज, अं. िार, इंरोडक्शन] जयस्वाल यानंी त्याचं्या 
बऱ्यािशा णवधानािंा समथगपिाने समािार घेतलेला असल्याने आम्ही त्यािंा सणवस्तर णविार करिार नाही. 
ते म्हितात की, कौटल्य हाि अथविास्त्राचा लेिक व इ.स.पू. िौथे शतक हाि या गं्रथािा काळ[लहदु पॉशलटी 
प.ृ३६४, पणरणशष्ट सी] एका मुद्याच्या बाबतीत मात्र जयस्वाल िात्रीलायक पुरावा िेऊ शकलेले नाहीत; व तो 
म्हिजे या गं्रथात वापरण्यात आलेली चीनपट्ट ही संज्ञा. साधारिपिे णतिा अथग रेशमािे कापड 
(िीनमधील) असा केला जातो. भारतामध्ये णिनी रेशमी कापडािी आयात पूवग भारताच्या बाजूने बऱ्याि 
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पुढच्या काळातील असल्यािे णनिशगक म्हिून अनेक वळेा िीनपट्टिा उल्लिे उद्धतृ केला जातो. तथाणप, 
बॅन्क्रयामध्ये रेशीम वापरले जात होते व ते इ. स. पू. िुसऱ्या शतकाच्या आधी जरी नसले तरी त्या शतकात 
भारतातून तेथे आयात केले जाई हे णसद्ध करिारा पुरावा आहे. [न्स्स–मा–न्त्सन, णश–णक १२३, भार्ांतरकार शहथव. 

जेअओेएस व्हॉ. सदतीस, १९१७, पृ. ८९ तळटीप] इ.स.पू. १२९ च्या सुमारास िैर् कैन याला बॅन्क्रयन लोक णिनी 
रेशमी कापड वापरीत असल्यािे आढळले व तेथील रणहवाश्याचं्या म्हिण्यानुसार ते भारतातून आलेले होते 
शबेुआन प्रातंातून हे रेशमी कापड येत असल्यािा उल्लेि आहे, हा मुद्दा लक्षात घेण्याजोर्ा आहे. रेशमी 
णकडयाचं्या जोपासनेणवषयी प्रणसद्ध असलेला भार् म्हिून हा प्रातं नेहमीि ओळिला जातो. णर्लणर्टमध्ये 
रेशमािे उत्पािन होत नव्हते हे यावरून ध्वणनत होते. यावरून प्रािीन काळात भारतात रेशीम कापड 
उपलब्ध होते व ते शबेआुनमधून येत होते हे णिसते. पि नावािा प्रश्न सुटलेला नाही. िीनपट्ट या 
संजे्ञतील िीन म्हिजे साधारितुः णिनी साम्राज्यािा उल्लिे असल्यािे जाते व हे साम्राज्य मौयगसाम्राज्याच्या 
नंतर अन्स्तत्वात आले. िीनमधील (िाऊ घराण्याच्या काळातील) णशह व्हॅर् टी याच्या पूवीच्या काळातील 
एंका सरंजामी राज्यािा हा उल्लेि असावा असे एक मत माडंण्यात आले आहे. [कोसबंी, इंरोडक्िन टु शद स्टडी 

ऑफ इशडर्यन शहस्री, प.ृ २०२]प्रािीन काळात रेशमी कापडािा उल्लेि िुसऱ्या एिाद्या नावाने होत असावा आणि 
या गं्रथािे जेव्हा पुनलेिन िंाले तेव्हा िीनपट्ट ही नंतर घुसडण्यात आलेली संज्ञा आहे. 
 

कौटल्य आणि काणलिास याचं्याणवषयीच्या अभ्यासात राघवन असे म्हितात की, रघुवशंातील 
काही पणरच्छेिामंध्ये (सतरा, ४९, ७६, अठरा, ५०) काणलिासाने अथविास्त्रातून उसनवारी केली आहे. 
[काशलदास ॲड कौशटल्र्य, एआयओसी, तेरावी पणरषि, १९४६, नार्पूर] यातील काही संज्ञा त्या काळात प्रिणलत होत्या 
याणवषयी संिेह नाही आणि अथविास्त्रासारख्र्या आधीच्या गं्रथावर त्या आधारलेल्या होत्या. 
काणलिासासारख्या णवद्वान मािसानंा या संज्ञािंा पणरिय असला पाणहजे. 
 

अथविास्त्र मुळात पद्यरुपामध्ये णलणहलेले असाव े असे डी. आर भाडंारकर सुिणवतात. कारि 
गं्रथाच्या मूळ अंर्ामध्ये श्लोकािंा उल्लिे केलेला उल्लिे केलेला आहे. [एबीओआरआर्य, व्हॉ. सात, १९२६, प.ृ ८२ 
तळटीप] हे मत जर आपि मासय केले तर त्याला सूत्ररुप कधी प्राप्त िंाले हा प्रश्न उभा राहतो. हा गं्रथ 
पद्यरुपात णलणहला रे्ल्यािा िंडीन्ने केलेला उल्लिे आणि तो सूत्ररूपात णलणहला रे्ल्यािा भवभतूीने 
केलेला उल्लेि भाडंारकर उध्दृत करतात म्हिून इ. स. ४०० मध्ये, हा गं्रथ जेव्हा लोकणप्रय होण्यास 
सुरूवात िंाली तेव्हा, तो सूत्ररूपात णलणहला रे्ला असे मत भाडंारकर माडंतात. मूळ गं्रथािी रिना 
पद्यरुपाति िंाली असली पाणहजे. अथविास्त्राची सवात जुनी प्रत कोित्या रुपात होती हे णनणितपिाने 
सारं्िे शक्य नाही कारि जुने गं्रथ पद्यरुपात आणि सुत्ररुपात अशा िोनही रूपामंध्ये अन्स्तत्वात आहेत. 
आज उपलब्ध असलेले पद्यरुपातील अथविास्त्र व अथविास्त्रातील र्द्य उतारे यातील कोिते रुप आधीिे 
आहे हे ठरणवण्यासाठी त्यािंा अणतशय तपशीलवार अभ्यास करावा लारे्ल. 
 

काही जातकाचंी रिना ज्या काळात िंाली त्याि काळात अथविास्त्राची रिना िंाली, असे 
अथगशास्त्रातील काही णवभार्ावरून सूणित होते. िोसही गं्रथात विगन केलेल्या आर्सथक जीवनाच्या काही 
वैणशष्ट्याचं्या बाबतीत हे णवशषे करून लक्षात येते. उदाहरिाथव श्रेिींिी प्रस्थापना. िोसही साधनामंध्ये 
जवळ जवळ सारख्याि असिाऱ्या एका णवशषे श्लोकाकडे भाडंारकर यानंी लक्ष वधेले आहे. [अथविास्त्र, चार, 

९, जातक, एक पृ. २५८] श्लोक संपणत्तसंपािनाणवषयी आहे. मािसे, संपत्ती व नफा याचं्या णवनाशाणवषयीच्या 
अथविास्त्रातील प्रकरिाच्या शवेटी हा श्लोक येत असल्याने तो जास्त सयुन्क्तक आहे, हा भाडंारकरािंा 
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अणभप्राय योग्यि आहे. अथविास्त्रातील मजकुरािा पणरिय जातकाच्र्या लेिकाला असावा आणि त्याने तो 
श्लोक उद्धतृ केला असावा. तथाणप वतगमानकालािा उपयोर् करून रिलेले अनेक लोकणप्रय श्लोक णवशषे 
करून िोसही गं्रथात उद्धतृ केलेले आहेत, यावरून िोसही लेिक एका समान साधनािा उतारे िेण्यासाठी 
उपयोर् करीत होते, ही शक्यताही आपल्याला नजरेआड करता येत नाही. 

 
झवटरणनत्िं हे स्थूलमानाने जॉली याचं्याशी सहमत आहेत आणि कौटल्याने या गं्रथािे लेिन केले 

असाव ेकी नाही याणवषयी त्यानंा शकंा आहे. [सीआर, एणप्रल १९२४] कारि राज्याच्या सावगभौमत्वािे जे सप्तारं्ी 
वर्ीकरि करण्यात आलेले आहे त्याणवषयी प्रामुख्याने त्यानंा असे वाटते की राजकारि िेळिाऱ्या 
राजकारिपटूजवळ अशी सूते्र णलणहण्याइतके पाणंडत्य असिे कठीि आहे. त्याच्या टीकेला लॉ यानी प्रिीघग 
प्रत्युत्तर णिलेले आहे. मंडळाणवषयीिा णसद्धातं सारं्ण्यासाठी अशा वर्ीकरिािी र्रज आहे. नाहीतर 
आपल्या शजेाऱ्यािंी सत्ता तौलणनक दृष्ट्या णनणित करिे राजाला शक्य िंाले नसते या णवधानंावर 
प्रामुख्याने लॉ आपली मते आधारतात. [सीआर, सप्टेंबर, १९२४, पृ. ५१२ तळटीप; नोव्हेबंर १९२४, पृ. २२८ तळटीप;णडसेंबर १९२४, 
प.ृ ४६६ तळटीप] हा गं्रथ एिाद्या लहान राज्यासाठी णलणहला आहे की मोठ्या राज्यासाठी णलणहला आहे, 
याणवषयीही बरेि वाि िंालेले आहेत. िंद्ररु्प्ताच्या कारणकिीच्या सुरुवातीच्या काळात म्हिजे मौयांच्या 
साम्राज्यािे अजून संपूिग संघटन िंाले नव्हते त्या काळात हा गं्रथ मुळात णलणहला असावा असे आम्ही 
सुिणवता. नंिाचं्या साम्राज्यािी माणहती होती आणि कौटल्याने बहुधा उिाहरि िेण्यासाठी त्यािा उपयोर् 
केला आणि मौयांिे साम्राज्य पुढील काळात णजतके णवस्तृत िंाले णततके हे साम्राज्य नक्कीि णवस्तीिग 
नव्हते. या सुरुवातीच्या काळामुळेि आंतर–राज्यीय संबंधाणवषयीिा णवभार् णलणहण्यािी र्रज भासली 
असावी. मौयांच्या साम्राज्याइतक्या णवस्तीिग साम्राज्यािी संकल्पना भारतीय राज्यव्यवस्थेला अर्िी नवी 
असल्याने कौटल्यासारख्या णविारवतंानेही तौलणनक दृष्ट्या लहान राज्य डोळ्यापुढे ठेवनू त्या दृष्टीने 
णलणहले यात आियग वाटण्याजोरे् काही नाही. मौयांिा प्रिेश म्हिजे त्याच्या कें द्रस्थानी असलेला मर्धािा 
प्रातं असे त्याला वाटले, हेही शक्य आहे. तसे पाहता, आंतरराज्यीय संबंधाणवषयीिा णवभार्ही, एका 
राजकीय कल्पनेिा तकग शुद्ध आणवष्ट्कार म्हिून प्रणतणनणधत्व करू शकेल. 
 

मौयगकालाति अथविास्त्र णलणहले रे्ले, हे रार्यचौधरी मासय करीत नाहीत आणि तो नतंरच्या 
काळातील गं्रथ आहे असे ते सारं्तात. [शहस्री अडँ कल्चर ऑफ शद इंशडर्यन पीपल, व्हॉ. िोन (शद एन ऑफ इंणपणरयल युणनटी) पृ.] 
ज्या लेिकानंी कौटल्यािा उल्लेि केला आहे. त्यापैकी कोिीही इ. स. ३०० च्या पूवीिा नाही असे त्यािें 
मत आहे. अथविास्त्राची भाषा संस्कृत आहे पि मौयांनी प्राकृतािा उपयोर् केला. अशोकाने आपल्या कोरीव 
लेिासंाठी प्राकृतािा उपयोर् केला. या वस्तुन्स्थतीवर हे णवधान आधारलेले आहे. तथाणप, सवगसामासय 
लोकानंी हे कोरीव लेि वािावते अशी अपेक्षा असल्याने ते लोकभाषेत णलणहले जावते हे अर्िी साहणजकि 
आहे परंतु मौयंकालीन समाजातील उच्चणशणक्षत वर्ात व राजकीय वतुगळामंध्ये संस्कृतच्या वापरास प्रणतबधं 
होण्यास काहीि कारि नव्हते. काणलिासाच्या नाटकावंरून आपल्याला असे णिसते की संस्कृतिा 
सावगणत्रक वापर असिाऱ्या रु्प्तकाळातही ज्यानंी संस्कृत बोलाव े ते समाजातील वर्ग व जे केवळ प्राकृत 
बोलत असत त्यािें वर्ग याचं्यात भेि होता. ज्या उदे्दश्यानंी अशोकाने कोरीव लेि प्रसृत केले त्याि 
उदे्दश्यानंी रु्प्तराजानंा कोरीव लेि प्रसृत करण्यािी इच्छा असती तर त्यानंीही प्राकृतािाि वापर केला 
असता. प्राकृत भाषेिा वापर अणधक प्रमािात होत असल्याने अशोकाने त्या भाषेला उते्तजन णिले असाव.े 
हेही शक्य आहे पि णवद्वान संस्कृतिा वापर करीत. 

कौटल्य, बाधंकामामाठी लाकडािा वापर करण्याच्या णवरुद्ध होता आणि णवटािंा उपयोर् त्याला 
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पसंत होता असा आििी एक मुद्दा रायिौधरींनी उपन्स्थत केला आहे. परंतु मेर्नॅ्स्थणनसिा हवाला िेऊन 
नद्याचं्या आणि समुद्राच्या जवळच्या नर्रामंध्ये लाकडी बाधंकामे होती, असे ॲणरयन सारं्तो. [इंशडका, दहा] 

यात काही णवसंर्ती आहे असे आम्हाला वाटत नाही. लाकडासारिा णवटापेंक्षा अणधक नाशवतं माल 
नर्राचं्या बाधंकामासंाठी वापरण्यातील धोका कौटल्याने ओळिला होता. त्या कालात णवस्तीिग अरण्यािंी 
तोड मोठ्या प्रमािावर होत असल्याने लाकडी बाधंकाम करिे आर्सथक दृष्टया स्वस्त असल्याने, या 
णवषयावरील कौटल्याच्या सल्ल्याकडे िुलगक्ष करण्यािी प्रवृत्ती होती. तथाणप, वर उल्लणेिलेल्या 
नर्रािेंरीज इतर नर्रे णवटानंी बाधंली होती व ज्या भार्ामंध्ये पाऊस व पूर यामुळे होिाऱ्या नाशास तोंड 
िेण्यास णवटा उपयोर्ी पडत नव्हत्या तेथेि फक्त लाकडािा वापर होत होता असे काही पुढे ॲणरयन 
सारं्त नाही. बाधंकामासाठी लाकडािा वापर करण्याच्या या णवरुद्ध जरी कौटल्याने इषारा णिलेला असला 
तरी लाकडी इमारती उभ्या राहात होत्या याणवषयी त्याला संपूिग जािीव होती हे, आर् णविंणवण्यासाठी 
कोिती सावधणर्री घ्यावयािी याणवषयी त्याने णिलेल्या सूिना वरून स्पष्ट होते. [िोन, १६] आर्डोंब 
उसळण्याच्या शक्यतेणवषयी जी भीती व्यक्त करण्यात आलेली इमारती पेट घेण्यािा सतत धोका होता, 
अशा काळात तो राहात असावा असे णिसते. 
 

मौयगराजे जी राजकीय णबरूिे वापरीत होते त्यािंा अथविास्त्रात उल्लिे नाही हे रायिौधरींिे पुढिे 
णवधान आहे. त्या काळात राजकीय णबरूिािें एक णनणित सूत्र नव्हते हे त्यािे कारि आहे. देर्ानंशपर्य हे 
मौयािे एक णबरूि असाव ेकारि ते िोन राजानंी वापरले. परंतु या िोसही राजाचं्या बाबतीत तो वैयन्क्तक 
पसंतीिा भार् असावा असेही असू शकेल. कौटल्याने कोित्याही मौयंराजािा नावाने उल्लेि केलेला नाही. 
त्यामुळे ते वापरीत असलेल्या कोित्याही णबरूिािंा उल्लिे करण्यािे साहणजकि काही कारि नाही. 
 

रायिौधरींच्या म्हिण्याप्रमािे समाहतूग आणि सणन्नधातृ यासंारिी अथगशास्त्रातील काही 
अणधकाऱ्यािंी पिनामे मौयांच्या काळापेक्षा नंतरच्या काळात प्रिणलत होती. या गं्रथाच्या पुढच्या एिाद्या 
आवृत्तीत या बिनामािंा समावशे िंाला असेल, हे शक्य आहे. परंतु णनणितपिे मौयांना समकालीन 
असिाऱ्या गं्रथामंध्ये ही पिनामे येत नाहीत यावरून मौयांच्या काळात ती उपयोर्ात आिली जात नव्हती, 
हा काही पुरावा नाही. उिाहरिाथग अशोकाला जर आपल्या कोरीव लेिामंध्ये यापंकैी कोित्याही 
पिनामािा उल्लेि करावयािा असता तर त्याने तो केला असता हे शक्य आहे महामात्र या अणधकृत हुद्यािा 
उल्लेि अथगशास्त्रामध्ये क्वणित प्रसंर्ीि येतो. [एक, १०, िोन, ५] हा जास्तीत जास्त णनणितपिे मौयंकालीन हुद्
िा होता आणि इसवी सनाच्या सुरुवातीच्या शतकामंध्ये तो मारे् पडला झकवा बिलला रे्ला असे णिसते. या 
गं्रथाच्या इणतहासात कुठल्यातरी टप्प्यामध्ये, णवशषेतुः मौयगकालीन प्रशासनात जेव्हा ते पिनाम व्यवहारात 
होते. त्यावळेी या संजे्ञिा वापर मोठ्या प्रमािावर केला जात होता असे िशगणवले जाते. हळूहळू या संजे्ञिा 
वापर जसाजसा कमी होत रे्ला तसतश्या या गं्रथातही अणधक अणधक समकालीन संज्ञा येऊ लार्ल्या. 
अजूनही ही संज्ञा आढळते यािे कारि बहुधा पुढच्या काळात या गं्रथाच्या नकला करताना झकवा तो 
संपाणित करताना काही णठकािी णतच्याकडे िुलगक्ष िंाले असाव.े 
 

आपल्या शवेटच्या णवधानात रायिौधरींनी भौर्ोणलक ज्ञानािा प्रश्न उपन्स्थत केलेला आहे. 
पारसमुद्र, िीनभणूम व कम्ब ु या संज्ञािंा समावशे हा गं्रथ नंतरच्या काळातील असल्यािे सुिणवतो. अणत 
प्रािीन काळापासून णिनच्या अन्स्तत्वाणवषयीिे ज्ञान होते हे आपि आधीि पाणहलेले आहे. भौर्ोणलक 
ज्ञानावर आधारलेले हे णवधान, हा गं्रथ नंतरच्या काळातील होता हे ठरणवण्यासाठी पुरेसा पुरावा होऊ 
शकत नाही असे आम्हाला वाटते. वरे्वरे्ळ्या टप्प्यामंध्ये या गं्रथात काही प्रणक्षप्त मजकुरािी भर पडत 
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रे्ली. ही वस्तुन्स्थती आम्ही मासय केलेली आहे. त्यामुळे नव्या स्थानाचं्या नावािंा समावशे हा अशा प्रणक्षप्त 
मजकुरािा पुरावा म्हिता येईल हे अणधक शक्य आहे. हा गं्रथ अद्ययावत करताना संपािकाने मूळच्या 
गं्रथातील भौर्ोणलक कके्षिा णवस्तार करिे साहणजकि आहे. 

 
कौटल्याऐवजी णवष्ट्िरु्प्त हे नाव, हा नंतरच्या काळातील बिल होता व इसवीसनाच्या सहाव्या 

झकवा सातव्या शतकात ते नाव वापरले जाऊ लार्ले. असे ओिंा सुिणवतात. [आर्यएचक्र्य,ू व्हॉ. अठ्ठावीस, अं. ३, 
सप्टेंबर १९९२, पृ. २६५ तळटीप.] जुसया गं्रथापैकी पुरािे व महार्ंस यासंारिे बरेिसे गं्रथ त्यािा कौटल्य झकवा 
िािक्य असा उल्लेि करतात. महार्ंसाचा सध्या उपलब्ध असलेला मजकूर जरी त्याहून आधीच्या मूळच्या 
गं्रथावर आधारलेला असला तरी तो इसवी सनाच्या पािव्या शतकातील आहे. णशवाय श्रीलंकेमधील 
बौधानंी आिलेल्या माणहतीवर तो बरािसा आधाणरत असल्याने िािक्याणवषयीच्या कथेत कपोलकन्ल्पतता 
असण्यािे काही णवशषे कारि णिसत नाही. णवष्ट्िुरु्प्त या मुद्याच्या बाबतीत आमिे असे मत आहे की या 
गं्रथािा शवेटिा पणरच्छेि महत्त्वािा आहे. [पंधरा, १.] त्या प्रकरिािा शवेट करिारे हे णनत्यािे सूत्र आहे. 
पंधराव्या पुस्तकािे हे पणहले प्रकरि आहे व ते कौटल्यािें अथविास्त्र समाप्त करीत आहे असे त्यात 
स्पष्टीकरि आहे. त्यानंतर येिाऱ्या िुसऱ्या एका वाक्यािे भाषातंर पुढीलप्रमािे करण्यात आलेले आहे. 
[िामिास्त्री–भार्ांतर.]  

 
‘सूत्रावंर टीका णलणहिाऱ्याचं्या बाबतीत अनेक प्रकारानंी णवसंर्ती आढळल्याने, णवष्ट्िुरु्प्ताने 

स्वतुःि हे सूत्र रिले आणि टीका णलणहली’. 
 

यावरून णवष्ट्िुरु्प्त हा या गं्रथािंा मूळ लेिक नसावा तर तो त्याला सध्या उपलब्ध असलेले रूप 
िेण्यास कारिीभतू असावा असे िशगणवले जाते, असे आमिे मत आहे. गं्रथ सूत्रबद्ध केल्यािा जो उल्लेि 
आहे त्यावरून मूळिे स्वरुप पद्यात्मक असाव े असे सूणित होते. णवष्ट्िुरु्प्तािा मजकूर ओिंानंी सुिणवले 
आहे, त्याप्रमािे सहाव्या झकवा सातव्या शतकात, झकवा किाणित िोन शतके आधी तयार िंाला असावा हे 
अर्िी शक्य आहे. णवष्ट्िुरु्प्ताने त्यािे संपािन केलेले असल्याने साहणजकि त्यािे नाव या गं्रथाशी 
कटाक्षाने जोडण्यािी प्रवृत्ती णनमाि िंाली असावी, इतकेि नाही तर प्रसंर्ी त्यालाि लेिक म्हिून 
मानण्यापयगत मजल रे्ली असावी व साणहन्त्यक जर्ात असा प्रकार कधीि नसतो असे नाही. 
 

णवष्ट्िुरु्प्ताने रिलेले अथविास्त्र हे मूळच्या गं्रथापेक्षा बरेि मोठे असाव े व याि णवषयावरील इतर 
गं्रथािंाही त्यात समावशे िंाला असावा असे आमिे मत आहे. आपल्यापयंत जी हस्तणलणिते येऊन 
पोहोिलेली आहेत त्यात बहुधा एका मोठ्या गं्रथातून कौटल्यािे अथविास्त्र उतरवनू घेतले असाव े .ज्या 
पुस्तकात फक्त एक प्रकरि आहे अशा पुस्तकाच्या शवेटी एक संपूिगपिे नवा णवभार् सुरू व्हावा हे िरोिर 
णवणित्र आहे आणि णवभार् म्हिजे त्या पुस्तकािा साराशं आहे आणि तो इतका थोडक्यात आणि इतका 
सवगसाधारि आहे की तो यापूवीच्या णवभार्ाच्या शवेटीही जोडलेला असण्यािी शक्यता आहे. 
णवष्ट्िुरु्प्ताच्या मूळच्या व संपूिग गं्रथात कौटल्याच्या गं्रथावरील यापूवीच्या टीकािंा परामथग घेिारे झकवा 
याि णवषयावरील इतर लहान लहान गं्रथािंा परामथग घेिारे अणधक णवभार् असावते. 

 
णवष्ट्िुरु्प्ताच्या हातािालून हा गं्रथ रे्ल्यानंतर त्याच्या स्वरुपात जो बिल िंाला त्यामुळे सध्याच्या 

न्स्थतीतील गं्रथ संपूिगपिे एकाि कालिंडातील आहे या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहिे अशक्य आहे. त्यामुळे 
तत्वज्ञानाच्या वृत्तीने काल्यानॉव्ह यानंी केलेले पृथक्करि णनणितपिाने उपयोर्ात आिता येिे शक्य नाही 
तत्त्वज्ञान आणि नैसर्सर्क व सामाणजक शासे्त्र याच्यातं भेि केल्यािा पुरावा अथविास्त्रातून णमळतो असे 
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काल्यानॉव्ह म्हितात. [तेशर्सार्ी ओशरएंटॅशलस्टस् कॉंगे्रस, कें शिज, ऑर्स्ट१९५४] ते पुढे असे स्पष्टीकरि िेतात की, 
साधारितुः रु्लामणर्रीवर आधारलेल्या समाजािा ऱ्हास आणि सरंजामशाहीिा जसम याचं्याशी ही अवस्था 
णनर्डीत आहे व भारतात अशी अवस्था इसवी सनाच्या पणहल्या ते णतसऱ्या शतकात णनमाि िंाली असा 
काल ते िेतात. समाजातील बिलाणंवषयी अणत भाबडेपिाने णविार करण्यािी प्रवृत्ती या णवधानात आहे. 
असे आमिे मत आहे. रु्लामणर्रीवर आधारलेला समाज झकवा सरंजामी समाज यासंारख्या संज्ञा स्थूल 
णनष्ट्कषाबाबत वापरता येण्याजोग्या आहेत. परंतु प्रत्येक समाजातील बिलािंी वैणशष्ट्ये व तीव्रता वरे्वरे्ळी 
असल्याने या णनष्ट्कषामधील यथातर्थ्यता जािण्यासाठी तपशीलवार अभ्यासािी र्रज आहे. आज 
आपल्याला उपलब्ध असलेला अथविास्त्र हा गं्रथ इसवी सनाच्या णतसऱ्या शतकातील आहे. कारि त्यात 
ििा करण्यात आलेली उत्पािनािी साधने, सामाणजक पद्धती व आर्सथक आणि राजकीय संस्था या 
मेर्नॅ्स्थणनसने विगन केलेल्या पद्धती व संस्था याचं्यापेक्षा फार प्रर्त आहेत. असे काल्यानॉव्ह यािें मत 
आहे. तरीही आपल्या णनबधंाच्या या आधीच्या भार्ात, मेर्नॅ्स्थणनसच्या वृत्तातंावर संपूिगपिे अवलंबनू राहता 
येिे शक्य नाही, असे ते म्हितात. तथाणप या गं्रथािा प्रमुि भार् कौटल्याच्या णविार सरिीतून आलेला 
असू शकेल कारि िंद्ररु्प्तािा काळ हा िेशात स्थैयग णनमाि होत असल्यािा काळ होता व ते णनमाि 
करण्यासाठी वापरावयाच्या साधनािंा पुरस्कार करिाऱ्या तत्वज्ञानािे िारं्ले स्वार्त िंाले असले पाणहजे. 
राजकीय णविाराचं्या िीघग परंपरेवर अथविास्त्र आधारलेले असाव ेव पुढच्या काळात त्यात सुधारिा करून 
संपािन केले असाव े असे काल्यानॉव्ह यानंा वाटते. अथविास्त्र आणि दिकुमारचशरत या िोहोंमध्ये 
तत्वज्ञानािे महत्त्व आवजूगन साणंर्तले आहे असा मुद्दा ते माडंतात. अथविास्त्राच्र्या मधल्या भार्ात आर्सथक, 
राजकीय व सामाणजक संस्थाचं्या कायाणवषयीिे विगन आहे. मेर्नॅ्स्थणनसने विगन केलेल्या अशाि संस्थाशंी 
तुलना करता या संस्था मौयोत्तरकालीन असल्यािे विगन मासय केले तर काल्यानॉव्ह म्हितात त्याप्रमािे 
या गं्रथािा मुख्य भार् मौयगकालीन आहे असे म्हििे कठीि आहे. या संस्था प्रामुख्याने मौयगकालीनि आहेत 
असे आमिे मत आहे. 
 

सामाणजक संस्थाचं्या संिभात णविार करता, या गं्रथातील काही कल्पना सामाणजक णवकासािी 
सुरुवातीिी अवस्था होती असे सूणित करतात, असे णिसते. उिाहरिाथग नट व सवग प्रकारिे िेळ करिारे 
लोक याचं्याणवषयी अथविास्त्रात णिसून येिारी वृत्ती. [दोन, २७.] त्याचं्याकडे अणतशय संशयाने पाणहले जाई व 
सामाणजक दृष्ट्या ते जाणतबणहष्ट्कृत समजले जात. ज्या रु्प्तकाळात रंर्भमूीिी प्रणतष्ठा वाढली आणि 
णतच्याशी संबंणधत असिारे लोक सामाणजक दृष्ट्या णकतीतरी अणधक ससमाननीय ठरले त्या रु्प्तकाळात 
अशी तुच्छ वृत्ती असिे असभंवनीय आहे. अथविास्त्रात नटाणंवषयी असिारी कठोर वृत्ती, अशोकाच्या काही 
कोरीव लेिामंधील, णवशषेतुः ज्या एका लेिात अधार्समक करमिुकीला प्रणतबधं करण्यात आलेला आहे. 
त्या लेिातील कमगठ मनोवृत्तीशी जुळिारी णिसते. 
 

अथविास्त्राच्र्या लेिकाच्या मनािी प्रवृत्ती संपूिग गं्रथभर एकसारिीि आहे असे विगन करता येिे 
शक्य नाही. एिाद्याला आपले ईन्प्सत साध्य करण्यासाठी जािूणर्रीिी व र्ूढ साधने सुिणवण्यािी वाढती 
वृत्ती या गं्रथाच्या उत्तरभार्ात आहे या गं्रथाच्या सुरुवातीच्या भार्ात कटाक्षाने व्यवहायग असलेला दृणष्टकोन 
पुढे बिललेला णिसतो. उिाहरिाथग, संकटे आणि साथंी. मर् त्या नैसर्सर्क असोत वा जनावराचं्या असोत, 
त्याचं्या तडाख्यातून िेशाला सोडणवण्याच्या पद्धतीिी ििा करिाऱ्या णवभार्ात, प्रत्येक बाबतीत पणहली 
सूिना तकग शुद्ध व व्यवहायग आहे व त्यानंतर काही माणंत्रक णवधीिा आसरा लेिक घेतों. [िार, ३.] लेिक 
ब्राम्हि असल्याने, जे णवधी व समारंभ केवळ ब्राह्मिि करू शकतील अशा काही संधी त्यानंा णमळवनू 
णिल्याि पाणहजेत असे त्याला वाटले. असे सूिणवता येण्याजोरे् आहे. प्रत्येक बाबतीतील पणहली सूिना 
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बहुधा कौटल्याच्या मूळ गं्रथातील होती आणि माणंत्रक साधनािंा समावशे असिाऱ्या पुढच्या सूिना नंतरच्या 
काळात जेव्हा अशी साधने वाढत्या प्रमािात व व्यवहारात येऊ लार्ली त्या काळातीत संपािकानंी 
जोडल्या असाव्यात, यावर णवर्श्ास ठेविे आम्ही अणधक पसंत करतो. 

 
या गं्रथातील णवविेनात, आम्ही अनेक णठकािी अशोकाने योजलेले काही उपाय कौटल्याने 

सुिणवलेल्या उपायाशंी िूपि जुळिारे आहेत, हे िािवनू णिलेलेि आहे. उिाहरिाथग राजािी िेवाशी 
असिारी समीपता, लोकानंा सारं्ण्यासाठी योजलेले प्रिारात्मक उपाय. [पािव े प्रकरि पाहावे.] काही 
जनावराचं्या हत्त्येवर घातलेली िमत्काणरक बंिी ही िोसही साधनामंध्ये आढळून येते[णतसरे प्रकरि पाहावे.] यात 
आििी भर म्हिजे अनेक ताणंत्रक संज्ञा सारख्याि आहेत. [णिणक्षतार, मौयगन पॉणलटी, पृ.४७] त्यातील काही 
पुढीलप्रमािे आहेत. 

 
अिोकाचे कोरीर् लेख अथविास्त्र 
युत, णतसरे णशलासासन युक्त, िोन, ५, ९ 
प्रािेणशक, णतसरे णशलाशासन प्रिेशत्, िार,१ 
पणरस, पणहले सातव ेणशलासासन पणरषि, िार, १ 
पुणलसा िौथे स्तंभशासन पुरुष, िोन, ५ 
र्ननायम्, णतसरे णशलाशासन र्िनयम्, िोन, ६ 
व्रि, िुसरे, सहाव ेणशलाशासन व्रज, िोन, १ 
पणलणकलेसु, पणहला िुफळीिा आज्ञालेि पणरक्लेष िार, ९ 

 
साराशं, िंद्ररु्प्तािा मंत्री असलेल्या व िािक्य याही नावाने ओळिल्या जािाऱ्या कौटल्याने 

मुळात अथगशास्त्र हा गं्रथ णलणहला. नंतरच्या अनेक लेिकानंी इसवी सनाच्या णतसऱ्या झकवा िौर्थ्या 
शतकापंयगत त्यािे संपािन केले आणि त्यावर टीका णलणहली. नंतर णवष्ट्िुरु्प्ताने त्या कालापयगत या गं्रथात 
जो प्रणक्षप्त मजकूर होता त्याच्यासह संपूिग गं्रथावर काम केले. आज आपल्याला जो गं्रथ प्राप्त िंालेला आहे 
तो णवष्ट्िुरु्प्ताने त्याला णिलेल्या नंतरच्या स्वरूपात उपलब्ध िंालेला आहे. पढुील शतकामंधून इतर 
गं्रथातूंन केलेली उसनवारी आणि त्याचं्याशी णिसिारी साम्ये यािें स्पष्टीकरि, मूळ गं्रथ इसवी सनपूवग 
िौर्थ्या शतकाच्या शवेटी णलणहला रे्ला होता या वस्तुन्स्थतीच्या आधारेि िेता येिं शक्य आहे. 
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अिोकाची शबरुदे 
 

अशोकाने धारि केलेली णबरूिेि काहीसे कुतूहल णनमाि करिारी आहेत. िेवानंणपय णपयिन्स्स 
राजा अशोक, हे राजािे संपूिग णबरुि आहे. या पुढच्या काळातील भारतातील राजानंी वापरलेल्या 
णबरुिाचं्या तुलनेने ते फारि साधे आहे. काही वळेा संपूिग णबरुि न वापरता फक्त िेवानंणपय, झकवा बराबर 
टेकडीवरील रु्हेतील कोरीव लेिामंध्ये फक्त णपयिन्स्स राजा एवढेि णबरुि वापरलेले णिसते. हुलट्श 
यानंी स्पष्ट केल्याप्रमािे िेवानंणपय या संजे्ञिा अथग ‘िेवानंा णप्रय असलेला’ असा होतो. [कॉपगस् इन्सस्क्रप्शनम 
इंणडकारम,व्हॉ. एक पृ. एकोितीस.] भवान, िीघायु आणि आयुष्ट्मान्यासारख्या ससमानाथी, संजे्ञसारिीि ही संज्ञा 
वापरली होती असे पतंजली महाभाष्ट्यात सारं्तो. या संजे्ञिा ‘मूिग’ असा आििी एक अथग पतंजलीला 
माणहत होता. असे कैयत आपल्या पतंजलीवरील टीकागं्रथात म्हितो. [महाभाष्ट्य ऑन पाणिनी, िोन, ४, ५६] 
सुधारकी मौयग राजघराण्याणवषयी ब्राह्मिामंध्ये ज्या कटू आठविी होत्या त्यामुळे हे असे असाव.े तथाणप, 
जैन साणहत्यात ते णबरुि ससमानाथी म्हिूनि येते. [जेआरएएस, णकलहॉनग, १९०८.पृ.५०५,हेमिंद्र]  
 

श्रीलंकेतील वाङ्मयात देर्ानंंशपर्य हे णबरुि अशोकासाठी वापरलेले नसून त्याला समकालीन 
असिाऱ्या श्रीलंकेमधील णतस्सासाठी वापरलेले आहे. [िीपवंसू, अकरा, २५–२९, ्लीट,जेआरएएस, १९०८, पृ.४८५] 
अशोकाच्या पूवगजानंी तसेि त्याच्यापूवीच्या इतर कोिी राजानंी हे णबरुि वापरल्यािा आपल्याजवळ पुरावा 
नाही. परंतु आपल्या पूवीच्या देर्ानंशपर्य असलेल्यािंा उल्लेि अशोकाने आठव्या णशलाशासनात केलेला 
आहे. यावरुन हे राजािें णवरुि आहे हे त्याच्या वािकानंा व पे्रक्षकानंा माहीत होते असे णिसते. [ब्लोि, ले 
एसस्के्रपणसओ ं ि अशोक,पृ. तीन] अशोकािा नातू िशरथ[सरकार, शसलेक्ट इंन्स्कस्क्रप्ि्स, प.ृ७९]आणि णतस्सानंतरिे 
श्रीलंकेमधील अनेक राजे[उपरोक्त प.ृ२३१] यानंी या णबरुिािा अंणर्कार केलेला होता या वस्तुन्स्थतीवरून हे 
राजाने वापरावयािे णबरूि होते हे सूणित होते. 
 

अशोकाबरोबर वारंवार येिारे िुसरे नाव म्हिजे णपयिन्स्स. यािा अथग ‘जो सौजसय िािवतो तो’ 
झकवा ज्यािे िशगन सौम्य आहे तो.' असा होतो. हे अशोकािे स्वतुःिे बहुधा झसहासनारूढ होताना घेतलेले 
नाव असाव ेअसे णिसते. या नावािा वापर त्याने फक्त कंिहरच्या कोरीव लेिात केलेला आहे. दीपदंस या 
गं्रथात णपयिन्स्स या नावाने अनेक वळेा त्यािा उल्लेि आलेला आहे. [सहा. १, २, १४, २४] नंतरच्या वषामध्ये 
राजपिणनिशगक णबरुि म्हिनू त्यािा स्वीकार केला रे्ला असावा असे णिसते. णप्रयिशगन हे राजपिणनिशगक 
णबरुि आहे असे सारं्िारे शर्ष्ट्िूधमोतर या गं्रथातील एक अवतरि राजेंद्र कौस्तुभ या गं्रथात अनंतिेव िेतो. 
[कमल कृष्ट्ि स्मृत्यथग आवृत्ती. प.ृ४३] रामार्यिामध्रे्य, रामािे एक णबरुि म्हिून वाल्मीकी ते वापरतो. [एक, १. ३.] 
अशोकवधगन हे राजािे स्वतुःिे नाव होते व णपयिन्स्स हे णबरूि होते आणि ते त्याच्या आज्ञालेिामंध्ये त्याने 
वापरले. कारि त्यािा अथग ‘ियाळू (परोपकारी)’ असा होतो, असे न्स्मथ सुिवतो. [अशोक प.ृ ४१] अशोक हे 
त्यािें स्वतुःिे नाव होते. णपयिन्स्स हे त्यािे अणधकृत नाव असल्याने त्याने ते बहुधा राज्याणभषेकानंतर 
वापरावयास सुरवात केली असे आमिे मत आहे. देर्ानमशपर्य हे त्या काळात सवगसाधारिपिे प्रिणलत 
असलेले राजािे णबरूि होते. 
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आज्ञालेखाचंी भौगोशलक स्थाने 
 

आज्ञालेिाचं्या स्थानानंा भौर्ोणलक महत्त्व आहे. कारि मन मानेल तशी त्या स्थानंािंी णनवड 
केलेली नव्हती. जास्तीत जास्त लोकानंा आज्ञालेि उपलब्ध व्हावते म्हिून िाट वस्तीच्या जवळच्या जार्ा 
झकवा महत्त्वाच्या प्रवासमार्ावरील जार्ा झकवा धार्समक दृष्ट्या महत्त्वाच्या जार्ा अश्या जार्ावंर 
णविारपूवगक ते कोरणवण्यात आलेले होते. एिाद्या णवणशष्ट या जारे्च्या पसंतीमारे् असलेली कारिे या 
पणरणशष्टात िेण्यात येतील अशा पृथक्करिासाठी वाङ्मयीन व उत्कीिग पुराव ेआहेत, त्यानंा पुष्टी िेण्यासाठी 
बऱ्याि पुरातत्त्वीय पुराव्यािंी र्रज आहे. परंतु िुिैवाने अजून या सवग जार्ािें उत्िनन िंालेले नाही. 
त्यामुळे काही जार्ाचं्या मार्िी कारिे फक्त सूणित करिे शक्य आहे. िणक्षि भारतातील जार्ािें महत्त्व 
लक्षात घेताना, तेथील बरेिसे आज्ञालेि ज्या भार्ात सापडलेले आहेत तो भार् िणक्षिेतील सोसयाच्या 
िािींच्या भार्ाच्या जवळपासिा आहे हे लक्षात ठेणवले पाणहजे. िणक्षिेतील या व्यवहारािा अथगशास्त्राने 
उल्लेि केलेला आहे व िणक्षिेकडील व्यापारात सोने ही िास महत्त्वािी वस्तू असल्यािे साणंर्तले आहे. 
[सात, १२.] म्हिजे आर्सथक दृष्ट्या या प्रिेशाला अणतशय महत्त्व असले पाणहजे व िणक्षिेतील काही जार्ािंी 
णनवड करताना हे आद्य कारि असाव.े िािींच्या प्रिेशामधील िाट लोकवस्तीच्या जार्ावंर झकवा त्या 
प्रिेशाकडे जािाऱ्या मुख्य मार्ावर बहुधा हे कोरीव लेि होते. 
 

जार्ािंी यािी विानुक्रमाने णिलेली आहे. 
 
अलाहाबाि–कोसम (एक ते सहा स्तंभशासने, रािीिा आज्ञालेि आणि कोशाबंीिा झकवा 

िुफळीणवषयीिा आज्ञालेि). अलाहाबाििे झकवा जुसया प्रयार्िे महत्त्व हे प्रामुख्याने ते याते्रिे कें द्र 
असल्याने होते. र्ंर्ा आणि यमुना या िोन नद्यामंधील त्या काळच्या एका मोठ्या वालुकामय मिैानावर ते 
बसलेले होते. [कणनर्हॅम, एसशटं जॉग्रफी ऑफ इंणडया, पृ. ४४५.] झहिंूच्या दृष्टीने पणवत्र स्थान असे ह्यएूसत्संर् त्यािे 
विगन करतो व तेथील िेवळाणंवषयीच्या अनेक आख्याणयका सारं्तो. [वटॅसग, ऑन युआन च्वागं्ज रॅव्हल्स इन इंणडया, व्हॉ. 
ए, पृ. ३६१.तळटीप.] ज्या अथी कोशाबंीिा आज्ञालेि कोशाबंीच्या महामत्तानंा उदे्दशून आहे त्याअथी मुळात हा 
स्तंभ कोशाबंी या जार्ी होता[कझनर्हॅम, इन्स्क्स्कप्ि्स ऑफ अशोक, प.ृ३९] यमुना निीच्या डाव्या तीरावर 
अलाहाबािच्या नैऋत्येला अठ्ठावीस मलैावंर जे आजिे कोसम र्ाव आहे तीि ही जार्ा आहे. बौद्धकाळात 
कोशाबंी ही धार्समक महत्त्वािी जार्ा असल्याने णतकडे िूपि याते्रकरू आकर्सषले रे्ले असावते आणि 
म्हिूनि आज्ञालेिासंाठी ती एक सवोत्कृष्ट जार्ा असावी. पुढच्या काळामंध्ये समुद्ररु्प्त आणि जहाणंर्र 
याचं्यासकट अनेक राज्यकत्यांनी या अशोकस्तंभावर मजकूर कोरणवला.समुद्ररु्प्ताच्या कोरीव लेिावरून 
रु्प्ताचं्या काळातही हा स्तंभ कोशाबंीलाि असावा असे णिसते[हुल्टश, कॉपवस इन्स्क्स्क्रप्िनम इंशडकारम,व्हॉ. एक, पृ.वीस]. 
हा स्तंभ हलवनू अलाहाबािच्या णकल्ल्यात नेण्यास बहुिा जहारं्ीर कारिीभतू िंाला असावा. टोप्रा आणि 
मीरत येथील असे स्तंभ णफरोिंशहाने णिल्लीला हलणवले, त्यािे अनुकरि जहारं्ीरने केले अलाहाबाि 
आणि कौशाबंी ही िोसही णठकािे यमुनेच्या तीरावर असल्याने हा स्तंभ वाहून नेण्यािे काम फारसे कठीि 
िंाले नसाव.े 
 

वैराट (लघु णशलाशासन आणि भद्रिा आज्ञालेि).वैराट हे र्ाव जयपूरच्या ईशासयेला बेिाळीस 
मलैावंर राजस्थानमध्ये वसलेले आहे.मत्स्यराज्यािी राजधानी णवराट म्हिजे वैराट हे मासय करण्यात 
आलेले आहे. [कझनर्हॅम, ए्िट जॉग्रफी ऑफ इंशडर्या,पृ.३९०] वैराटच्या नैऋत्येला सुमारे एक मलैावर असलेल्या एका 
टेकडीवरील िोन मठािें अवशषे उजेडात आलेले आहेत. यावरून, णवशषे करून संघाला उदे्दशून 
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असलेल्या भद्र येथील आज्ञालेिािे स्पष्टीकरि करता येते. [ॲक्र्योलोशजकल शरपोटवस, २, पृ. २४७–८] अर्िी 
अणलकडे याि प्रिेशातील उत्िननामंध्ये स्तुपाशी साम्य असिारी (एक णवटानंी बाधंलेली) िोली 
सापडली आहे. [एआय्, नऊ, पृ. १५०] बौद्धधमीयािें एक णनत्य वैणशष्ट्य म्हिून स्तुपािा उिय होण्यापूवीच्या 
काळातील ते एक पूवगकालीन बौद्ध मंणिर असाव.े [सीएफ शपगेंट ॲशटशक्वटी व्हॉ. सतरा, १९४३ पृ. २ तळटीप] वैराट हे 
बौद्धधमािे एक जुने व प्रस्थाणपत कें द्र असाव ेअसे यावरून णिसते. म्हिजे हे बौद्धधमीयाचं्या हालिालीिे 
कें द्र व िूप लोकसंख्या असलेले त्या प्रिेशातील एक महत्त्वािे शहर असे िोसही होते. 

 
वरावर टेकडीवरील रु्हा (आजीणवक पंथाला केलेल्या िानाणवषयीिे कोरीव लेि). या रु्हामंधील 

कोरीव लेि िानाणवषयीिे आहेत आणि त्यामुळे, स्थानािे णवशषे महत्त्व, या दृष्टीने त्यानंा महत्त्व राहात 
नाही. राजर्ृह नर्राभोवतीच्या टेकड्ाचं्या एका समुहामध्ये या रु्हा होत्या[कझनर्हॅम, ए्िंट जॉग्रफी ऑफ इंशडर्या, 
प.ृ ५३०] 
 

भडोििा उल्लिे कोित्याही आज्ञालेिामंध्ये नाही झकवा अशोकािा कोिताही कोरीव लेि या 
णठकािी नाही परंतु पणिमेशी िालिाऱ्या व्यापाराच्या दृष्टीने, अत्यतं महत्त्वाच्या व्यापारी कें द्रापैकी ते एक 
होते हे इतर पुराव्यावंरून स्पष्ट होते व त्यामुळेि मौयगकाळात त्या णठकािाला णवशषे महत्त्व असले पाणहजे. 
[टॉणलमी,ए्िंट इंशडर्या, एक, ६२; मॅक्णकडलने उद्धतृ केलेले, पृ. ३८,१५२; जातकाज, तीन, प.ृ १८८; िार, पृ.१३७, शदव्र्यार्दान सत्तावीस, 
प.ृ५७६]पेणरप्लसमध्ये त्यािा वारंवार उल्लेि आहे. [शद एशरशिर्यन सी १४, २१, २७, ३२, ४३]सौराष्ट्रामधील बंिरािें 
र्ंरे्च्या िोऱ्यातील नर्राशंी िळिवळि असल्याने या व्यापाराच्या दृष्टीने त्यािे महत्त्व वाढले. णशवाय 
मौयाच्या साम्राज्याच्या पणिमेकडील अपरातं या भार्ािा ग्रीक व इरािी लोकाशंी संबंध होता व त्या 
भार्ातील लोकानंा तो रािण्यािी इच्छा होती यात शकंा नाही. 

 
ब्रह्मणर्री (लघु णशलालेि). या णठकािी िंालेल्या उत्िननात णमळालेला बरािसा पुरातत्त्वीय 

पुरावा असे िशगणवतो की ब्रह्मणर्री हे िणक्षि भारतातील मौयगकालाच्या पूवीपासूनिे एक महत्त्वािे कें द्र होते. 
[व्हीलर. अली इंशडर्या अडँ पाशकस्तान पृ.८०, ८४, ९० १५४–६, १६४]शकेडो वष ेलोकवस्तीिे सातत्य असल्याने व णवशषेतुः 
मौयगसाम्राज्याच्या िणक्षि सीमेजवळील हे एक लष्ट्करी ठािे िंाल्याने एक महत्त्वािे शहर म्हिून हे र्ाव 
उियाला आले. र्ोिावरी आणि कावरेी या िोन नद्याचं्या उर्माचं्या यात्रा या शहरापासून सुरु होत 
असाव्यात. 

 
णिल्ली–मीरत आणि णिल्ली–टोप्रा (अनुक्रमे एक ते सहा व एक ते सात स्तंभशासने) णिल्ली–मीरत 

आणि णिल्ली टोप्रा स्तंभ अशी नाव ेपडली आहेत कारि ते स्तंभ मीरत व टोप्रा या त्याचं्या मूळ स्थानापासून 
णफरोिंशहाने णिल्लीला वाहून नेले. [हुल् टश कॉपवस इंन्स्क्स्क्रप्िनम इंशडकारम, व्हॉ.एक, प.ृपंधरा] ही िोसही णठकािे 
णिल्लीच्या वायव्येस आहेत. या िोसहीपकैी कोित्याि जारे्िे अजून उत्िनन िंालेले नसल्याने 
स्तंभशासनासंाठी या णठकािािंी णनवड करण्यािी कारिे अणनणिति राणहलेली आहेत. पाटणलपुत्राकडून 
वायव्येकडे जािाऱ्या रस्त्यावर थाबंण्यािी ही िोन महत्त्वािी णठकािे असावीत असे णिसते. या िोन 
णठकािी जर धमगशाळा असतील तर त्या णठकािाचं्या आजूबाजूला बऱ्याि मोठ्या लोकवस्तीिी वाढ 
िंालेली असली पाणहजे. 
 

धौली (िीघग णशलाशासने).सपाट प्रिेशाने वढेलेल्या जारे्त एकिम िड्ा असिाऱ्या टेकड्ाचं्या 
समूहातील एका िडकावर उंि जार्ी धोलीिा लेि कोरण्यात आलेला आहे. ही जार्ा म्हिजे तोसली 
असावी असे मानण्यात आले आहे[मॅकणक्रडल. (सपंा) टणलमी, ए्िंट इंशडर्या, पृ. २३०–१] व टॅणलमीने ती राजधानी 
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असल्यािा उल्लिे केला आहे. [उपरोक्त. पृ.२२५]कोसल–र्र्ा या पणवत्र सरोवराच्याजवळ ती वसलेली होती 
आणि धार्समक कें द्र म्हिूनही णतिा णवकास िंाला.धौली म्हिजे तोसली यािी िारं्ली िात्री पटते व 
तोसलीच्या महामत्तानंा उदे्दशून णलणहलेल्या पणहल्या वरे्ळ्या आज्ञालेिातील मजकुरातही तोसलीिा 
उल्लेि आहे. [ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ द अिोक प.ृ१३६] आज्ञ लेि प्रत्यक्ष शहरात नसले तरी त्याच्या शक्य णततक्या 
जवळ असावते हे सयुन्क्तक णिसते. 

 
र्ाणवमठ (लघु णशलाशासन).आजच्या म्हैसूरमध्ये (कनाटकात) र्ाणवमठ वसलेले आहे आणि 

णसद्दापूरच्या आसपासच्या जार्ाचं्या र्टातील ती एक जार्ा आहे.णसद्दापूरच्या आसपास हा आज्ञालेि अनेक 
णठकािी सापडलेला आहे ही जार्ा िािींच्या के्षत्रात असल्यामुळे झकवा एिाद्या महत्त्वाच्या मार्ावर 
असल्याने णतला प्रामुख्याने महत्त्व प्राप्त िंाले असाव.े 

 
णर्रनार (िीघग णशलाशासन). णर्रनारिे महत्त्व सारं्िे फारसे अवघड नाही. काठेवाडमधील 

जुनार्डच्या पूवेला एक मलैावर ते वसलेले आहे. एकया अशोकािाि नव्हे तर रुद्रिामन आणि स्कंिरु्प्त 
यािेंही िीघग कोरीव लेि ज्या संख्येने सापडले आहेत त्यावरून या जारे्ला अणतशय महत्त्व होते हे 
ठामपिाने णसद्ध िंालेले आहे बृहत्संशहतेत त्या जारे्िा उल्लेि णर्रीनर्र असा आहे.[िौिा, ११] परंपरेने हा 
पवगत ब्राह्मि व जैन या िोघाचं्याही दृष्टीने पणवत्र आहे. [स्कंि पुराि, वस्त्रपथ–महामत्य, एक, नऊ, बजेस, अशँटशक्वशटज ऑफ 

काशठर्यार्ाड अडँ कच्छ, प.ृ १७५] णर्रनारच्या पणरसरातील सुिशगन तलावाला िंद्ररु्प्ताच्या कारणकिीत एक धरि 
बाधंण्यात आले त्यामुळे त्यािे महत्त्व वाढले. िंद्ररु्प्तािा प्राणंतक राज्यपाल पुष्ट्यरु्प्त याने मुळात हा तलाव 
बाधंला असे रुद्रिामनिा कोरीव लेि आपल्याला सारं्तो. [सरकार, शसलेक्ट इन्स्क्स्क्रप्िम्स, पृ. १६९] अशोकाच्या 
कारणकिीत तुशास्प याने त्यातून पाण्यािे पाट काढण्यािे काम केले. णर्रीनर्र हे र्ाव जवळि असल्यािा 
त्यात उल्लेि आहे. स्कंिरु्प्ताच्या कोरीव लेिावरून असे णिसते की आठश ेवषांनंतरच्या रु्प्तकाळापयंत 
या तलावातून आजूबाजूच्या प्रिेशाला पािीपुरवठा केला जात होता. पािीपुरवठ्यािे हे साधन होते त्यामुळे 
त्या प्रिेशातील ते महत्त्वािे कें द्र असाव.े पािीपुरवठ्याच्या शक्य णततक्या जवळ र्ाव वसवाव े हे अणधक 
व्यवहायग असल्याने, आजच्या जुनार्डच्या जारे्पेक्षा, अशोकाच्या काळात णर्रनार शहर तलावाच्या अणधक 
जवळ होते, हे शक्य आहे. अशा प्रकारे ज्या टेकडीवर हा कोरीव लेि कोरला रे्ला ते एक बरेि 
र्जबजलेले कें द्र असाव.े 

 
 रु्जरग (लघु णशलाशासन). िाणतया णजल्ह्यातील िंाशंीजवळ रु्जरग ही जार्ा णनणित करण्यात 
आली आहे. र्ंरे्च्या िोऱ्यातून पणिम णकनाऱ्याकडे जािाऱ्या अणधक महत्त्वाच्या मार्ांपैकी एकावर, बहुधा 
उज्जणयनीवरून भडोिकडे जािाऱ्या मार्ावर हे र्ाव असाव ेअसे णिसते. 
 
 जझटर्–रामेर्श्र (लघु णशलाशासन). ही जार्ा ब्रह्मणर्रीपासून सुमारे तीन मलैावंर आहे आणि 
येथील कोरीव लेि म्हैसूरर्टातील आहे. आजच्या जझटर्–रामेर्श्र या िेवळाच्या हद्दीत हा कोरीव लेि 
आहे त्यावरून मुळात ही जार्ा धार्समक दृष्ट्या पणवत्र मानली जात असावी. 

जौर्डा (िीघग णशलाशासने, धौलीच्या मजकुरासारिीि). जौर्डामाणलकेत समाणवष्ट केलेल्या 
िोन वरे्ळ्या आज्ञालेिावंरून ते र्ाव कझलर्मध्ये असल्यािे िशगणवले जाते. र्ंजम णजल्ह्यातील बेहरामपूर 
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तालुक्यात आता तेथे एक उध्वस्त णकल्ला आहे. ऋणषकुल्य निीच्या उत्तर तीरावर त्यािी जार्ा आहे. िोन 
वरे्ळे आज्ञालेि समाप येथील महामत्तानंा उदे्दशून आहेत. बहुधा मौयगकालात त्या शहरािे समाप हे नाव 
होते. ज्या भार्ात अवशषे सापडलेले आहेत तो भार् पाहता हे शहर बरेि णवस्तृत असले पाणहजे असे सूणित 
होते व तेथील णकल्यािे अन्स्तत्व ते लष्ट्करी कें द्र असल्यािे िािणवते. त्याला समुद्रािे साणनध्य असल्याने 
व्यापारी आणि सार्री हालिालींिा अणधक फायिा णमळाला असावा. 
 
 कालसी (िीघग णशलाशासने). तोम्स व यमुना या नद्याचं्या संर्मावर कालसी हे र्ाव आहे आणि या 
संर्मामुळेि त्याला धार्समक महत्त्व प्राप्त िंाले असाव.े या जारे्च्या अणलकडच्या उत्िननात संस्कृत श्लोक 
कोरलेली एक णवटािंी विेी आढळली असून ती येथील णशळेवर कोरलेल्या लेिाच्या अर्िी समोर 
बाधंलेली होती. [एआर्य, नऊ. पृ. १४६.] इसवी सनाच्या णतसऱ्या शतकातील शीलवमगन राजाच्या िौर्थ्या अर्श्मेध 
यज्ञािी िूि म्हिजे ही विेी, यावरुन त्या कालात या जारे्ला काही महत्त्व असाव ेअसे िािणवले जाते. 
णहमालय पवगताच्या पायर्थ्याच्या टेकड्ा आणि णिल्ली हा र्ंरे्च्या मिैानािा भार् नेहमीि युद्धाच्या डावपेिािें 
के्षत्र ठरलेला आहे. पूवेकडे पसरत रे्लेल्या मिैानाच्या प्रवशेभार्ािे णनयतं्रि हा भार् करतो. वायव्य 
भारतातून पूवेकडे जािारा मुख्य मार्गही याि प्रिेशातून जातो. या रस्त्यािी पद्धती भारतीय राज्यकत्यांनी 
सतत कायम ठेवली आणि अर्िी अलीकडच्या काळापयंत तो मार्ग गँ्रड रंक रोड म्हिून ओळिला जात 
होता. णहमालयाच्या पायर्थ्याच्या टेकड्ामंध्ये कालसी असल्याने बहुधा या प्रिेशािे ते णनयंत्रक कें द्र होते. 
नामक टोळ्याचं्या वस्तीच्या के्षत्राच्या सीमाप्रिेशातही ते असाव.े 
 
 कंिहर (व्िैभाणषक ग्रीक ॲरेणमक कोरीव लेि). शर–इ–कुन, म्हिजे िणक्षि 
अफर्ाणिस्तानातीला कंिहर हे जूने शहर, ही या कोरीव लेिािी जार्ा आहे. अलेक्िंाडंरच्या स्वारीनंतर 
प्रस्थाणपत िंालेल्या संबंधामुळे हेलेणनक जर्त व वायव्य भारत याचं्यातील व्यापार प्रस्थाणपत िंाला म्हिून 
या जारे्िे महत्त्व वाढले. भारताकडून िूर पणिमेकडील भार्ामंध्ये जािाऱ्या िणक्षिेकडील मार्ावर 
कंिहरिा प्रभाव होता. [णतसरे प्रकरि पाहाव]े हा आज्ञालेि ॲरेणमक भाषेप्रमािेि ग्रीक भाषेतही आहे. यावरून 
या भार्ात बरीि मोठी लोकसंख्या असावी या र्ोष्टीस पुष्टी णमळते. 
 
 लम्पक (अशोकाशी संबंणधत असिारा ॲरेणमक कोरीव लेि). संध्या काबलुच्या वस्तुसंग्रहालयात 
असिारा लम्पक ॲरेणमक कोरीव लेि लम्पक झकवा लंबक या णठकािी सापडला होता. हे णठकाि म्हिजे 
काबलू निीच्या उत्तर तीरावरील जलालाबािजवळिे आजिे लमपन असाव ेअसे साधारितुः मानले जाते. 
[कझनर्हॅम, एसशटं जॉग्रफी ऑफ इंशडया, प.ृ ४९.] या स्तंभावरील कोरीव लेिात देर्ानम्शपर्याने हा स्तंभलेि 
कोरणवल्यािा उल्लेि आहे. म्हिजे हा कोरीव लेि अशोकाच्या कालातील आहे. [ हेझनर्, बीएस्ओएएस्, व्हॉ. तेरा, 
१९४९. भार् एक, पृ. ८०; अन्ल्थम, वेल्टरे्णशश्टं आणिंअसस इनग्रीणशशन त्साइटआल्टर, एक, पृ. २५–४3] 

 
लौणरया–अरराज (एक ते महा स्तंभशासने). उत्तर णबहारमधील या जार्ी हा स्तंभ आहे या भमूीशी 

बौद्धधमांिे साहियग होते व त्यामुळे णतला धार्समक महत्त्व प्राप्त िंालेले होते, या वस्तुन्स्थतीमुळे बहुधा ही 
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जार्ा महत्त्वािी ठरली. या प्रिेशातील हे स्तंभ म्हिजे पाटणलपुत्राहून नेपाळकडे जािाऱ्या राजमार्ांच्या 
िुिा होत्या असेही सुिणवण्यात आलेली आहे. [न्स्मथ, अिोक, पृ. १२०] 

 
लौणरया–नंिनर्ड (एक ते सहा स्तंभ शासने). ही जार्ाही उत्तर णबहारमध्ये असून नंिर्ड या 

िेड्ाच्या आणि वरील जारे्च्या जवळ आहे. या स्तंभाजवळ काही िफनािें अवशषे िािणविारी टेकाडे 
सापडलेली आहेत. ही बहुधा बौद्धपूवगकालातील असावीत. हे अवशषे म्हिजे बुद्धाने उल्लेि केलेले ब्रज्जींिे 
प्रािीन िैत्य असावते असे मत माडंण्यात आलेले आहे. [कझनर्हेंम, एसशटं जॉग्रफी ऑफ इंणडया, प.ृ ५१४; उिान कॉमेटरी, 

प.ृ २३३, तळटीप.] अलीकडील उत्िननामध्ये यातंील एका उंिवयात आहत नािी, ताबं्यािी ओतीव नािी, 
छोया मृण्मय मूती अणि इ. स. पू. पणहल्या शतकातील मातीच्या मुद्रा अश्या अनेक प्रकारच्या वस्तंूिा णमश्र 
साठा आढळला आहे. [एआय, नऊ प.ृ १४८] 

 
महास्थान (अशोकपूवग मौयगकालीन कोरीव लेि). बंर्ालमध्ये बोग्रा णजल्ह्यातील महास्थानर्ड येथे 

हा कोरीव लेि सापडला. हे णठकाि बहुधा (साम्राज्याच्या पूवगणवभार्ाच्या) स्थाणनक प्रशासकािे मुख्य 
णठकाि असाव े आणि या कोरीव लेिात साणंर्तल्याप्रमािे त्या काळात त्यािे नाव पुण्ड्रनर्ड असे होते. 
पुण्ड्रनर्डच्या महामत्तारं्र िुष्ट्काळणनवारि योजनेिी जबाबिारी असल्यािे विगन आहे. आतापयंत या 
जारे्च्या उत्िननात शुरं्कालीन मृण्मय वस्तू आढळून आलेल्या आहेत. 

 
मानसेहरा (िरोष्ठीमध्ये कोरलेली िीघग णशलाशासने). पाणकस्तानमधील वायव्य प्रातंातील हिंारा 

णजल्ह्यातील एका िेड्ातील ही जार्ा आहे. एका महत्त्वाच्या तीथगयाते्रच्या मार्ांवर[मॅक् फेल, अशोक, प.ृ ७६] ही 
जार्ा असून वायव्य सीमेकडून पाटणलपुत्राकडे व तेथून पुढे जािाऱ्या एका राजमार्ांवर ती होती. किाणित 
उत्तर सीमेच्या नजीक ही जार्ा असल्यानेही णतिी णनवड िंाली असावी. 

 
 मस्की (लघु णशलाशासन). हैद्रबािमधील रायिूर णजल्ह्यात मस्की ही जार्ा आहे. सुविगणर्री 
म्हिजे मस्की असे सुिणवण्यात आलेले आहे. परंतू सुविगणर्रीच्या स्थानाणवषयीच्या ििेवरुन हे मत 
स्वीकाराहग नाही हे स्पष्ट होईले. [प.ृ ३२६ पाहाव.े] 

 
 णनर्णल–सार्र (स्तंभशासन). णनर्णल–सार्र येथे स्तंभ उभारण्यािा हेतू त्यावरील कोरीव 
लेिावरुन स्पष्ट होतो. बुद्ध कोनाकमन याच्या स्तुपाच्या णवस्तृतीकरिािी नोंि करण्यासाठी अणि नंतर 
अशोकाने या जारे्ला णिलेल्या भेटीिी नोंि करण्यासाठी तो स्तंभ या स्तुपाजवळ मुळात उभारला होता. 
[ब्लोि, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक, पृ. १५८] कणपलवस्तूपासून सहा मलैावंर कोनाकमनच्या स्तुपाजवळ आपि तो 
स्तंभ पाणहला व त्याच्या शीषावर एक झसह कोरलेला होता, असे ह्यएूसत्संर् णलणहतो. [वेटसग, ऑन रु्यआन च्र्यांग्ज 

रॅव्हल्स इन इंडीर्या, व्हॉ. िोन, पृ. ६–७] हा स्तूप झकवा हा झसह अजूनपयंत सापडलेला नाही कारि हा स्तंभ मुळच्या 
जारे्पासून हलणवण्यात आलेला आहे. सध्या नेपाळच्या प्रिेशातील रुन्म्मनिेइजवळ तो आहे. 
 पालकीरु्ण्डु (लघु णशलाशासन). र्ाणवमठपासून िार मलै अंतरावर पालकीरु्ण्डु आहे. ही 
जार्ाही ब्रह्माणर्रीच्या भोवतालच्या र्टात मोडते. 
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 पाटलीपुत्र (यािा उल्लेि एका आज्ञालेिात आहे. याच्या पणरसरात कोित्याही स्वरुपात एकही 
आज्ञालेि आढळलेला नाही हे आियग आहे.) पाटणलपुत्राच्या जारे्िी ओळि णनणित आहे व णतिे 
भौर्ोणलक महत्त्व सवांना पणरणित आहे. मौयगसाम्राज्यािी ती राजधानी होती व अशोकाच्या काळी णतला 
तीनश े वषांिा मर्धाच्या उियापासूनिा िीघग इणतहास होता. युरोपीय आणि भारतीय वाङमयीन साधने 
आणि अशोकािे आज्ञालेि याचं्यामध्ये पाटणलपुत्रािा उल्लेि आहे[स्रॅबो, पंधरा १, ३६, ॲणरयन, इंणडका, िहा, ब्लोि, ले 

एंस्केपशसओ ंद अिोक, प.ृ १०४] णवस्तृत प्रमािावर िंालेल्या उत्िननावरून असे णिसते की सध्याच्या पटना या 
शहरात व त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या काही जार्ी हे नर्र असाव.े ते बहुधा निीजवळ असाव ेव अनेक 
शतकामंध्ये णतिा प्रवाह काहीसा बिलला असावा. पाटणलपुत्र नर्राला वढेिारी व णजिा उल्लेि 
मेर्नॅ्स्थणनसने केला होता, ती लाकडी तटबंिी या उत्िननामुंळे जणमनीच्या बाहेर आलेली आहे.[यॅडेल, 
शडस्कव्हरी ऑफ शद एक््ॅक्ट साइट ऑफ अिोकाज फ्लाशसक कॅशपटल ॲट पाटशलपुत्र, पृ. ६३, एआय व्हॉ. नऊ, १४६, स्रॅबो पंधरा, १, ३५, 

३६.] पर्ससपोणलसच्या प्रासािातील सभार्ृहाशी अनेक बाबतीत साम्य असिारे येथील प्रासािातील स्तभमुक्त 
सभार्ृह व आरोग्यणवहार हेही आढळून आलेले आहेत. याणशवाय साधारितुः मौयगकालाशी संबंणधत 
असिाऱ्या प्रकारिी कंुभारी कला, मिी, मृण्मय वस्तू, नािी यासारख्या णवणवध प्रकारच्या लहान लहान 
वस्तूही आढळलेल्या आहेत. 
 
 रजुल–मण्डणर्री (लघु णशलाशासन). येरंरु्डीपासून फार लाबं नसिाऱ्या, कोरीव लेिाचं्या 
िणक्षिेकडील र्टात या जारे्िा समावशे होतो. 
 

रामपूवा (एक ते सहा स्तंभशासने). उत्तर णबहारमधील बेणट्टहाच्या उत्तरेस बत्तीस मलैावंर हे 
णठकाि आहे. र्ंर्ानिी व णहमालय पवगत याचं्यामध्ये असलेला हा प्रिेश अणतशय सुपीक असल्याने िाट 
लोकसंख्येिा असावा यात शकंा नाही आणि त्यामुळेि आज्ञालेिाचं्या दृष्टीने तो िारं्ला भार् ठरला 
असावा. याति भर म्हिजे बौद्धधमांच्या दृष्टीने अनेक पणवत्र स्थाने या प्रिेशात असल्याने बहुधा िेशाच्या 
सवग भार्ातूंन इकडे याते्रकरू आकर्सषत होत असावते. 

 
रुन्म्मनिेइ (स्तंभलेि) नेपाळमध्ये सीमेजवळि रुन्म्मनिेइ मठाच्या जवळ रुन्म्मनिेइ–स्तंभ उभा 

आहे. लुन्म्बनीवन या बुद्धाच्या जसमस्थानाच्या र्ौरवाथग अशोकाने हा स्तंभ उभारला. रुन्म्मनिेइ हे लंुणबनीिे 
आधुणनक नाव असल्याने हा स्तंभ प्रत्यक्ष जसमस्थानि िािणवतो असे मानले जाते. [कणनर्हेंम, ए्िंट जॉग्रफी ऑफ 

इंशडर्या प.ृ ७११.] ह्यएूसस्संर्च्या म्हिण्यानुसार याच्या शीषावर अर्श् होता. तो णवजेच्या धक्याने नष्ट िंाला व 
स्तंभही मध्यभार्ी, फुटला. [वेटसग, ऑन रु्यआन च्र्ांगज रॅव्हल्स इन इंशडर्या, व्हॉ. िोन, पृ. १४] आज स्तंभािा िालिा भार् 
अजूनही उभा आहे व वरिा भार् िुभरं्लेला आहे. स्तंभशीषांिा मात्र पत्ता लार्त नाही. 

 
रुपनाथ (लघु णशलाशासन). मध्यप्रिेशातील सलीमाबािजवळ कैमूर टेकड्ावंर रूपनाथ हे 

णठकाि आहे. सध्या येथे असलेल्या णशवाझलर्ामुळे शवेाचं्या दृष्टीने तो जार्ा पणवत्र बनलेली आहे. या 
जारे्ला धार्समक महत्त्व असल्याने अशोकाच्या काळातही झहिु याते्रकरू येथे असावते. ही जार्ा बहुधा एका 
महत्त्वाच्या मार्ावरही असावी. अलाहाबािकडून (प्रयार्कडून) भडोिकडे जािारा मार्ग नक्कीि 
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रूपनायवरून जात असला पाणहजे. कैमूर टेकड्ाकंडे जािारा िढ अलाहबािपासून सुरू िंालेला आहे. 
तेथून पठाराच्या मार्थ्यावरुन जबलपूरपयंत जािारा भार् बरािसा सोपा आहे. जबलपूर नमगिेच्या अर्िी 
जवळ आहे आणि येथून हा मार्ग सरळ भडोिपयंत नमगिेच्या िोऱ्यातून जातो. जबलपूरला िुसरा एक 
पयांयी मार्ग पाटणलपतु्रपासून या टेकड्ाचं्या कडेकडेने असावा. यावरून सहस्रामिे + महत्त्व काही अंशी 
स्पष्ट होते. 
 
 सहस्राम (लघु णशलाशासन). णबहारमधील शहाबाि णजल्ह्यात शोि निीपासून फार लाबं नाही व 
पाटणलपुत्राच्या नैऋग त्येस नव्वि मलैावंर अशा णठकािी हे र्ाव वसलेले आहे. आजच्या सहस्राम या 
र्ावापासून कोरीव लेिािी जार्ा फारशी िूर नाही. कैमूर टेकड्ािंा पायऱ्या या जारे्पयंत येऊन 
पोहोिलेला आहे. या णठकािी असलेल्या नर्राच्या अन्स्तत्वावरून, पटसयापासून शोिच्या िोऱ्यापयंत, 
तेथून पठारावरून जबलपूरयंत व तेथून िाली नमगिेच्या िोऱ्यातून भडोिपयगत एक मार्ग असावा, या 
आमच्या मतास पुष्टी णमळते. या पठाराच्या उत्तरेच्या कडेला सहस्राम हे त्या काळी महत्त्वािे र्ाव असाव ेव 
पठारावरून सुरु होिाऱ्या काहीशा अणनणित प्रवासापूवीिी मर्धािी ती एक िौकी असावी. 
 
 सािंी (िुफळीसंबधंीिा आज्ञालेि). बौद्धकालापासून रु्प्तकालापयंत ही जार्ा ‘काकनािबोत’ या 
नावाने पणरणित होती. [कझनर्हेंम, शभलसा टोप्स, पृ. १८३, २४१, ३४७. ्लीट, कॉपवस इन्स्क्स्क्रप्िनम् इंशडकारम, व्हॉ. तीन पृ. ३१.] 

म्हिजे या जारे्ला तौलणनक दृष्ट्या बऱ्याि पुढच्या काळात सािंी हे आजिे नाव णिले रे्ले. 
धम्ममहामत्तानंा आणि अथाति संघाला उदे्दशून णलणहलेल्या या कोरीव लेिाचं्या फुटकळ अवशषेावंरून 
अशोकाच्या काळातही सािंी हे बौद्धधमीयािें महत्त्वािे कें द्र असल्यािे िशगणवले जाते. शुरं्काळात या 
स्तुपािा णवस्तार िंाला व आज णिसिाऱ्या कठड्ाचं्या झभती बाधंण्यात आल्या हे पुरातत्त्वीय पुराव्यावंरून 
स्पष्ट होते. [शहस्री अडँ कल्र्र ऑफ शद इंशडर्यन पीपल , व्हॉ. िोन, पृ. ४८८ + लेणिकेला या णठकािी रूपनाथ हाशब्ि अणभपे्रत असावा.] 

सािंी हे उज्जणयनीच्या जवळ असल्याने त्या जारे्ला अणधकि महत्त्व प्राप्त िंाले यात शकंा नाही. णभलसा 
म्हिजे प्रािीन काळातील णवणिशा असे मानले जाते. तेथून थोड्ा मलैावंर भोपाळजवळ हे र्ाव आहे. 
 

सारनाथ (स्तंभलेि, महामत्तानंा उदे्दशून णलणहलेला िुफळीसबंंधीिा लेि). वारािसीपासून 
साडेतीन मलैावंर हे णठकाि आहे. बौद्धधमीयानंा अणतशय महत्त्वाच्या वाटिाऱ्या जार्ी हा स्तंभ आहे कारि 
बुद्धाने आपले पणहले प्रविन सारनाथ या णठकािी केले होते. सारनाथ येथील एका महत्त्वाच्या मठातील 
णभक्षुंना उदे्दशूनही हा आज्ञालेि णलणहलेला असावा असे णिसते. ह्यएूसत्संर् णलणहतो की, कोरीव लेि 
असलेला एक स्तंभ आपि एका स्तुपाच्या समोर पाणहला व हा स्तूप अशोकाने बाधंला असे त्याला 
सारं्ण्यात आले होते. [वटॅसग, ऑन रु्यआन च्र्यांग्ज रॅव्हल्स इन इंशडर्या, व्हॉ. िोन, पृ. ४६ तळटीप.] सारनाथला धार्समक महत्त्व 
तर होतेि पि ते एक महत्त्वािे व्यापारी कें द्रही होते. [अगुंत्तर शनकार्य, एक. पृ. ३१३ जातकाज, िार, पृ. ३४२] त्या 
काळात मोठ्या रस्त्यािें प्रमाि फारसे नव्हते. हे र्ाव जरी र्ंरे्च्या वरच्या भार्ात भार्ात असले तरी ते 
तीरावर असल्याने त्या काळात निीतून िालिाऱ्या लहान लहान नावाचं्या वाहतुकीवर त्या र्ावािे बरेिसे 
णनयतं्रि होते. प्रयार् (अलाहाबाि) आणि पाटणलपुत्र (पटना) याचं्या मध्ये ही जार्ा असल्याने िोसही 
भार्ाकंडून येिाऱ्या मालािी िेवािघेवाि करण्यािे कें द्र म्हिून या र्ावािे महत्त्व असाव.े वायव्येकडून 
पाटणलपुत्राकडे जािाऱ्या मुख्य मार्ाशी जी नर्रे जोडली रे्लेली होती त्यात यािा समावशे होत असला 
पाहजे. 

शाइबािंर्ढी (िरोष्ठीमध्ये कोरलेली िीघग णशलाशासने). पेशावरच्या युसुफिंाइ भार्ातील 
मिगनजवळ ही जार्ा आहे. ॲणरयनने विगन केलेल्या बिंणरआ झकवा बणिंरा याच्याशी या जारे्िा संबधं 
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िािणवण्यािा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. [ॲनार्ाशसस, िार, २७, २८] हु्यएसत्संर् या जारे्ला पो–लु–शा 
म्हितो. त्याच्या म्हिण्यानुसार िर्डानंी बाधंलेल्या एका प्रािीन नर्राच्या अवशषेावंर हे र्ाव उभारलेले 
होते व ॲणरयनच्या विगनावरून त्यास पुष्टी णमळते. [वटॅसग, ऑन रु्यआन च्र्यांग्ज रॅव्हल्स इन इंशडर्या, व्हॉ. एक, पृ. २१७] 
शाहबािंर्ढीच्या आजूबाजूच्या भार्ािे अजून उत्िनन िंालेले नाही, त्यामुळे पुरातत्त्वीय साधनािंी त्याला 
पुष्टी णमळत नाही. अशोकाच्या काळात या जारे्वर जर एिािे र्ाव असेल व ते असण्यािी बरीि शक्यता 
णिसते. तर ते जरी प्रत्यक्ष सीमेवर नसले तरी सीमाभार्ातील र्ाव म्हिून मानले जात असाव े व 
सीमाभार्ातील आजच्या पेशावरसारिे त्याला महत्त्व असाव.े तेही मुख्य राजमार्ांशी जोडलेले असाव.े 

 
णसद्दापूर (लघु णशलाशासन). ब्रम्हणर्रीच्या पणिमेस एक मलैावर व जझटर्–रामेर्श्रच्या कोरीव 

लेिाच्या जारे्च्या िणक्षिेस तीन मलैावंर णसद्दापूर आहे कोरीव लेिािंा हा र्ट साम्राज्यािी िणक्षिसीमा 
िािणवत असावा. याणशवाय इतर दृणष्टकोनामंधून असलेले त्यािें महत्त्व आम्ही यापूवीि िािणवलेले आहे. 

 
सोहर्ौरा (मौयगकालीन ताम्रपटावरील कोरीव लेि). उत्तर प्रिेशच्या र्ोरिपूर णजल्ह्यात सोहर्ौरा 

हे र्ाव आहे. 
 

 सोपारा (िीघग णशल शासन आठव्या आज्ञालेिािा एक भार्). महाराष्ट्राच्या ठािे णजल्ह्यात 
असलेले सोपारा हे र्ाव म्हिजे एका प्रािीन सार्री बंिरािी व र्ावािी जार्ा आहे. अशोकाच्या 
कारणकिीत ते महत्त्वािे होते यात शकंा नाही [एसशट इंणडया, एक. ६, मॅक् झक्रडलने उद्धतृ केलेले पृ. ३०, ४०]शूपणरक हे 
त्यािे प्रािीन नाव होते. [िम्ह पुरािे, सत्ताणवस, ५८]कोरीव लेिासाठी सोपारा हे फायिेशीर स्थान होते कारि ते 
सार्री बंिर असल्याने जािाऱ्या येिाऱ्या लोकािंी सतत रीघ असे व आज्ञालेि वािले जात असावते. 
णशवाय या बंिराला भेट िेिाऱ्या परणकयानंाही त्यामुळे अशोकाच्या धम्माचा पणरिय होत असावा. 
 

सुवर्गणर्री (लघु णशलाशासन). हैद्राबािमधील मस्कीच्या िणक्षिेस असलेले आजिे कनकणर्री हे 
र्ाव म्हिजे सुविगणर्री. या शब्िािा अथग ‘सोसयािा पवगत’ आणि रायिूर भार्ातील सोसयाच्या िािींच्या 
प्रािीन के्षत्राशी त्यािा संबंध आहे. प्रािीन कालातील सोसयाच्या काराणर्रीच्या िुिा आजही रायिूरमध्ये 
णिसतात. सुविगणर्री ही मौयग साम्राज्याच्या िणक्षि णवभार्ािी राजधानी होती. 
 

ताम्रणलन्प्त. बंर्ालच्या णमिनापूर णजल्ह्यातील आजच्या तामलुक या स्थानाशी मौयगकालातील या 
सार्री बंिरािा साधारितुः संबंध जोडला जातो. र्ंरे्च्या मुिावरिे ते मुख्य बंिर होते. श्रीलंकेमधील 
बिरी त्यािा उल्लेि तामणलणत्त असा करतात[महारं्स अकरा, ३८: दीपरं्स, तीन, ३३] फा–णहयान असे णलणहतो की, 
श्रीलंकेला जाण्यासाठी तो ताम्रणलन्प्त येथे जहाजावर िढला. [र्ाइल्स, शद रॅव्हल्स ऑफ फा–शहर्यान, पृ. ६५] या जार्ी 
अशोकाने बाधंलेले काही स्तूप आपि पाणहल्यािी नोंि हयूए–सत्संर् करतो. [वेटसग, ऑन रु्यआन च्र्ांग्ज रॅव्हल्स इन 

इंशडर्या, व्हॉ. िोन, प.ृ १८९] सार्रर्ामी वाहतुकीप्रमािेि र्ंरे्तून वरच्या भार्ाशी होिारी निीतील वाहतूकही हे 
बंिर णनयणंत्रत करीत असे. तामलुकवर मौयांिा ताबा असल्यािा, पुरातत्वीय अवशषेािंा पुरावाही उपलब्ध 
आहे. [एआर्य, नऊ, प ृ१५५] 
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तक्षणशला. अशोकाच्या कालाणवषयीच्या वाङ्मयीन साधनामंध्ये तक्षणशलेिा उल्लिे वारंवार केलेला 
आहे. ती उत्तर णवभार्ािी राजधानी होती आणि मौयग साम्राज्यातील महत्त्वाच्या नर्रापंैकी ते एक नर्र 
होते. येथील पुरातत्वीय अवशषे, उच्च िजांिी काराणर्री व संस्कृती िशगणवतात. तक्षणशलेला असलेल्या 
महत्त्वािी अनेक कारिे सारं्ता येतील. पणिमेकडील प्रिेशाशंी असलेल्या संबंधाच्या िीघग इणतहासामुळे ते 
एक बहुरंर्ी कें द्र बनलेले होते. एक णवद्याकें द्र व सुप्रणसद्ध रु्रंुिे णनवासस्थान म्हिनू ते ओळिले जाई. 
[णफक, णि सोशल ऑगवनार्य्ेिन इन नॉथव–ईस्ट इंशडर्या इन बुद्धाज टाइम, पृ. २००,] पाटणलपतु्राहून येिारा राजमार्ग, बॅन्क्रया, 
काणपश व पुष्ट्कलावती (पेशावर) इकडून येिारा वायव्येकडील मार्ग आणि मध्य आणशया व काश्मीरकडून 
श्रीनर्र, मानसेहरा व हणरपूर िोरे यावरून येिारा मार्ग असे तीन प्रमुि व्यापारी मार्ग या णठकािी एकत्र 
येत असत. [माशगल, तशक्षला, एक, व्हॉ. पृ. एक ] पणिमेकडे होिारी सार्री वाहतूक जेव्हा वाढली तेव्हा बॅन्क्रया 
आणि पेशावर मधून जािाऱ्या िुष्ट्कीच्या मार्ांिे महत्त्व कमी िंाले आणि नंतरच्या काळात तक्षणशलेिा ऱ्हास 
घडवनू आििाऱ्या कारिापंकैी ते एक कारि होते. 

 
उज्जणयनी. ही मौयगसाम्राज्याच्या पणिम णवभार्ािी राजधानी होती. णतला राजकीय महत्त्व तर होतेि 

पि तक्षणशलेप्रमािेि येथेही अनेक मार्ग एकत्र येत असत. पणिम णकनाऱ्यावरील बंिराशंी, णवशषेतुः भडोि 
व सोपारा या बंिराशंी हे नर्र जोडलेले होते व त्या बंिरामंधून िालिाऱ्या बऱ्यािशा व्यापारािे तेथून 
णनयमन केले जात असे. िणक्षिेकडील काही मार्ांिा शवेट उज्जणयनीमध्ये होत असे व ते नर्र 
पाटणलपुत्राशी जोडलेले होते. टॅणलमी त्यािा उल्लेि ओिेंने असा करतो. [टॅणलमी, ए्िवट इंशडर्या, ६३, मॅकझक्रडलने 

उद्धतृ केलेले, प.ृ १५४.५] मौयगकालात ते एक बौद्धधमीयािें कें द्र होते आणि तेथील मठािें महत्त्व लक्षात घेता 
त्याला एक मोठा इणतहासही होता. [महार्वस तेरा, ५०, एकोितीस, ३५] उज्जणयनीच्या ईशासयेस िार मलैावंर 
असिाऱ्या कुम्हार टेकडी येथील एका उत्िननावरून, तेथे एक पे्रत पुरण्यािी व स्मशानािी जार्ा 
असल्यािे आढळले आहे व णतिा काळ इ. स. पू. णतसऱ्या शतकाच्या मारे् जातो. [एआर्य, नउ, पृ. १६०] 
अशोकाने जेथे ‘नरक’ बाधंला होता त्या जारे्वर एक स्तूप बाधंण्यात आला होता व ती जार्ा 
उज्जणयनोपासून फारशी िूर नव्हती, असे ह्यएू–सत्सरं् णलणहतो. [रे्टसव, ऑन रु्यऑन च्र्ागं्ज रवॅ्हल्स इन इंशडर्या, व्हॉ. िोन, 
प.ृ २५०] 
 

येरंरु्डी (िीघग णशलाशासने आणि लघु णशलाशासन). कनूगल णजल्ह्याच्या िणक्षि सीमेवरील 
रु्टीपासून आठ मलैावंर व णसद्दापूरच्या ईशासयेस ऐशी मलैावंर येरंरु्डी हे णठकाि आहे. िीघग व लघु असे 
िोसही प्रकारिे आज्ञालेि येथे सापडलेले आहेत, यावरून या जारे्ला काही महत्त्व होते हे स्पष्टि आहे या 
भार्ात कोित्याही शहरािे अवशषे सापडलेले नाहीत. परंतु या जारे्वर सीमेवरील र्ाव अन्स्तत्वात असले 
व तेथून िणक्षिेकडील भारतीय राज्याकंडे जािारा एक मार्ग असावा हे अर्िी शक्य आहे.  
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मौर्यवकालातील मृण्मर्य भाडंी आशि नािी 
 

एिाद्या उत्िननाच्या जारे्वरील णवणशष्ट पातळीिा कालणनिगय करण्यासाठी वापरण्यात येिाऱ्या 
अनेक पद्धतींपकैी एक पद्धती म्हिजे त्या जारे्वर सापडलेल्या िापरािे पृथक्करि करिे मौयगकालाशी 
साहियग असिाऱ्या िापराच्या व तत्सम णनत्योपयोर्ी वस्तंूच्या अन्स्तत्वावरून त्या कालापयंतच्या 
लोकवस्तीिे णवणवध स्तर अनेक उत्िननामंध्ये आढळून आलेले आहेत. मृण्मय भाडं्ािंा आकार व 
त्यासाठी वापरण्यात आलेली माती या िोहोंच्या आधारे कालणनिगय करण्यास मित होते. संपूिग भाडंी 
झकवा िापरे या स्वरूपात अवशषे सापडू शकतात. 

 
मौयगकालाशी साहियग असिाऱ्या मृण्मय भाडं्ािें अनेक प्रकार आहेत. उत्तरेकडील काळ्या 

िकिकीत भाडं्ामंध्ये (येथून पुढे उ. का. ि. असा यािा उल्लिे केला जाईल.) सवात जास्त णवकणसत 
तंत्र णिसते. ताबंड्ा व करड्ा आणि ओबडधोबड भाडं्ािेंही अनेक प्रकार आढळतात. उ. का. ि. भाडें 
वस्त्रर्ाळ मातीिे बनणवलेले असते व त्यािा छेि घेतल्यास ते बहुधा करड्ा रंर्ािे व काहीवळेा ताबंड्ा 
रंर्ािे असते. [एआर्य, एक, प.ृ ५५, व्हीलर आणि कृष्ट्ि िेव.] काळ्याभोर रंर्ापासून ते र्डि करड्ा झकवा 
पोलािासारख्या धातूत णिसिाऱ्या णनळसर रंर्ापयंत णवणवध प्रकारच्या छटा िािविारी, िजेिार िमक 
येण्याइतकी प्रणक्रया त्याच्यावर केलेली असते. काहीवळेा पृष्ठभार्ावर ताबंडे–तपणकरी लहान लहान डार् 
उमटलेले णिसतात. त्याला असलेल्या णवशषे तेजामुळे व िकिकीतपिामुळे ते इतर िकिकीत झकवा 
ताबंड्ा भाडं्ावर काळ्या णशशािंा थर िढणवलेल्या भाडं्ापेक्षा वरे्ळे ओळिून काढता येते. थाळ्या झकवा 
लहान कटोरे म्हिून या भाडं्ािंा प्रामुख्याने उपयोर् केला जात होता. 

 
र्ंरे्च्या िोऱ्यात जेथे अशी भाडंी णवपुल प्रमािात सापडतात. तेथे काही वळेा स्तरािंा कालणनिगय 

करण्यासाठी त्यािंा उपयोर् करिे अवघड होते कारि काही िापरे पावसामुळे धुपून रे्लेली असतात. ही 
भाडंी तयार करण्यािी मूळ जार्ा अद्याणप णनणित करता आलेली नाही. पि अलीकडच्या मतानुंसार ती 
जार्ा र्ंरे्च्या िोऱ्यात कोशाबंी आणि पटना याचं्या पणरसरात असावी असे मानण्याकडे कल णिसतो. 
[उपरोक्त, नऊ, पृ. १४२.] या भार्ात ही भाडंी णवपुल प्रमािात आणि णठकणठकािी आढळून येतात, त्यावरून हे 
अनुमान करण्यात आलेले आहे. व्यापारी झकवा याते्रकरू याचं्याकरवी पूवग राजस्तानात व पणिम, मध्य 
आणि उत्तर भारतात या भाडं्ािंी थोड्ा प्रमािावर आयात होत असावी, असे एक मत माडंण्यात आलेले 
आहे. [उपरोक्त, प.ृ ११९.] वाङ्मयीन साधनामंध्ये मातीच्या भाडं्ािें मोठ्या प्रमािावरील उत्पािन व त्यािंी 
णनयात याणवषयी उल्लिे आहे, तो बहुधा मौयगकालाशीि संबंणधत असावा. [एक जैन गं्रथ, शद उर्ासग दसाओ, सहा, पृ. 

१६३ तळटीप.] या भाडं्ािंी णनयात करण्याच्या दृष्टीने कोशाबंी हे नक्कीि उपयुक्त स्थळ असले पाणहजे. उ. 
का. ि. भाडंी जरी फारशी िुर्समळ नसली तरी इतर प्रकारापेंक्षा ती अथाति अणधक महार् होती असे णिसते 
कारि अनेक णठकािी अशा भाडं्ामंध्ये तुकडे साधंण्यासाठी ताबं्यािे णिळे ठोकलेले आढळलेले आहेत व 
त्यावरून एिािा तडा रे्लेल्या उ. का. ि. भाडं्ालाही मोल होते हे सूणित होते. 
 

हे भाडें तयार करण्याच्या तंत्रािी अद्याणप पूिगपिे णिणकत्सा िंालेली नाही. हे तंत्रज्ञान ग्रीकाकंडून 
उिलण्यात आले की ग्रीकाचं्या आर्मनापूवीपासून भारतीयानंा ते पणरणित होते हेही माणहत नसल्याने 
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भारतात ही प्रणक्रया कशी उपयोर्ात आिली रे्ली याणवषयी णनणिती नाही. ग्रीक पद्धतीिे काळे भाडें 
तक्षणशलेत सापडले आहे असा िावा माशगल करतो. या भाडं्ावरील िकाकीिा िजा हा उ. का. ि. 
भाडं्ापेक्षा संपूिगपिे वरे्ळा आहे असे नाही. तक्षणशलेमध्ये णभरच्या टेकाडामध्ये उ. का. ि. भाडें 
तुकड्ाच्या रुपात सापडलेले आहे, त्यािा काल इ. स. पू. ३०० आहे, त्यावरून ग्रीकाचं्या आर्मनापूवीही 
ही भाडंी वापरली जात होती हे सूणित होते. णभरच्या टेकाडात अणलकडे िंालेल्या उत्िननात ग्रीक 
स्तरावर अलेक््ाडंरचे एक नािे सापडले आहे. परंतु उ. का. ि. िापरे त्याहून िालच्या स्तरात 
आढळली आहेत. [एआर्य, िहा, प.ृ २३.] यावरून अलेक्िंाडंरच्या स्वारीपूवीपासून उ. का. ि. भाडंी उपयोर्ात 
आिली जात असत, असे सुिणवता येईल. तथाणप, ही िापरे किाणित वरच्या स्तरावरून िालच्या 
स्तरावर णविरत रे्लेली असण्यािाही संभव आहे. या के्षत्रात यापुढे अणधक णवस्तृत प्रमािावर अनेक 
णठकािी उत्िनन िंाले तरि या प्रश्नािा णनिगय लार्िे शक्य आहे. यापेक्षाही अणधक महत्त्वािी वस्तुन्स्थती 
अशी आहे की, र्ंरे्च्या िोऱ्यात ज्या णवपलु प्रमािात ही भाडंी आढळलेली आहेत णततक्या प्रमािात 
तक्षणशलेमध्ये वरच्या स्तरावंर आढळत नाहीत. 

 
राजर्ीर येथे संपूिग मौयगस्तरामध्ये उ. का. ि. भाडंी साध्या काळ्या भाडं्ाबंरोबर सापडली होती. 

[उपरोक्त, सात, पृ. ७१]या िोसही भाडं्ािें आकार सारिेि होते. फक्त एकि फरक असा होता की उ. का. ि. 
भाडं्ावंर िकाकी येण्यासाठी जो थर िढणवलेला होता तसा काळ्या भाडं्ावंर नव्हता. येथील उ. का. ि. 
भाडं्ामंध्ये प्रामुख्याने झकणित कड असलेले थाळे व कटोरे यािा समावशे होता. 

 
मौयगस्तरामंध्ये सापडलेली इतर बरीिशी भाडंी करडी झकवा ताबंडी णिसतात. णशशुपालर्ड येथे 

अर्िी अलीकडे िंालेल्या उत्िननात ‘प्रथम कालिंड’ या स्तरािा काळ इ. स. पू. ३००–२०० असा आहे 
व त्या स्तरात णफकी करडी झकवा ताबंडी, साधी भाडंी आढळली. क्वणित, िकाकी आिलेली भाडंीही 
आढळलेली आहेत. [उपरोक्त, पाि, प.ृ ७९] भाडंी भाजून काढण्यािे तंत्र िारं्ले णवकणसत िंालेले असल्यािा हा 
पुरावा आहे. उ. का. ि. भाडं्ािें अवशषेही सापडले. ‘न्व्ितीय अ कालिंड.’ या नंतरच्या स्तरािा काळ 
इ. स. पू. २०० ते इ.स. पू. १०२ असून त्या स्तरात कंुभारी कलेिा अणधक णवकणसत प्रकार णिसतो. 
भाडं्ात आणि भाडं्ावर केलेले नक्षीकाम णिसते व अणधक प्रमािावर उ. का. ि. भाडंी सापडतात. 
 

अणहच्छत्रा येथील उत्िननात मौयगस्तरामध्ये िापरािे प्रिंड प्रमािावर वैणवध्य आढळले. [उपरोक्त, 
एक, प.ृ ४३.] इ. स. पू. ३०० ते २०० हा काळ असिाऱ्या स्तर क्रमाकं आठमध्ये साधी आणि सुशोणभत अशी 
िोसही प्रकारिी करडी व ताबंडी भाडंी आढळली. या आधीच्या काळातील साध्या भाडं्ापेंक्षा ही साधी भाडंी 
अणधक जड व अणधक णफक्कट आहेत. 
 

ताबंडे भाडें प्रामुख्याने राजंिासारख्या आकारािे असून त्याच्या बाजू पातळ आहेत व ते वजनाला 
हलके आहे. णवकणसत तंत्र असल्यािा हा पुरावा आहे. आकार राजंिासारिा असला तरी त्यािी मान 
फारशी िारं्ली नाही. या कालातील याहून अणधक वैणशष्ट्यपूिग, र्डि णपवळसर रंर्ािी भाजून काढलेली 
भाडंी आढळली होती. यातं िोन प्रकार आढळतात. एक प्रकार म्हिजे राजंिाच्या िादं्यापासून वर उंि 
होत रे्लेली मान व णतच्या शवेटी आडवी सपाट कड असलेली भाडंी. िुसरा प्रकार आजच्या कालातील 
हंडीसारिा असून त्यानंा अर्िी बारीक कड आहे, काही वळेा तीही नाही. अशी भाडंी अथाति 
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स्वयंपाकासाठी होती. अणहच्छत्रामध्ये या स्तरात सापडलेला याहून अणधक णवशषे प्रकार सुशोणभत 
भाडं्ािंा आहे. आपल्या अभ्यासहेतूच्या दृष्टीने यापंैकी सवात जास्त महत्त्वािा प्रकार म्हिजे वृषभसदृश 
नक्षीकाम उमटणवलेली भाडंी. पुढच्या काळात हे नक्षीकाम बऱ्याि सावगणत्रक प्रमािात आढळते. मध्यभार्ी 
एका झबिूत जोडलेल्या िार वृषभसदृश आकृती त्यात असून, हे नक्षीकाम त्या कालातील आहत 
नाण्यावंरील नक्षीकामासारिे होते. याि स्तरातील करड्ा मृण्मय लहान कृतींवरही हेि नक्षीकाम 
आढळले होते. आहत नाण्याचं्यासंबधंी याि पणरणशष्टात आपि ििा करिार आहोत तेव्हा त्यािा आििी 
तपशीलवार णविार करू. 
 

आतापयंत िंालेल्या उत्िननामंध्ये, िणक्षि भारतात कोठेही उ. का. ि. भाडं्ािंा पुरावा नाही हे 
लक्षात घेण्याजोरे् आहे. मौयगसाम्राज्यातंर्गत भार्ामंध्ये ही भाडंी मोठ्या प्रमािावर वापरली जात असत असे 
नव्हे तर साम्राज्याच्या इतर कोित्याही भार्ापेंक्षा र्ंरे्च्या िोऱ्यात ती अणधक प्रमािात वापरली जात असत 
असे णिसून येईल. आमच्या मते ज्या जार्ी मौयगकालात वस्ती िंालेली होती अशा जार्ाचं्या नावािंी यािी, 
या पणरणशष्टाच्या शवेटच्या भार्ात णिलेली आहे. त्यासाठी आम्ही उत्िननात सापडलेली उ. का. ि. भाडंी 
व आहत नािी यािंा पुरावा म्हिून उपयोर् केलेला आहे. हा पुरावा अर्िी काटेकोर नाही यािी आम्हाला 
जािीव आहे. उ. का. ि. भाडं्ािंा उपयोर् हा काही मौयगकालापुरताि मयाणित नाही. त्या भाडं्ािंा 
उपयोर् बहुधा मौयगकालापूवी केला जात असावा व मौयगकालानंतर तर तो नक्कीि केला जात होता. या 
णठकािी आम्ही एवढेि म्हिू शकतो की या भाडं्ािंा सरास उपयोर् होऊ लार्ला हे मौयगकाळािे लक्षि 
णिसते. मौयगस्तरावंर साधरितुः ही भाडंी अणधक णवपुल प्रमािात सापडतात. 

 
आहत नािी 

 
प्रािीन भारतीय नाण्यािंा उल्लेि स्थूलमाने आहत नािी या संजे्ञने केला जातो. ही नािी प्रामुख्याने 

िािंीिी असून काही थोडी ताबं्यािीही आहेत. वस्तुतुः ही नािी म्हिजे काही वरे्वरे्ळ्या आकारािें, 
के्षत्रफळािें आणि वजनािें धातूिे तुकडे असून त्यावर एक वा त्याहून अणधक णिसहे उमटणवलेली असतात. 
काही वळेा िािंीच्या आहत नाण्याबंरोबरि कोरीव काम नसलेली पि अशीि णिसहे असलेली ताबं्यािी 
ओतीव नािीही आढळलेली आहेत. [ॲलन, कॅटलॉग ऑफ शद कॉइ्स ऑफ ए्िंट इंशडर्या, पृ. िौऱ्याहत्तर.] या नाण्यावंर 
सवात अणधक असलेली णिसहे म्हिजे हत्ती, विेीमधील वृक्ष व पवगत. 

 
भारतातील आहत नाण्यािें परीक्षि करण्यापूवी भारतात जार्ोजार् आढळून आलेल्या, णवणवध 

प्रकारच्या व मूलतुः परकीय असलेल्या नाण्यािंा आम्हाला थोडक्यात उल्लेि केला पाणहजे. काही प्रािीन 
इरािी नािी, प्रामुख्याने डरायसिी शसग्लोइ ही नािी इ. स. पू. ५००–३३१ या कालात पंजाबमध्ये 
प्रिणलत होती असे एक मत आहे. [रॅप्सन, इंशडर्यन कॉइ्स प.ृ ३] काही िािंीच्या शसग्लोइ नाण्यावंर भारतीय 
पद्धतीच्या आहत नाण्यावंरील णिसहासंारिी प्रणतणिसहे आहेत व काहींवर ब्राह्मी व िरोष्ठी अक्षरे आहेत. 
यावरून शसग्लोइ व आहत नािी एकाि वळेी प्रिारात होती असा एिािा कालिंड असावा हे सूणित होते. 
अलेक्िंाडंरने प्रसृत केलेल्या व भारतात सापडलेल्या नाण्यापंकैी पणहले नािे ताबं्यािे असून साधारिपिे 
िौकोनी आहे.व त्यावर AAESANΔPOY हा लेि आहे. [उपरोक्त पृ. ४] तक्षणशलेत णभरच्या टेकाडात 
अलेक्िंाडंरिे िािंीिे िोन टेरॅडॅक्मा माशगलने शोधून काढले. [अक्र्यालॉशजकल सव्हे शरपोटव, १९२४–२५, प.ृ ४७, ४८ 
छायाणित्र नऊ.] यापैकी एकावर BAΣIAEΩΣ AAESANΔPOY असा लेि आहे. इ. स. पू. णतसऱ्या झकवा 
िौर्थ्या शतकाच्या स्तरात ही िोसही नािी सापडली होती. याि स्तरामध्ये णफलीप ॲणरडोअसिे एक िािंीिे 



 अनुक्रमणिका 

नािेही सापडले. यािा काळ इ. स. पू. ३१७ हा आहे. िािंीिी आहत नािी, भारतीय वक्रपट्ट–नािी व 
एक इरािी णसग्लोइ अशी तीन प्रकारिी नािी या नाण्याचं्या णनधीत सापडली. 
 

इ. स. पू. िौर्थ्या शतकात वायव्य भारतातील नािेपद्धतीवर प्रभाव पाडिाऱ्या ग्रीक नाण्यािंा 
आििी एक प्रकार म्हिजे अथेणनयन ‘घुबड’ हा होय. मूलतुः ती वरे्वरे्ळ्या झकमतीिी व णवशषेतुः 
टेरॅडॅ्रक्मा नािी होती. अथेसस शहरािी िेवता पलास ॲथेना णहच्या दृष्टीने घुबड पणवत्र होते. अथेससिे मद्य 
आहे हे िशगणवण्यासाठी तेथील मद्याच्या राजंिाचं्या कड्ावंरही या णिसहािा उपयोर् केला जाई. 
भमूध्यसमुद्रािा प्रिेश व त्याच्या पूवेकडील भार् यामध्ये वाणिज्याच्या दृष्टीने या नाण्यानंा अणतशय महत्त्व 
होते व म्हिूनि वायव्य भारतातील टाकंसाळीतून त्यािें अनुकरि होत असाव,े आणि यािे कारि हा 
णकफायतशीर व्यापार होता हेि असाव ेअसे मानले जाते. [रॅप्सन, इंशडर्यन कॉइ्स. प.ृ ३] भारतीयानंी केलेल्या 
अनुकरिात काही णठकािी त्यािी हुबेहुब प्रणतकृती केलेली आहे तर काही णठकािी घुबडािी जार्ा 
र्रुडाने घेतली आहे. 
 

ग्रीक नाण्यािंा प्रभाव िािणविारा िािंीच्या नाण्यािा पुढिा र्ट म्हिजे सोफायणटसिी नािी. ती 
भारताति पाडली रे्ली असावीत असे मानले जाते. ॲणरयन व स्रॅबो[एन्. शास्त्री, शद एज ऑफ नंदाज अडँ मौर्याज, पृ. 
१२६ सहा २ २, स्रॅबो, पंधरा, ६९९]यानंी सौफँणथस असा ज्यािा उल्लिे केलेला आहे तोि हा असावा असे 
साधारितुः मानले जाते आणि अलेक्िंाडंरच्या मोणहमेच्या काळात पंजाबमधील साल्त टेकड्ाचं्या प्रिेशात 
तो राज्य करीत असावा असे म्हटले रे्ले आहे. सोफायणटसिी ओळि अजून नक्की पटलेली नाही. या 
नाण्यावंर ΣΩɸYTOY असा मजकूर आहे. िुिैवाने, यापैकी एकही नािे अजूनपयंत भारतीय जार्ावंर 
सापडलेले नाही. अथेणनयन घुबडािे अनुकरि करताना जो अणतशय सारिेपिा आलेला आहे त्यामुळे 
सोफायणटस या भारतीय राजाने ती नािी पाडली असावीत या मतास पुष्टी द्यावीशी वाटते. किाणित त्या 
राजाने व्यापारी हेतू डोळ्यासमोर ठेवनू ती नािी पाडली असावीत. सोफायणटसच्या नाण्यािंा संबंध काही 
सेल्यूणकड नाण्याशंीही णिसतो, त्यावरून त्यािंी छाप त्या नाण्यावंर पडली असावी हे सूणित होते. काही 
सेल्यूणकड नाण्यावंर हत्ती हे णिसह आढळून आलेले आहे. ज्यावळेी सेल्यणूकड लोकानंा मौयांकडून पािंश े
हत्ती णमळाले, तेव्हा मौयग–सेल्युणकड मतै्री साजरी करण्यासाठी ही नािी पाडली असावीत. [रॅप्सन, इंशडर्यन 
कॉइ्स, प.ृ ४, बावलों, रूआ द सीरी… फलक, एक, १५] 
 

या परकीय आणि परकीयापंासून स्फूती घेतलेल्या नाण्याचं्या पार्श्गभमूीवर आहत नािी प्रिारात 
आली. प्रथम धातूिे तुकडे कापले जात व नंतर त्यावंर छाप उमटणवले जात, असे स्थूलमानाने ही नािी 
पाडण्यािे तंत्र होते. तथाणप यापंकैी काही नाण्यावंर अधेि णिसह उमटलेले आहे यावरून धातूच्या पत्र्यावर 
छाप मारल्यावर तो कापला असावा झकवा छाप णनष्ट्काळजीपिाने मारलेला असावा असे सूणित होते. एका 
र्टातील नाण्याचं्या मार्ील बाजूवर  हे णिसह सुरेि व संपूिग उमटलेले आहे. परंतु िशगनी बाजू अपूिग 
आहे. [ॲलन, कॅटलॉग ऑफ इंशडर्यन कॉइ्स, क्लास एक, गु्रप एक] हे णविारात घेण्याजोरे् आहे. णनत्यािे णिसह मध्यवती 
सते्तिे असाव ेअसे यावरून वाटते. धातूच्या संपूिग पत्र्यावर बहुधा त्यािे छाप उमटणवले असावते व नंतर 
त्यािे नाण्याच्या आकारािें तुकडे कापले असावते. काही वळेा अपूिग उमटलेले िुसरे णिसह िुय्यम संस्थेिे 
असाव ेव णतच्या हातून नािी व्यवहारात प्रसृत िंाली असावीत. 
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आहत नाण्याणंवषयी ििा करताना, ॲलनला असे वाटते की, नंिािें घरािे हे पणहलेि राजघरािे 
असे होते की त्याने मोठ्या प्रमािावर नािी काढली व त्यातूनि त्याचं्या संपत्तीणवषयीिी आख्याणयका 
णनमाि िंाली असावी. [उपरोक्त, पृ. एक्याऐंशी] अनेक अणतप्रािीन नाण्यािें अवशषे पैल, सेत महेत व र्ोरिपूर 
या भार्ामंध्ये सापडलेले असल्यामुळे या भार्ात त्या नाण्यािें मूळ असण्यािी शक्यता आहे. आहत नािी 
फार काळ अन्स्तत्वात नव्हती कारि इ. स. पू. िुसऱ्या शतकात िंपायाने त्यािंी जार्ा घडणवलेल्या 
नाण्यानंी घेतली असे ॲलनिे मत आहे. किाणित अशा प्रकारच्या नािकपद्धतीिी कल्पना इरािी 
शसग्लोइर्र आधारलेली असावी आणि इ. स. पू. पािव्या शतकाच्या शवेटी झकवा िौर्थ्या शतकाच्या 
सुरुवातीला भारतात त्यािंा वापर सुरू िंालेला असावा. ही नािी एका णनयणमत माणलकेत पाडलेली 
असल्याने ही एिाद्या सरकारनेि िलनात आिली असावीत याणवषयी ॲलनला िात्री आहे. उिाहरिाथग 
सूयग व सहा हातािें णिसह अर्िी णनयणमत आहे व ती एिाद्या राजािी वा उच्च अणधकाऱ्यािी णिसहे असावीत. 
मार्ील बाजूच्या णिसहामंध्ये जो वरे्ळेपिा णिसतो त्यािे स्पष्टीकरि असे, की ती णिसहे णजल्ह्याच्या वा 
स्थाणनक राज्यकत्यांिी असावीत. िशगनी बाजंूवरील पाि णिसहे पाि णनयंत्रक संघटनािंी असावीत. बहुधा 
मेर्नॅ्स्थणनसने साणंर्तलेल्या सणमत्यासंारख्या त्या असाव्यात अशी एक कल्पक सूिना त्याने केलेली आहे. 
काही नाण्यावंरील पयायी णिसहे झकवा सराफाचं्या म्हिून ओळिल्या जािाऱ्या िुिा याणवषयीच्या 
प्रश्नाबाबत तो असे सुिणवतो की अशी जुनी नािी परत नव्याने प्रिारात आली असावीत. 

 
या नािकपद्धतीिा वॉल्श यानेही तपशीलवर अभ्यास केलेला आहे. ही णिसहे म्हिजे मोहेंजो–िारो 

येथील मुद्रावंरील णिसहािें रुप–सातत्य असाव ेअसे मत तो िेतो. [अक्र्यालॉजीकल सव्हे ऑफ इंशडर्या, मेमॉर्यसव, अं. ५९, 

प.ृ २०] हे सातत्य प्रत्यक्ष नक्षीपेक्षा कल्पनेति जास्त आढळते. मोहेंजो–िारोच्या काळापासून मौयगकालापयंत 
या नक्षीकामाच्या परंपरेिे अिंड सातत्य आहे. त्या कालातील मुद्रावंरील नक्षीकामािें नमुने आहत 
नाण्यावंरील छाप उमटणवताना नजरेसमोर असावते असे मानण्यािी र्रज असण्याइतके सातत्य आहे, असे 
सुिणवण्याइतका फारि थोडा झकवा जराही पुरावा या क्षिी उपलब्ध नाही. या नाण्यािंा काळ इ. स. पू. 
िौर्थ्या शतकाच्याही बराि आधीिा असावा की काय याणवषयी अनेक मते व्यक्त करण्यात आलेली आहेत. 
परंतु त्याणवषयीिा पुरेसा पुरावा उपलब्ध नाही. [िेकोिंमॉश,ेजेए, एकोिीस, १९१२, प.ृ १७ तळटीप; केनेडी, जेआरएएस, 
१८९८, प.ृ २७९ तळटीप; न्स्मथ, आर्यजी, िोन, पृ. १८३; रॅप्सन इंशडर्यन कॉइ्स, पृ. २] 

 
ही नािी मौयगकालीन असावीत हे मत िुर्ाप्रसाि पुढील पुराव्याचं्या आधारावर माडंतात. [जेएएसबी, 

तीस, अं, पुरविी पृ. ४०–४५]  हे णिसह ज्या नाण्यावंर आहे, त्यािंी रासायणनक परीक्षा केल्यानंतर असे 
आढळून आले आहे की अथविास्त्रात नाण्यामंधील धातूणमश्रिािे जे प्रमाि साणंर्तलेले आहे तेि या 
नाण्याचं्या बाबतीतही आहे. याणशवाय सोहर्ौरा ताम्रपटावर असेि णिसह असून हा कोरीव लेि मौयगकालीन 
आहे असे सवगसाधारिपिे मानले जाते. ही णिसहे म्हिजे सराफाचं्या िुिा नसाव्यात असे अथविास्त्रार्रून 
सूणित होते याणवषयीच्या पणरच्छेिात असा मजकूर आहे की राजकोषार्ारात साठणवण्यासाठी झकवा 
व्यापारी उलाढालीसाठी अशा िोन हेतंूनी टाकंसाळीत नािी पाडली जात असत. म्हिजे त्याचं्यावरील 
णिसहे राज्यामाफग त उमटणवली जात असावीत. सराफानंी िुिा करण्यािी र्रज नव्हती. 
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तक्षणशलेतील िािंीच्या आहत नाण्यािंा णनधी व तक्षणशलेतील उत्िननात आढळलेली इतर आहत 
नािी याणंवषयी माशगलने ििा केलेली आहे. [तणक्षला, िोन, पृ. ८४६, ७५६ तळटीप.] ही णिसहे व िुिा यािंा हरप्पा 
संस्कृतीमधील मुद्राशंी संबंध जोडता येईल हे वॉल्शिे मत साधारिपिे त्याला मासय आहे. ताबं्याच्या नािक 
पद्धतीणवषयी तो म्हितो की ही तक्षणशलेिीि नािकपद्धती होती कारि णसकग प स्तरातं ही नािी णवपलुतेने 
सापडतात, त्या मानाने णभरच्या टेकाडात ती क्वणित आढळतात. ही स्थाणनक नािकपद्धती ग्रीकाचं्या 
स्वारीनंतरही काही काळ व किाणित शकाचं्या णवजयानंतरही िालू राणहली असावी. णिसहािंा अथग 
लावताना, उिाहरिािािल म्हिून  हे णिसह धमगराणजक स्तुपािे णनिशगक असाव ेअसे तो सारं्तो.  
हा आकार म्हिजे ‘णिव्य शक्तीच्या झशर्ािें’ णिसह आहे. ही कल्पना प्रार्णैतहाणसक मुद्रावंरही अढळते. हा 
अथग फारि ओढून तािनू लावलेला वाटतो. स्तुपािे हे णिसह िरोिरि त्या अथाने िािवावयािे असते तर 
ते याहून अणधक पारंपाणरक नक्षीकाम करून िशगणवले असते. या नािकपद्धतीच्या कालाणवषयी माशगल 
णलणहतो की, अध्याहून अणधक ‘िीघग पट्ट पद्धतीिी व र्ोल अंतवगक्र’ प्रकारािी नािी स्तर क्रमाकं तीन 
आणि िार येथे सापडली, त्यावरून ती पद्धती इ. स. पू. ४०० च्या सुमारास प्रथम आहत नािी प्रसृत िंाली 
असावीत. णसकग प स्तरातही ही नािी थोड्ा संख्येने आढळली. त्यावरून मौयगसाम्राज्य मोडकळीला 
आल्यानंतर ही नािी पाडण्यािे काम जरी बंि पडले असले तरी ती प्रिारात राणहली असावीत. णभरच्या 
टेकडात िोन मोठे णनधी आढळले. ते प्रामुख्याने िािंीच्या आहत नाण्यािें आहेत. यावरुन मौयगकालात 
िािंीिी नािी मोठ्या प्रमािात प्रिणलत असावीत पि मौयोत्तर कालात मात्र तक्षणशलेत ताबं्यािी नािी 
अणधक णवस्तृत प्रमािात वापरात होती असे णिसून येईल. 
 

अर्िी अलीकडे कोसबंी यानंी आहत नाण्याबंाबत अभ्यास केलेला आहे. त्यानंी नाण्याचं्या एका 
माणलकेिे परीक्षि केले आहे व धातुशास्त्राच्या आधारे पृथक्करि केलेले आहे. [जेबीबीआरएएस, िोवीस–पंिवीस, अं. 
पुरविी, १९४८–४९.] नािे हाताळल्यामुळे त्यातील धातूिी िंीज होते या कल्पनेवर त्यािें पृथक्करि आधारलले 
आहे. िंीज िंाल्याने नाण्यािे वजन कमी होते. म्हिून, वापरात असलेल्या नाण्याच्या वजनात णकती घट 
होते हे जर मोजता येिे शक्य असेल तर त्या नाण्यािा काळ कोिता यािा णहशबे करिे शक्य होईल. जर 
नाण्यािे मूळ वजन णकती होते हे माणहत असेल तरि ही पद्धती णवर्श्ासाहग मानता येण्याजोर्ी आहे. आहत 
नाण्याचं्या बाबतीत, त्यािें मुळात णकती वजन होते, याणवषयी णनणितता नाही. णशवाय नाण्यािंा णनधी 
करून ठेविे ही प्रथा त्या कालात सरास असल्यामुळे, िंीज णकती िंाली, या आधारावर केलेले 
कालाणवषयीिे णहशबे नेहमीि णवर्श्सनीय असतील असे नाही. एिािे नािे णकती वष ेवापरात होते ते जरी 
या पद्धतीने िशगणवता येण्याजोरे् असले तरी त्या नाण्यािा काल कोिता हे ठरणवण्यासाठी इतर घटकािंाही 
णविार करिे अर्त्यािे आहे. धातुशास्त्रावर आधारलेले पथृक्करि ही कल्पना जरी णकतीही आकषगक वाटली 
तरी या नाण्यािंा कालणनिगय करण्यािा प्रयत्न करताना णवणवध संभाव्य पद्धतींिा एकणत्रत णविार करिे 
आवश्यक आहे. 
 

णिसहाचं्या अथाच्या संिभात,  हे सूयािे णिसह, त्यािप्रमािे  हे पडरिक्र णिसह म्हिजे 
सावगभौमत्वािे प्रतीक आहे, असे कोसंबींनी सुिणवलेले आहे. कमानींवरील अधगिदं्र  हे मौयांिे प्रतीक 
आहे व ते अनेक वळेा पडरिक्राबरोबर आढळते. त्याचं्या मते प्रत्येक णिसह हे एिाद्या राजवशंाशी संबणंधत 
आहे. या णिसहसमुहामंध्ये िौथे णिसह म्हिजे राजािी व्यन्क्तर्त णनशािी आहे कारि अशा वरे्वरे्ळ्या 
प्रकारच्या नऊ णनशाण्या आहेत. पािंव ेणिसह हे नािी प्रसृत करिाऱ्या मंत्र्यािें आहे. मानवी आकृती आहेत 
पि िक्र नाही, अशी णिसहे ती नािी अल्पजनसत्ताक टोळ्यािंी असल्यािे िशगणवतात. यापंैकी कोितेही 
णिसह टाकंसाळीिे प्रतीक असाव,े ही र्ोष्ट त्यानंा मासय नाही. तक्षणशलेच्या णनधीतील आधीच्या नाण्याशंी 
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तुलना करता उत्तरकालीन मौयाच्या नाण्यामंध्ये बरीि भेसळ आहे असे त्यािें मत आहे. मौयांच्या 
साम्राज्यात ज्या भार्ािंा नव्याने समावशे िंाला तेथे भेसळ असलेले िलन असाव ेव मौयांनी ते वापरण्यास 
परवानर्ी णिली असावी असे सुिवनू ते वरील मतािे स्पष्टीकरि िेतात. तीन लंबवतुगळे व त्यािंी कें दे्र 
जोडिारी रेषा  हे णिसह अशोकािे असाव ेअसे कोसंबी म्हितात कारि ते अनेक णठकािी आढळते. 
त्यावरुन िीघग कारकीिग सूणित होते व त्याचं्या मते काहीवळेा झबिुसाराने काढलेल्या नाण्यावंरही ते णिसह 
आढळते. त्याचं्या मते कमानींवरील मोर हे झबिुसारािे प्रतीक असाव ेव पुढे ते म्हितात की मौयांशी संबंणधत 
असिाऱ्या मोर या णनशािीमधून त्यािा उर्म िंाला असावा. 

 
याि णवषयावर िािी यानंी आििी संशोधन केलेले आहे व तक्षणशलेत सापडलेल्या िोन 

णनधींणवषयािी माशगलिी अनेक मते त्यानंी िोडून काढली आहेत. [जेएनएसआर्य, सतरा, पाटग िोन, १९५५, पृ. २७ 

तळटीप.] अलेक्िंाडंरिी िोन सोसयािी नािी व णफणलप ॲणरडेअस यािे एक नािे, णमरच्या टेकाडातील 
मोठ्या णनधीमध्ये सापडलेले असल्याने, त्यािा काल इ. स. पू. ३१७ णनणित करण्यात आलेला आहे, हे 
आपि पाणहलेले आहेि. डायोडोटसिे एक नािे लहान णनधीत सापडलेले असल्याने त्यािा काल इ. स. 
पू. २४८ हा णनणित केलेला आहे. णभरच्या टेकाडातील ज्याला ‘कालखंड बी’ असे िािी संबोधतात त्यात 
हेलेणनन्स्टक अवशषे आहेत. त्यावरुन मौयगकालाच्या अिेरच्या काळात तक्षणशलेवर इंडो–बॅन्क्रयससिा 
प्रभाव पडल्यािे सूणित होते. याि सुमारास तक्षणशलेिी स्थाणनक नािी मोठ्या प्रमािावर सापडण्यास 
सुरुवात होते. या जारे्वर पट्ट–नािी इतरत्र कोठेही आढळत नाहीत, असे पुढे िािी स्पष्ट करतात व 
त्यावरून ही नािी र्ंर्ा–यमुनेच्या प्रिेशातून येथे आली असावीत असे मत िेतात. याणशवाय मोठ्या 
णनधीमध्ये जो कण्ठा सापडला आहे तो णसकग प येथील मण्याशंी जुळिारा आहे. यावरुन हा णनधी मौयगपूवग 
नसावा असा अणभप्राय ते िेतात. तो णनधी इ. स. पू. ३१७ च्या पूवीिा नसला तरी त्यात ग्रीक नािी 
साठणवली आहेत त्यावरुन त्यानंतर बऱ्याि काळाने तो णनधी केला रे्ला असावा हेही शक्य आहे. माशगल 
सारं्तात त्याप्रमािे मोठा णनधी हा लहान णनधीच्या पूवी पुरलेला आहे असेही नाही. नाण्यािें िोसही णनधी 
णमरच्या टेकाडात ‘कालिंड बी’ मध्ये सापडलेले आहेत व त्याचं्याबरोबर ज्या वस्तू आढळल्या आहेत 
त्यावरून हे िोन णनधी पुरण्यामध्ये बराि मोठा काळािा फरक नसावा हे िशगणवले जाते. अशा रीतीने हे 
णनधी मौयोत्तर असावते असे णिसते व म्हिूनि तक्षणशलेत सापडलेला पुरावा, आहत नािी मौयगपूवगकालात 
होती हे णसद्ध करण्यासाठी. वापरता येण्याजोर्ा नाही. यापुढे िािी असे म्हितात की तक्षणशलेतील 
स्थाणनक िलन म्हिून पट्टनािी वापरात होती व ती णमरच्या टेकडात वािी ज्याला कालिंड ए, म्हितात 
तेि सापडतात. या पृथक्करिावरून आहत नािी प्रथम मौयांनी पाडली, हे सूणित होते. किाणित पट्ट–
नािी मौयगकालापूवी प्रिारात असण्यािी शक्यता आहे. 
 

िािंीच्या आहत नाण्यािेंरीज िािंीच्या वक्रपट्ट–नाण्यािंीही उिाहरिे आहेत. ॲलनच्या 
मतानुसार ही नािी इरािी पद्धतीनुसार पाडली होती व ती बहुधा शसग्लोइच्र्या र्ा स्टेटरच्र्या िुप्पट 
झकमतीिी असावीत. [कॅटलॉग ऑफ इंशडर्यन फाइ्स, पृ.२, ३.] तक्षणशलेच्या लहान णनधीत डायोडोटसिे एक नािे 
सापडलेले असल्याने त्यािा काल इ. स. पू. २४८ म्हिजे सवगसाधारिपिे उत्तरकालीन मौयांिा काल 
मानला जातो. या णनधीत वरील प्रकारिे एकही नािे सापडलेले नसल्याने ती नािी आहत नाण्याचं्या 
पूवीिी असावीत असे णिसते. ओन्म्फयने अलेक्िंाडंरला िािंीच्या २०० नाण्यािंा नजरािा णिला असे 
साणंर्तले जाते. हा नजरािा बहुधा या नाण्याचं्या रूपाने णिला असावा असे ॲलन यानंा वाटते. वर 
उल्लेणिलेल्या घटनेनंतर लवकरि नाण्यािंी ती पद्धती नाहीशी िंाली असावी असे ते सुिणवतात. िािंीच्या 
नाण्यापेंक्षा ताबं्यािी आहत नािी अणधक िुर्समळ आहेत यापंकैी बऱ्याि नाण्याचं्या िशगनी बाजूवर पाि णिसहे 
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व मार्ील बाजूवर िार णिसहे आहेत. [उपरोक्त, पृ. अठ्ठयाहत्तर.] साधारिपिे िािंीच्या आहत नाण्याचं्या िशगनी 
बाजूवर एक व मार्ील बाजूवर सुमारे पाि णिसहे आहेत. 
 

मौयगराजे व बौद्धधमग यािंा णनकटिा संबधं असल्याने एिाद्या तरी अवस्थेतील नाण्यावंरील णिसहािें 
बौद्धधमीयािंी णिसहे असे विगन केले जाव ेहे अपेणक्षति होते. फूश ेयािें मत असे आहे. [शबशगलनग्ज ऑफ बुशद्धस्ट 

आटव, प.ृ २० तळटीप.] या नाण्यावंर हत्ती व बैल यािंा णिसहे म्हिून वापर केलेला णिसतो व त्यावरुन बुद्धािी 
र्भावस्था व त्याच्या जसमवळेेिी रास, वृषभ याणंवषयीिी पारंपाणरक णिसहे िशगणवली जातात असे त्यािें मत 
आहे. हा अथग शकंास्पि वाटतो. कारि त्यावळेी भारतात नक्षत्रमंडळातील बारा राशींिा उपयोर् केला जात 
होता याणवषयी काही फारसा बळकट पुरावा नाही. घोडा व झसह ही इतर िोन पारंपाणरक णिसहे असलेली 
नािी अद्याणप सापडलेली नाहीत. णशशु–अवस्थेतील बुद्धाने सात पावले टाकली व त्या एक एक 
पावलाबरोबर कमळ उमलत रे्ले, त्या बुद्धाच्या जसमािे णिसह म्हिजे कमळ व तेि णनराळ्या प्रकारे, 
पडरिक्राच्या णिसहाच्या रुपाने आहे असे फुश े विगन करतात. कंुपिातील वृक्ष हे णिसह म्हिजे संबोणध. 
कमानी म्हिजे स्तूप झकवा समाधी यासंाठी िुसरे णिसह असा अथग ते घेतात. आडवी यणष्ट झकवा काठी व 
णशरोभार्ी छत्र आहे अशी    ही स्तूप िािविारी णिसहे आहेत .या नाण्यावंर लेि नसल्याने, 
त्याच्या कालाणवषयी तकग  करताना त्यावरील णिसहािें महत्त्व व शास्त्रीय पृथक्करिाने जे काही ज्ञान प्राप्त 
होईल ते ज्ञान यावरि प्रामुख्याने अवलंबनू राहाव ेलार्ते. मौयगपूवगकालात नाण्यािंा व्यवहारात वापर होत 
असे, असे आम्हाला वाटते. सुरूवातीिी नािी बहुधा वक्र–पट्ट प्रकारिी असावीत. त्यानंतर मौयांच्या 
काळात आहत नािी वापरात येऊ लार्ली असावीत. णवणनमयािे माध्यम व कायिेशीर िलन म्हिून 
नाण्यािंा मोठ्या प्रमािावर उपयोर् केला जात होता. अथविास्त्रातही पैशािा हेतू सारं्ताना हेि साणंर्तले 
आहे. [िोन १२] हा पुरावा वस्तुन्स्थतीशी जुळिारा आहे. याि गं्रथात नाण्यािें िोन मुख्य प्रकार साणंर्तलेले 
आहेत. यापंैकी एक पि हे िािंीिे नािे असून ते १, १/२, १/४ आणि १/८ या प्रमािात असे. मापक हे िुसरे 
नािे ताबं्यािे असून त्याि प्रमािात ते असे. त्याच्या १/४ भार्ाच्या तुकड्ाला काकशि असे म्हित. 
सोसयाच्या नाण्यािंाही उल्लिे आहे. परंतु ती अर्िी णवशषे प्रसंर्ी काढली जात असावीत व वापरात 
क्वणिति येत असावीत असे णिसते कारि बरीिशी िेवािघेवाि व वतेन यासाठी पि या िािंीच्या नाण्यािंा 
उपयोर् केला जात असे[िोन. ५.] ज्येष्ठ अणधकाऱ्यािें िूप मोठे वतेनही पिामंध्ये साणंर्तलेले आहे, 
सोसयाच्या नाण्यामंध्ये नाही. आहत, नािी फक्त िािंीिी व ताबं्यािी आहेत व ताबं्यािी नािी िुर्समळ आहेत. 
िािंीिी नािी प्रामुख्याने णनधीमधूनि उपलब्ध िंालेली असल्याने असे होिे स्वाभाणवकि आहे. ताबं्यािी 
नािी झकमतीने कमी असल्याने ती फार मोठ्या प्रमािात उपयोर्ात आिली जात होती यात शकंा नाही. 
उलट िािंीच्या नाण्यानंा अणधक झकमत असल्याने, त्यािंा णनधी करण्यािी प्रवृत्ती होती. जर भणवष्ट्यामध्ये, 
एिाद्या उत्िननाच्या जार्ी बरीिशी ताबं्यािी नािी णविरून पडलेली आढळली व कोसबंीच्या 
धातूशास्त्रीय पृथक्करिािी कल्पना त्यानंा लावनू पाणहली तर त्यातून लक्षिीय णनष्ट्कषग णनघतील यातं शकंा 
नाही. 
 

अथविास्त्रार्रुन असे णिसते की एक सुसंघणटत टाकंसाळ होती. णतिे अणधकारी नाण्यािंी शुद्धता 
(त्याबाबतिा तपशील णिलेला आहे.) पारिून घेत असत व नकली नािी णनघण्यािी शक्यता राहू नये 
म्हिून सावधणर्री बाळर्ीत. [उपरोक्त.] व्यापारी व्यवहार, िंड, महसूल इत्यािी बाबींसंबधंीिी विगने व 
अणभप्राय यािंा णविार केल्यास, या कालात पैशाच्या व्यवहारािा अनुभव मोठा होता व पैशावर आधारलेली 
अथगव्यवस्था ही कल्पना पणरणित होती. असे स्पष्टपिे णिसते. यावरुन या भार्ात आहत नािी हाि 
नाण्यािंा पणहला प्रकार वापरात नसावा हे सूणित होते. िािंीिी वक्रपट्ट–नािी, आहत नाण्याचं्या 
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पूवीपासून असावीत व म्हिून ती मौयगपूवगकालात प्रिणलत असावीत या अॅलनच्या मताशी आम्ही सहमत 
आहोत. तक्षणशलेतील नाण्याचं्या िोन णनधींवरुनही ही वस्तुन्स्थती स्पष्ट होते. ज्या णनधीत णफणलप 
अँणरडेअसिे नािे आहे व ज्यािा काल इ. स. पू. ३१७ आहे त्या णनधीतही वक्रपट्ट–नािी आहेत. लहान 
णनधीत डायोडोटसिे इ. स. पू. २४८ मधील नािे आहे, आणि तो णनधी मौयगकालाच्या शवेटी जरी पुरलेला 
असला तरी त्यात एकही, वक्रपट्ट–नािे नाही, त्यावरुन त्या वळेेपयंत हे नािे प्रिारातून नाहीसे िंाले 
असाव,े असे िशगणवले जाते. आहत नािी हाताळण्यास अणधक सोपी असल्यामुळे किाणित मौयगकालाच्या 
सुरवातीस त्यानंी वक्रपट्ट–नाण्यािंी जार्ा घेतली असावी. 
 

एिाद्या कें द्रीय अणधकाऱ्यामाफग त नािी प्रसृत केली जात असावीत. साम्राज्याच्या पाि प्रमुि 
शहरामंध्ये बहुधा साम्राज्यीय टाकंसाळी असाव्यात. ही नािी म्हिजे मुळात व्यापाऱ्यािंी प्रतीके असावीत व 
पुढे त्यानंा हळूहळू राष्ट्रीय िलनािा िजा प्राप्त िंाला असावा, ही कल्पना आम्हाला मासय नाही. त्यावंरील 
णिसहािंा स्थाणनक व्यापाराशी झकवा स्थाणनक प्रशासनाशी संबधं असण्यािी शक्यता आहे परंतु तेथेही अशी 
णिसहे बहुधा टाकंसाळीकडे पाठणवली जात असावीत व राजाणधकाराच्या िुिामंध्ये त्यािंा अंतभाव केला 
जात असावा. तौलणनकदृष्ट्या व्यापार प्रारंणभक अवस्थेमध्ये असल्याने स्थाणनक व्यापारी इतर णिसहापेंक्षा 
स्थाणनक णिसहानंा पसंत करीत असावते कारि त्यामुळे त्यानंा त्याचं्या स्वतुःच्या भार्ात पाडलेला पैसा, 
इतर भार्ातं पाडलेल्या पैशापेक्षा वरे्ळा ओळिता येिे शक्य होत असाव,े हीही शक्यता णिसते. नािी प्रसृत 
करण्यािा अणधकार फक्त राजटंकशालेला असावा, नाण्यावंरील णिसहावंरुन राजािा आणि राजघराण्यािा 
बोध तर होत असावाि पि श्रेिी, झकवा प्रातंासंारिे प्रशासकीय घटक यासंारख्या णवणवध संस्थािंाही बोध 
होत असावा. 
 

आहत नाण्याशंी संबणंधत असलेला रंु्तारंु्तीिा प्रश्न म्हिजे णिसहािंा अथग उकलिे. कमानींवरील 
मोर म्हिजे मौयांच्या राजघराण्यािे णिसह असाव ेअसे बरेिसे िात्रीपूवगक वाटते. कमानींवरील िंद्रकोर व 
‘िंद्राकडून संरणक्षला रे्लेला’ म्हिजे िंद्ररु्प्त हे नाव यािंा संबंध पूवीि जोडला रे्लेला होता. टेकड्ाचं्या 
पार्श्गभमूीवर िंद्र िािवनू हे णित्र रेिाटले आहे  हे णिसह झबिुसारासाठी िािणवले जात असाव,े असे 
आम्हाला वाटते. झबिु झकवा कि याचं्या पासून बाहेर णवस्तारात जािारा. असा या नावाच्या अथाशीही या 
कल्पनेिा संबंध आहे त्यािप्रमािे  हे सूयगणिसह व षडरिक्र ही िोसहीही याि णिसहािी वरे्वरे्ळी रुपे 
असावीत. विेीतील वृक्ष म्हिजे अशोकािे िंाड हे अशोकािे णिसह असाव े हे अर्िी स्पष्ट आहे.  हे 
णिसह अशोकािे असाव ेअसे कोसंबींना वाटते. इतर कोित्याही णिसहापेक्षा अणधक णठकािी आढळते, या 
एकाि आधारावर हे मासय होिे शक्य आहे. काही नाण्यावंर हे णिसह षडरिक्राबरोबर येते. षडरिक्र हे 
झबिुसारािे णिसह म्हिून मानले तर त्याच्या नाण्यावंर अशोकाच्या कारणकिीत परत ठसे मारले रे्ले असा 
झकवा झबिुसाराच्या कारणकिीत अशोक उज्जणयनी येथे राज्यपाल होता तेव्हा ही नािी पाडली, असा अथग 
ध्वणनत होतो. 
 

उ. का. ि. भाडंी झकवा आहत नािी उत्िननामंध्ये जेथे जेथे सापडली त्या स्थळािंी यािी या 
पणरणशष्टाच्या अिेरीस आम्ही येथे िेत आहोत. मौयगकालात या जार्ामंध्ये वस्ती होती असे आम्हाला 
सुिवावयिे आहे. यामध्ये पुढील जार्ािंा समावशे होतो. अमरावती, अणहच्छत्रा, अतं्रणजिेड, बहाळ, 
बैराट, बािर्ड, बसाढ, भौत, बक्सर, णर्ऱ्याक, हन्स्तनापूर, िंणूस, कसरवाड, कोशाबंी, महेर्श्र, मथुरा, 
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मसौन, नाणशक, णपप्रवा, पटना, राजघाट, राजर्ीर, राइर, रुपर, साभंार, सािंी, सारनाथ,तक्षणशला आणि 
णत्रपुरी. 
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आहात नाण्र्यारं्रील शच्हे. 
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अिोकाच्र्या आज्ञालेखाचें भार्ातंर 
 

हुल्त्श आणि ब्लोि याचं्या अणधकृत भाषातंराशी ज्या वािकािंा पणरिय नाही व ज्यानंा ही भाषातंरे 
सहजासहजी णमळू शकत नाहीत त्यािंा णविार हे भाषातंर करताना डोळ्यापुढे ठेणवलेला आहे. त्यामुळे 
भाषातंर अक्षरशुः नाही. अथांमधील बिलािें णवस्तृत स्पष्टीकरि िेिाऱ्या तळटीपा र्ाळून टाकण्यात 
आलेल्या आहेत. मूळच्या आज्ञालेिामंधील वािनीय मजकूर िेण्याला महत्त्व णिलेले आहे. 
 

आज्ञालेिािें िालीलप्रमािे णवभार् पाडण्यात आलेले आहेत. 
 

शदर्व शिलािासने : िौिा आज्ञालेि व कझलर्मध्ये सापडलेले िोन वरे्ळे आज्ञालेि, 
 
लरु् शिलालेख : लघु णशलाशासने, रािीिा आज्ञालेि, बराबर र्ृहालेि, आणि कंिहरिा दै्वभाषी कोरीव 
लेि. 
 

यापंकैी िुसऱ्या णवभार्ातील लघु णशलालेि हे संपूिगपिे बौद्ध समुिाय या सवगसामासय बौद्धधमीय 
याचं्याशी संबणंधत आहेत. यामंध्ये भब्र लेि, रुन्म्मनिेइ स्तंभलेि व णनर्ाणलसार्र स्तंभलेि व 
णनर्णलसार्र स्तंभलेि आणि िुफळीणवषयीिा आज्ञालेि यािंा समावशे होतो. 
 

स्तंभलेख–सात स्तंभशासने. 
 

या भाषातंरासाठी प्रोफेसर ए. एल. बँशेंम यानंी केलेल्या साहाय्याबद्दल मी त्यािंी ऋिी आहे. 
 

दीर्व शिलािासने 
 
पशहले दीर्व शिलािासन  
 

िेवाचं्या णप्रय णप्रयिशी राजाने हा धम्मार्रील लेि कोरणवला आहे. येथे, कोित्याही प्राण्याला ठार 
करून त्यािा बळी िेण्यात येऊ नये, तसेि सि साजरा करण्यासही येथे परवानर्ी नाही. िेवाचं्या णप्रय 
णप्रयिशी राजाला सि साजरे करण्यात अणनष्ट प्रकार णिसतात, परंतु काही णववणक्षत सि साजरे करण्यास 
त्यािी संमती आहे. 
 

पूवी िेवाचं्या णप्रय णप्रयिशी राजाच्या पाकशाळेत मासंासाठी रोज हजारो प्राण्यािंी हत्त्या होत असे. 
परंतु आता, हा धमगलेि णलणहण्याच्या वळेी िोन मोर व एक हणरि, असे तीन प्रािी मारले जात आहेत. 
हणरि मारले जातेि असे नाही. यापुढे हेही तीन प्रािी मारले जािार नाहीत. 
 
दुसरे दीर्व शिलािासन 

िेवाचं्या णप्रय णप्रयिशी राजाच्या साम्राज्यात सवगत्र आणि त्याच्या सीमावंरील िोळ, पाण्डव, 
सत्यापुत्र आणि श्रीलंकेपयंतच्या प्रिेशात आणि अँणटओकस नावािा ग्रीक राजा, आणि त्या अँणटओकसिे 
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शजेारिे राजे याचं्या प्रिेशात सवगत्र िेवाचं्या णप्रय णप्रयिशी राजाने िोन वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून णिल्या 
आहेत. यातं मनुष्ट्यािी वैद्यकीय णिणकत्सा आणि पशूिी वैद्यकीय णिणकत्सा यािंा समावशे आहे. मनुष्ट्य 
आणि जनावरे यानंा उपयोर्ी पडिाऱ्या औषधी वनस्पती जेथे होत नाहीत तेथे बाहेरून आिनू त्यािंी 
लार्वड केली आहे. तसेि कंिमुळे व फळे जेथे उर्वत नाहीत तेथेही ती आिवनू त्यािंी लार्वड केलेली 
आहे. रस्त्याचं्या बाजूने मािसे व पश ू याचं्या उपयोर्ासाठी णवणहरी ििल्या आहेत आणि िंाडे लाणवली 
आहेत. 
 
शतसरे दीर्व शिलािासन 
 

िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो की : 
 

मला राज्याणभषेक िंाल्यानंतर बाराव्या वषी मी पुढील आज्ञा केल्या रु्यक्तानंी (िुय्यम अणधकारी) 
राजूक (ग्रामीि प्रशासक) आणि प्रादेशिक (णजल्हा प्रमुि) याचं्याबरोबर िर पाि वषांनी. लोकानंा धम्माची 
णशकवि िेण्यासाठी आणि इतर हेतंूनी माझ्या साम्राज्यात सवगत्र िौरे काढावते. स्वतुःच्या माताणपत्यािें, 
णमत्र आणि नातेवाईक यािें आज्ञापालन करिे, ब्राह्मि आणि श्रमि याचं्याशी औिायाने वार्िे प्रशसंनीय 
असते. जीवािंी हत्त्या करिे िारं्ले नाही. णमतव्ययी असिे इतकेि नव्हे तर कमीत कमी संपत्ती धारि 
करिे योग्य असते. अणधकाऱ्यानंी वरील र्ोष्टींिी नोंि घ्यावी. जनतेला त्या र्ोष्टी सारं्ाव्यात व त्यािें 
स्पष्टीकरि द्याव ेअसा आिेश मंणत्रपणरषिेने द्यावा. 
 
चौथे दीर्व शिलािासन  
 

सजीवािंी हत्त्या करिे आणि त्यानंा इजा करिे, आप्तेष्ट, ब्राह्मि आणि श्रमि याचं्याणवषयी 
अनािराने वार्िे या र्ोष्टी पूवी फार वाढलेल्या होत्या. परंतु आज िेवाचं्या णप्रय णप्रयिशी राजाच्या 
धमािरिामुळे रिभेरीिा आवाज हा धम्माचा आवाज बनला आहे. स्वर्ीय रथ, हत्ती, अन्ग्नर्ोलक आणि 
इतर णिव्य िेिाव े यािें प्रिशगन लोकानंा िािणवले जात आहे. त्याने णिलेल्या धम्माच्र्या णशक्षिामुळे 
सजीवािंी हत्त्या आणि त्यानंा इजा करिे याचं्यापासून िूर राहिे आप्त, ब्राह्मि आणि श्रमि याचं्याणवषयी 
आिर बाळर्िे, माता, णपता आणि वडीलधारी मंडळी याचं्या आज्ञा पाळिे, या सवग र्ोष्टी रे्ल्या अनेक 
शतकामंध्ये नव्हत्या, इतक्या वाढल्या आहेत. हे आणि असेि धम्माचरिाचे इतर प्रकार वाढलेले आहेत 
आणि वाढतील. 
 

िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा, त्यािे मुलरे्, त्यािे नातू आणि पितू धम्माचारासाठी जर्ाच्या 
अंतापयंत प्रयत्नशील राहतील आणि धम्माच्र्या णठकािी अढळ णनष्ठा ठेवनू त्यािी णशकवि िेतील. यासाठी 
धम्माचाराचं्र्या णशक्षिािी िळवळ अत्यंत महत्त्वािी आहे. पि सद्रु्िाणंशवाय धम्माचरि होत नाही. 
सद्रु्िािंी वाढ होिे व त्यात िंड न पडिे अर्त्यािे आहे. या हेतूने हा लेि कोरणवलेला आहे. 
सद्रु्िाचं्या वाढीसाठी लोकानंी प्रयत्न करावा व आपल्या उणिवाणंवषयी संतुष्ट राहू नये. िेवाचं्या णप्रय 
णप्रयिशी राजाच्या राज्याणभषेकानंतर बारा वषांनी या णठकािी हा लेि कोरणवला.  
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पाचर्े दीर्व शिलािासन  
 

िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा असे म्हितो :  
 

सत्कृत्य करिे फार कठीि असते. आणि जो सत्कृत्य करतो तो कठीि र्ोष्ट साध्य करतो. आणि 
मी अनेक सत्कृत्ये केलेली आहेत. आणि मािें मुलरे्, मािें नातू व त्याचं्यानंतरिे मािें जर्ाच्या अंतापयंतिे 
वशंज यानंी जर मािें उिाहरि णर्रणवले तर तेही सत्कृत्ये करतील. पि एिाद्याने माझ्या सुधारिाकंडे, 
अर्िी एिाद्या भार्ाकडेही िुलगक्ष केले तर ते अणनष्ठ होईल कारि पापािरि सोपे आहे. 
 

पूवी धम्मासाठी अणधकारी नव्हते. माझ्या राज्याणभषेकानंतर तेराव्या वषी मीि प्रथम अशा 
अणधकाऱ्यािंी नेमिूक केली. यवन, काबंोज, र्ाधंार, णरणष्ठ आणि णपणतणनक व पणिमेकडील आििी काही 
लोक याचं्यामधील सवग पंथीयासंाठी हे अणधकारी धम्माच्र्या प्रणतष्ठापनेसाठी, धम्माशर्र्र्यी आस्था 
वाढणवण्यासाठी आणि धम्मपरार्यि लोकािें कल्याि आणि सुि पाहण्यासाठी कायग करण्यात मग्न आहेत. 
सेवक आणि सरिार, ब्राह्मि आणि धणनक र्ृहस्थ, र्रीब आणि वृद्ध याचं्यामधील धम्मपरार्यि लोकाचं्या 
कल्यािासाठी आणि सुिासाठी व त्याचं्या अडििी िूर करण्यासाठी ते (धम्ममहामत्त) िंटत आहेत. 
तुरंुर्ातील कैिी जर बेजबाबिारपिाने वार्लेले असतील तर त्याचं्या कल्यािासाठी झकवा मुले असलेले, 
शारीणरक वा मानणसक पीडा असलेले, वृद्ध अशा कैद्याचं्या सुटकेसाठी ते कायग करीत आहेत. या णठकािी 
(पाटणलपुत्रात) माझ्या स्वतुःच्या, मािें भाऊ आणि बणहि याचं्या आणि इतर आप्ताचं्या अंतुःपुरातंही ते 
सवगत्र कायग करीत आहेत. माझ्या साम्राज्यामध्ये सवगत्र, धम्मािी संबंणधत असलेल्या सवग र्ोष्टींमध्ये, 
धम्मप्रशतिापना करण्यािे आणि धम्मपरार्यि लोकामंधील िानप्रवृत्त लोकािंी व्यवस्था पाहण्यामध्ये 
धम्ममहामत्त रंु्तलेले आहेत. या हेतूने हा धम्मलेख कोरणवण्यात आलेला आहे. तो िीघगकाल णटकावा व 
माझ्या वशंजानंी त्याप्रमािे वतगन कराव.े 
 
सहार्े दीर्व शिलािासन  
 

िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा असे म्हितो :  
 

पूवी राज्यािे कामकाज आणि त्याणवषयीच्या अहवालािंी ने–आि नेहमीि जलि रीतीने होत नसे. 
पि मी आता अशी व्यवस्था केलेली आहे. कोित्याही वळेी मर् मी भोजन करीत असलो, झकवा अंतुःपुरात 
असलो झकवा शयनर्ृहात असलो, झकवा पशुशाळेत अर्र रथात, उद्यानात असलो, कोठेही मी असलो तरी 
जनतेच्या कामकाजाणवषयी िुतानंी संपकग  साधावा. अशा प्रकारे मी कोठेही असलो तरी जनतेिे कामकाज 
पहातो. आणि मी कोित्याही ज्या तोंडी आज्ञा िेईन, मर् त्या िेिग्या वा जाहीरनामा याचं्याशी संबणंधत 
असोत झकवा माझ्या अणधकाऱ्याकंडे ताबडतोब लक्ष घालण्यािे णवषय सोपणवण्याणवषयी असोत, त्यासंबधंी 
जर मंणत्रपणरषिेत काही मतभेि अर्र ििा िंाल्यास मला त्यासंबधंी कोित्याही णठकािी, कोित्याही वळेी 
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कळणवण्यात याव,े अशी मी आज्ञा णिली आहे. केवळ कष्ट आणि कामकाज यातं मला समाधान नाही. कारि 
सवग जर्ाचं्या कल्यािासाठी मी प्रयत्न केले पाणहजेत व कष्ट आणि कामकाज ही त्यासाठी साधने आहेत 
असे मी मानतो. सवग जर्ािे कल्याि साधण्यािा प्रयत्न करिे यािेरीज िरोिर िुसरे कोितेही िार्लें 
काम नाही. आणि मािंी कृत्ये णकतीही महान असोत, सवग जीवािें मी जे ऋि लार्तो ते फेडण्यासाठी ती 
केलेली आहेत. या जसमातील त्याचं्या सौख्यासाठी मी काम करतो, त्यामुळे त्यानंा पुढील जसमी स्वर्ग 
णमळेल. या हेतूने हा धम्मलेख कोरणवलेला आहे. तो िीघगकाल णटकावा. मािें मुलरे्, नातू आणि पितू 
यानंी सवग जर्ाच्या कल्यािासाठी िंटाव.े पि िूप पणरश्रम केल्याणशवाय ते साधिार नाही.  
 
सातर्े दीर्व शिलािासन  
 

िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा अशी इच्छा करतो की, सवग पंथानंी सवग णठकािी नािंाव,े कारि संयम 
आणि णित्तशुद्धीिा आग्रह सवग पंथ धरतात. परंतु मािसाचं्या इच्छा आणि भावना बिलत्या असतात. जे इष्ट 
आहे त्यािे व त्याच्या एिाद्या भार्ािे आिरि ते करतील. परंतु एिािा मनुष्ट्य जरी उिार असला तरी 
संयम, णित्तशुद्धी, कृतज्ञता, अढळ णनष्ठा त्याच्याजवळ नसतील तर तो हलकाि मानला जातो. 

 
आठर् ेदीर्व शिलािासन  
 

पूवी णशकार आणि तत्सम करमिुकीसाठी राजा णवहारयात्रा करीत असे. िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी 
राजा, आपल्या राज्यरोहिाला िहा वष े िंाल्यानंतर बोणधवृक्षाच्या िशगनासाठी रे्ला. तेव्हापासून 
धम्मर्यात्राचंी प्रथा सुरू िंाली. अशा यात्राचं्या वळेी साधू आणि ब्राह्मि याचं्या सभा भरणवल्या जातात, िाने 
णिली जातात, वृद्ध लोकाचं्या सभा भरणवण्यािी व्यवस्था केली जाते, सोने वाटले जाते, ग्रामीि भार्ातील 
जनतेच्या र्ाठीभेटी घेतल्या जातात, धम्माची णशकवि णिली जाते आणि धम्मशर्र्र्यक प्रश्नािंी उत्तरे णिली 
जातात. िेवाचं्या णप्रय, णप्रयिशी राजाला इतर कोित्याही करमिुकींपेक्षा अणधक आनंि यातून णमळतो. 

 
नर्र् ेदीर्व शिलािासन 
 

िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : लोक तऱ्हेतऱ्हेिे समारंभ साजरे करतात. 
आजारीपिात, मुलामुलींच्या णववाहाच्या वळेी मुलाचं्या जसमाच्या वळेी, प्रवासाला णनघताना अशा वळेी 
आणि इतर तत्सम प्रसंर्ी लोक अनेक समारंभ साजरे करतात. णवशषतुः णस्त्रया णवणवध प्रकारिे क्षुद्र आणि 
णनरथगक समारंभ साजरे करतात. असे समारंभ कराविे लार्ले तरी त्यातून फारि थोडे णनष्ट्पन्न होते. परंतु 
अणतशय महत्त्व असलेला एक समारंभ म्हिजे धम्म. िास आणि सेवक याचं्याणवषयी आस्था, 
रु्रुजनाणंवषयी आिर, सजीवाचं्या बाबतीत संयमपूिग वतगन, श्रमि आणि ब्राम्हि यानंा िाने यािंा या 
समारंभात समावशे होतो. या आणि अशा आिारानंा धम्माचा समारंभ म्हितात. णपता, पुत्र बंधू, स्वामी, 
णमत्र, पणरणित आणि शजेारी या सवांना असे वाटले पाणहजे की, ‘हे पुण्यकारक आहे. मािंा उदे्दश साध्य 
होईपयंत असाि समारंभ मीही साजरा करावा.’ 
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(कालसीिा मजकूर) झकवा त्यानंी स्वतुःशी असे म्हिाव ेकी, इतर समारंभाचं्या फलाणवषयी संशय 
आहे, त्यामुळे फलप्राप्ती होईल झकवा होिारही नाही आणि ते समारंभ फक्त ऐणहक बाबींपुरतेि फलिायी 
ठरतात. पि धम्माच्र्या समारंभािे फळ सवगकाळ णमळिारे आहे. त्यािा उदे्दश जरी या जसमी साध्य िंाला 
नाही तरी पुढील जसमासाठी अनंत पुण्यािी प्राप्ती होते. परंतु जर आपला उदे्दश याि जसमी साध्य िंाला तर 
िोनही बाजंूनी फायिा होतो. कारि या जसमी उदे्दश साध्य होतो धम्माच्र्या समारंभामुळे अनंत पुण्यािी 
प्राप्ती होते.’ 
  

(णर्रनारिा मजकूर) यािेरीज ते म्हितात. ‘िान हे पुण्यकृत्य आहे.’ परंतु धम्मदान लकर्ा 
धम्माचा प्रसाि यािंी तुलना करता येईल असे इतर कोितेही िान झकवा प्रसाि नाही. ‘म्हिून. हे कराव,े 
यातूनि स्वर्गप्राप्ती होऊ शकेल,’ असा सल्ला णमत्र, सहिर, आप्त,.झकवा सहकारी यानंी िेिे आवश्यक 
आहे आणि स्वर्गप्राप्तीपेक्षा अणधक महत्त्वािे काय असू शकेल? 
 
दहार्े दीर्व शिलािासन 

 
िेवाचं्या णप्रय णप्रयिशी राजाला कीती झकवा वैभव यािंी हाव नाही परंतु त्याच्या जनतेने धम्माच्र्या 

आज्ञा णनष्ठनेे पाळाव्यात आणि धम्माचा मार्ग अनुसरावा यासाठी मात्र राजाला सापं्रत आणि भणवष्ट्यकाळातही 
कीती आणि वैभव यािंी इच्छा आहे. याि मयािेपयंत िेवािंा णप्रय कीतीिी आणि वैभवािी इच्छा करतो. 
िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा जे कोितेही प्रयत्न करतो ते सवग पारलौणकक जीवनाच्या दृष्टीने करतो, त्यामुळे 
सवग मािसािंी िुष्ट प्रवृत्तींपासून सुटका होईल कारि िुष्ट प्रवृत्तींमध्ये कोितेही पुण्य असू शकत नाही. परंतु 
अतोनात प्रयत्न केल्याणशवाय व इतर सवग र्ोष्टींिा त्यार् केल्याणशवाय, नीि व उच्च स्थानावरील मािसानंा 
हे अवघड आहे, उच्च स्थानावरील मािसानंा णवशषे अवघड आहे. 
 
अकरार् ेदीर्व शिलािासन 
 

िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा असे म्हितो : 
 
धम्मदानािी तुलना करता येईल असे िान नाही, अशी धम्मस्तुती नाही, असा धम्मसहभाग नाही 

असे धम्मशमत्रत्र् नाही आणि असा धम्म म्हिजे िास आणि सेवक याचं्याशी सद्वतगन, माता व णपता याचं्या 
आज्ञा पाळिे, णमत्र, पणरणित आणि आप्त तसेि श्रमि आणि ब्राम्हि याचं्याणवषयी उिारबुद्धी व सजीवाचं्या 
हत्त्येपासून िूर राहिे. णपता, पुत्र, बंधु, स्वामी, णमत्र,पणरणित ,आप्त आणि शजेारी यानंी असे म्हिाव ेकी, 
‘हे पुण्यकारक आहे. हे आपि कराव.े’ असे केल्याने इहलोकात लाभ आहे आणि परलोकी धम्मदानातून 
होिारा अनंत पुण्यसंिय आहे. 
 
बारार् ेदीर्व शिलािासन 
 

िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा िाने व इतर मानससमान िेऊन सवग पंथािंा आणि साधू व सामासय लोक 
यािंा ससमान करतो. परंतु िाने झकवा ससमान ही सवग पंथाचं्या मूलभतू तत्त्वाचं्या प्रर्तीइतकी िेवाचं्या 
णप्रयाला महत्त्वािी वाटत नाहीत. मुलभतू तत्त्वािंी ही प्रर्ती वरे्वरेे्ळे स्वरूप धारि करते, परंतु णतिा पाया 
मात्र वाक्संयम हाि आहे म्हिून स्वतुःच्या धमगपंथािंी वृथा प्रशसंा करू नये व इतराचं्या धमगपंथाला नको त्या 
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प्रसंर्ी नाव े ठेव ूनयेत. तसे करण्यािे काही प्रसंर् आले तर णनिान त्यात सौम्यपिा तरी असावा. प्रत्येक 
प्रसंर्ी िुसऱ्या मािसाच्या धमगपंथाणवषयी आिर बाळर्ावा, असे केल्याने तो आपल्या स्वतुःच्या धमगपंथािी 
अणधक छाप पाडतो व िुसऱ्या मािसालाही त्यात लाभ होतो. उलट, तसे न केल्यास आपल्या स्वतुःच्या 
धमगपंथािी छाप कमी होते व िुसऱ्या मािसाच्या धमगपंथालाही हानी पोहोिते. णशवाय जो कोिी आपल्या 
धमांिी केवळ धमगपरायितेच्या पोटी, िारं्ली बाजू उजेडात आिण्यासाठी स्तुती करतो वा िुसऱ्या 
मािसाच्या धमगपंथािी झनिा करतो तो स्वतुःच्या धमगपथंािंी त्याहून अणधक र्ंभीर हानी करतो. म्हिून 
समान णविारािंी प्रशसंा करावी त्यामुळे मािसे एकमेकाचं्या धमगपंथािंी तत्त्व े ऐकतील व त्यािें पालन 
करतील. सवग धमगपंथािंी िारं्ली माणहती असावी, योग्य काय आहे तेि णशकणवले जाव े व त्याचं्या 
अनुयायानंा सवगत्र हेि साणंर्तले जाव े की, ‘िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा सवग धमांच्या मूलभतू तत्त्वाचं्या 
प्रर्तीइतके महत्त्व िान वा ससमान यानंा िेत नाही.’ अशी िेवाचं्या णप्रयािी इच्छा आहे. धम्ममहामत्त, 
स्त्रीधम्ममहामत्त, राज्याच्या शतेजणमनीवरील अणधकारी व इतर वर्ातील अणधकारी असे अनेकजि या 
कामी रंु्तलेले आहेत. यािा पणरिाम असा िंाला आहे की स्वतुःच्या धमगपंथािी छाप आणि धम्माचे वैभव 
वाढलेले आहे. 
 
तेरार्े दीर्व शिलािासन 
 

िेवाचं्या णप्रय णप्रयिशी राजाच्या राज्यरोहिाला आठ वष े िंाल्यावर त्याने कझलर् झजकले. िीड 
लक्ष लोकानंा कैि करण्यात आले. एक लक्ष लोकािंी हत्त्या िंाली व त्याहून णकतीतरी पटीने लोक 
परार्ंिा िंाले. त्यानंतर, आता कझलर् साम्राज्याला जोडले रे्ले, िेवाचं्या णप्रयाने अणतशय कळकळीने 
धम्माचरि केले, धम्माची इच्छा केली आणि धम्माची णशकवि णिली. कझलर् झजकल्यानंतर िेवाचं्या 
णप्रयाला िंत वाटली कारि जेव्हा एक स्वतंत्र िेश झजकला जातो तेव्हा होिारी लोकािंी कत्तल, हत्त्या 
आणि त्यािें परार्ंिा होिे याणंवषयी िेवाचं्या णप्रयाला अणतशय िुुःि होते आणि त्याच्या मनावर भयंकर 
िडपि येते. जे तेथे मारे् राहतात, मर् ते ब्राम्हि, श्रमि वा इतर धमगपंथािें असोत, झकवा आपल्या 
वणरष्ठाणंवषयी णनष्ठा असिारे, माताणपत्यािंी आज्ञा पाळिारे, रु्रुजनािंी आज्ञा पाळिारे, र्ृहस्थधमी असोत, 
जे आपल्या णमत्राशंी, पणरणिताशंी, सहकाऱ्याशंी, आप्ताशंी, िासाशंी आणि सेवकाशंी िारं्ल्या तऱ्हेने व 
पे्रमाने वार्तात त्या सवांना झहसा, िून, णप्रय व्यक्तींिा णवयोर् हे सवग सहन कराव े लार्ते, त्याणंवषयी 
िेवाचं्या णप्रयाला त्याहूनही अणधक िेि होतो. जे या सवातून णनसटून जाण्याइतके सुिैवी असतात, आणि 
ज्यािें पे्रम (युद्धाच्या कू्रर पणरिामामुंळे) कमी िंालेले नसते त्यानंाही आपले णमत्र, पणरणित, सहकारी आणि 
आप्त याचं्या िुिैवामूळे िुुःि सहन कराव ेलार्ते. सवग मािसािंा या यािनामंध्ये जो सहभार् असतो त्याने 
िेवाचं्या णप्रयािे मन अणतशय िडपून जाते. ग्रीकािंा अपवाि सोडला तर ब्राम्हि आणि श्रमि यािें संघ 
नाहीत अशी एकही भमूी आढळत नाही आणि जेथे लोक कोित्या ना कोित्या धमगपथंािें अनुयायी नाहीत 
अशी एकही भमूी नाही. कझलर् साम्राज्याला जोडताना णजतके लोक मारले रे्ले वा मेले वा परार्ंिा िंाले 
त्याचं्या एक शताशं झकवा एक सहस्त्राशं लोकानंाही आज अशा यातना सहन कराव्या लार्ल्या तर िेवाचं्या 
णप्रयािे मन अत्यतं णविीिग होईल. 
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िेवाचं्या णप्रयािा असा णवर्श्ास आहे की जो िुष्ट्कृत्य करतो, त्याला णजतकी क्षमा करिे शक्य असेल 
तर णततकी क्षमा करावी. आणि िेवािंा णप्रय आपल्या साम्राज्यातील वसय जमातींना मनणमळाऊपिाने 
वार्णवतो पि तो त्यानंा असाही इषारा िेतो की त्याला स्वतुःला िंत वाटत असली तरी त्यानंी जर पिात्ताप 
केला नाही तर त्यानंा ठार मारण्यािी ताकि त्याच्यामध्ये आहे कारि सवग लोकानंी सुरणक्षत, संयमशील, 
समाधानी आणि सौम्य असाव ेअशी िेवाचं्या णप्रयािी इच्छा आहे. धम्मशर्जर्य हा सवगश्रेष्ठ णवजय असे िेवािंा 
णप्रय मानता इतकेि नाही तर सहाश ेयोजने (सुमारे १५०० मलै) इतक्या िूर अंतरापयंतच्या सवग सीमावंर 
िेवाचं्या णप्रयाने हा णवजय णमळणवलेला आहे. तेथे अँणटओकस नावािा ग्रीक राजा राज्य करतो आणि 
अँणटओकसच्या राज्याच्या पलीकडच्या भमूीवर टॉलेमी, अँणटर्ोनस, मर्स व अलेक्िंाडंर या नावािें िार 
राजे आहेत, आणि िणक्षिेकडे श्रीलंकेपयंत िोळ व पाण्डय आहेत. त्यािप्रमािे येथेही साम्राज्यातंर्गत 
प्रिेशात ग्रीक आणि काबंोज, नाभक आणि नाभपक्ती, भोज आणि णपणतणनक, आंध्र आणि पाणरि हे 
लोकसमूह आहेत आणि सवगत्र िेवाचं्या णप्रयाने णिलेल्या धम्माची णशकवि लोक अनुसरतात. जेथे िेवाचं्या 
णप्रयािे िूत जाऊन पोहोिलेले नाहीत तेथेही लोक त्याच्या धम्मानुसार होिाऱ्या वतगनाणवषयी आणि त्यािे 
धम्माशर्र्र्यक हुकूम व णशकवि ऐकतात, आणि ते त्या धम्माचे आिरि करताता आणि करीत राहतील. 
 

 
हा धम्मलेख कोरणवलेला आहे त्यािे कारि माझ्या कोित्याही मुलानंी झकवा मला होिाऱ्या 

पितवडंानंी नव ेप्रिेश झजकण्यािा णविार करू नये आणि जे काही णवजय त्यानंा णमळतील त्यात त्यानंी 
संयमाने व सौम्य णशक्षा िेऊन समाधान मानाव.े फक्त धम्माने णमळिाऱ्या णवजयािाि त्यानंी िरा णवजय 
म्हिून णविार करावा आणि धम्मातील आनंि हाि त्यािंा संपूिग आनंि असावा, कारि त्यालाि इहलोकी 
आणि परलोकी मूल्य आहे. यामुळे काय िंाले असेल तर सवगत्र णवजय णमळाला, आणि सवगत्र णमळालेला 
णवजय आनंििायक आहे. हा आनंि धम्मशर्जर्यातून णमळालेला आहे परंतु तरीही हा आनंि थोडासाि आहे 
कारि या णवजयािा पणरिाम म्हिजे परलोकाशी संबंध हे त्यािे महत्त्व आहे असे िेवाचं्या णप्रयाला वाटते. 

 
 

चौदार्े दीर्व शिलािासन 
 

िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा याच्या आजे्ञने हा धम्मलेख कोरणवलेला होता. तो संणक्षप्त, मध्यम 
लाबंीिा व णवस्तृत मजकुरािा असा वरे्वरे्ळा णिसतो कारि प्रत्येक पणरच्छेि सवगत्र कोरलेला नाही. 
बरेिसे कोरून िंालेले आहे आणि तरीही बरेिसे कोरावयािे राणहले आहे. कारि साम्राज्य णवस्तृत आहे. 
त्यात बरीि पुनरावृत्ती आहे कारि काही णवषयामंध्ये सौसियग आहे व लोकाचं्या मनात ठसले पाणहजे. काही 
णठकािी पणरच्छेि वर्ळल्यामुळे झकवा लक्ष न णिल्यामुळे झकवा कोरक्याचं्या िुकीमुळे लेि कोरणवण्यात 
िूक िंाली असेल. 

 
पशहला र्ेगळा आज्ञालेख (धौली आशि जौगडा) 
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िेवाचं्या णप्रयाच्या आजे्ञवरून, तोसली/समाप येथील अणधकाऱ्यानंा व नर्रसयायाधीशानंा अशा 
सूिना िेण्यात येत आहेत. 
 

मी जे काही उणद्दष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे ते प्रत्यक्ष कृती करून झकवा पणरिामकारक साधने 
वापरून साध्य कराव ेअशी मािंी इच्छा आहे. या बाबतीत हीि मुख्य पद्धती आहे असे मला वाटते. आणि 
म्हिून तुम्हाला या आज्ञा आहेत. तुमच्या ताब्यात हजारो प्रािी आहेत. तुम्ही मािसािें पे्रम संपािन कराव.े 
सवग मािसे मािंी मुले आहेत आणि माझ्या मुलािें जसे इहलोकी व परलोकी कल्याि साधाव े व त्यानंा 
सौख्य णमळाव ेमािंी अशी इच्छा आहे तशीि या मािसाचं्या बाबतीतही आहे. परंतु तुम्हाला या तत्त्वातील 
र्ाभंीयग उमर्िार नाही. तुमच्यापकैी किाणित एिाद्या मािसाला ते उमरे्ल पि त्यालाही अंशतुःि 
उमरे्ल, संपूिगपिे नाही. तुमच्यापकैी जे उच्च स्थानी असतील त्यानंीही याच्यावर सिोल णविार करावा. 
बऱ्याि वळेा एिाद्या मािसाला णवनाकरि तुरंुर्वास झकवा णिव्य सहन कराव ेलार्ते व त्यानंतर त्यािी 
तुरंुर्ातून मुक्तता होते. काही मािसे पुढेही सहन करीत राहतात. णनुःपक्षपाती आिरि होईल यासाठी 
तुम्ही िंटाव.े मत्सर, रार्ीटपिा, णनष्ठुरता, अधीरता, आग्रहीपिा, आळस झकवा णढलेपिा यापंकैी 
कोितीही एक र्ोष्ट ज्याच्याजवळ असेल त्याच्याकडून असे आिरि होिार नाही. असे िोष टाळण्यािा 
तुम्ही प्रयत्न करावा. या सवांिे मूळ म्हिजे तुमिी न्स्थरबुद्धी असावी व तुमच्या कामात घाई होऊ नये. जी 
णनरुत्साही आहे ती कृती करिार नाही, आणि तुमच्या शासकीय कायासाठी तुम्ही धडपड करावी, कृती 
करावी आणि काम कराव,े म्हिून ज्याला हे मासय आहे त्याने तुम्हाला म्हिाव,े ‘िेवाचं्या णप्रयािी अशी 
णशकवि आहे. ऋिातून मुक्त होण्यािा णविार करा, या णशकविुकीप्रमािे वार्ल्यास मोठे फल णमळते 
आणि न वार्ल्यास मोठे नुकसान होते. या आजे्ञिा अनािर केल्यास तुम्हाला स्वर्गही णमळिार नाही आणि 
राजकृपाही णमळिार नाही. या कामाला मी इतक्या मनापासून का वाहून घेत आहे? कारि अशा 
आिरिामुंळे तुम्ही स्वर्गलोकी पोहोिाल आणि माझ्या ऋिातून मुक्त व्हाल. 
 

हा आज्ञालेि णतर्थ्य नक्षत्राच्या आठव्या णिवशी प्रसृत करावा आणि णतर्थ्यणिनाचं्या मध्यंतरीच्या 
काळात एकािा जरी श्रोता असला तरी त्याच्यापुढे वारंवार तो मोठ्याने वािावा. असे केल्याने माझ्या 
आज्ञापं्रमािे वार्ण्यास तुम्ही समथग व्हाल. योग्य कारिाणशवाय कोित्याही मािसानंा तुरंुर्वास झकवा णिव्य 
कधीही सहन कराव ेलार् ूनये म्हिून नर्रसयायाधीशानंी नेहमीि िक्ष राहाव ेयासाठी हा लेि या णठकािी 
कोरण्यात आलेला आहे. या हेतूने तापट झकवा णनष्ठुर नसलेल्या एिाद्या अणधकाऱ्यास मी िर पाि वषांनी 
िौऱ्यावर पाठवीन,या प्रकरिी िौकशी केल्यानंतर… माझ्या आज्ञािें पालन केले जात आहे असे तो पाहील. 
उज्जणयनीिा राजपतु्र अशाि प्रकारच्या अणधकाऱ्यािंा र्ट तीन वषांपेक्षा अणधक असिार नाही अशा अंतराने 
पाठवील. त्यािप्रमािे तक्षणशलेतही अणधकारी िौऱ्यावर जातील तेव्हा आपल्या णनत्त्याच्या कतगव्याकडे 
िुलगक्ष न करता यािी िौकशी करतील आणि राजाच्या आज्ञािंी अंमलबजाविी करतील. 
 
दुसरा र्ेगळा आज्ञालेख 
 

िेवाचं्या णप्रयाच्या आजे्ञवरून : 
 
राजािे फमान जाहीर करण्यािी जबाबिारी ज्याचं्यावर सोपणवलेली आहे त्या तोसली येथील 

राजपुत्राला व अणधकाऱ्यानंा, समाप येथील अणधकाऱ्यानंा अशी आज्ञा णिली जावी : मी जे काही उणद्दष्ट 
डोळ्यासमोर ठेणवले आहे ते प्रत्यक्ष कृती करून झकवा पणरिामकारक साधने वापरून साध्य कराव े अशी 
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मािंी इच्छा आहे. या बाबतीत हीि मुख्य पद्धती आहे असे मला वाटते आणि म्हिूनि तुम्हाला या आज्ञा 
आहेत. सवग मािसे मािंी मुले आहेत आणि माझ्या मुलािें जसे इहलोकी व परलोकी कल्याि साधाव ेव 
त्यानंा सौख्य णमळाव े अशी मािंी इच्छा आहे. तशीि या मािसाचं्या बाबतीतही आहे माझ्या सीमावंरील 
अणजत लोकानंी मािंी काय इच्छा आहे असे णविारले तर त्याचं्याणवषयीिा मािंा आिरभाव सारं्ून मािंी 
जी इच्छा आहे ती त्यानंा समजावनू द्यावी. ’या बाबतीत त्यानंा कोिताही त्रास होऊ नये. राजावर त्यानंी 
णवर्श्ास ठेवावा, आणि राजाशी होिाऱ्या व्यवहारातून त्यानंा फक्त सुिि णमळाव ेआणि िुुःि णमळू नये अशी 
राजािी इच्छा आहे. राजा शक्य णततकी क्षमाशीलता िािणवल यािी जािीव त्यानंा करून द्यावी, आणि 
राजामाफग त त्यानंी धम्माचे आिरि कराव ेआणि इहलोकी व परलोकी फल णमळवाव.े' 
 

मािंी इच्छा, मािंा णनिय आणि मािें णनणित विन तुम्हाला कळणवलेले आहे, त्याप्रमािे तुम्ही 
वार्लात तर त्याचं्या ऋिातून मी मुक्त होईन या हेतूने मी आज्ञा करीत आहे. या कृत्यानंी माझ्या कायािी 
प्रर्ती होईल, आणि राजा हा णपत्यासारिा आहे, आणि त्याला स्वतुःणवषयी जे वाटते तेि त्याचं्याणवषयीही 
वाटते कारि ते त्याला त्याच्या स्वतुःच्या मुलापं्रमािेि आहेत हे त्यानंा उमरे्ल आणि त्याणवषयी त्यािंी 
पुसहा िात्री हाईल. मािें िूत आणि णवशषे अणधकारी तुमच्याशी संपकग  साधतील, आज्ञा पोहोिवतील आणि 
मािंी इच्छा, मािंा णनिय व मािें णनणित विन तुम्हाला कळणवतील. कारि सीमावंरील लोकानंा 
णवर्श्ासात घेण्यास, त्यािें कल्याि साधण्यास व इहलोकी आणि परलोकी सौख्य णमळवनू िेण्यास तुम्ही 
समथग आहात. असे केल्याने तुम्ही स्वर्गलोकी पोहोिाल व माझ्या लोकािें ऋि फेडण्यास मला मित 
कराल. 

 
सीमावंरील लोकानंा आपलेसे कराव,े त्याचं्यामध्ये धम्माचा प्रसार करावा यासाठी अणधकारी 

नेहमीि िक्ष राहतील, या हेतूने हा लेि येथे कोरणवला आहे. णतष्ट्य नक्षत्राच्या णिवशी िर िार मणहसयानंी हा 
आज्ञालेि जाहीर करावा, णतष्ट्यणिनाचं्या मधल्या काळातही वळेोवळेी तो स्वचे्छेने जाहीर केला जावा आणि 
प्रसंर्ी जरी एकि श्रोता असेल तरीही जाहीर करावा. असे केल्याने तुम्ही आज्ञािें पालन करू शकाल. 

 
लरु् शिलालेख 
 

लघु णशलाशासन (णवणवध मजकुरािें संपािन) 
 
सुविगणर्रीहून आयगपुत्र आणि अणधकारी याचं्या आजे्ञवरून : इणसलाच्या अणधकाऱ्यािे कुशल झितून 

त्यानंा अशी आज्ञा िेण्यात येत आहे : िेवािंा णप्रय, अशोक असे सारं्तो : अडीि वषाहून अणधक काळ मी 
एक सामासय बौद्ध उपासक िंालेलो आहे पि पणहल्या वषी मी फारशी प्रर्ती केली नाही. आता एक 
वषापेक्षाही अणधक काळ मी बौद्धसंघाच्या जास्त जवळ रे्लो आहे आणि अणधक उत्साही िंालो आहे. या 
कालापयंत भरतिंडातील मािसािंी संर्त िेव धरीत नसत, आता ते त्याचं्यात णमसळतात, आणि हा 
माझ्या प्रयत्नािंा पणरिाम आहे. याहून अणधक म्हिजे जे मोठे आहेत त्यानंीि फक्त हे काहीतरी 
णमळवावयािे आहे असे नाही तर लहानानंाही जर त्यानंा कळकळ असेल तर, हे णमळणवता येण्याजोरे् आहे 
आणि ते सुद्धा सहजपिे स्वर्गलोकी पोहोि ू शकतील. लहान आणि थोर अशा िोघानंीही प्रर्ती करावी 
आणि शजेारच्या लोकानंाही ही प्रर्ती शार्श्त आहे हे समजाव.े या कारिासाठी ही घोषिा केलेली आहे 
आणि ही रंु्तविूक वाढेल, भरपूर वाढेल आणि पुसहा वाढली त्याच्या णनम्मी वाढेल. हा मजकूर येथे व 
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इतरत्र टेकड्ावंर कोरला पाणहजे आणि जेथे णशलास्तंभ असेल तेथे त्या स्तंभावर कोरला पाणहजे तुमच्या 
आहारामध्ये सवगत्र हा लेि प्रसुत केला पाणहजे. िौऱ्यावर असताना ही घोषिा केलेली आहे िौऱ्यावर २५६ 
रात्री घालणवलेल्या आहेत. 

 
िेवािंा णप्रय असे म्हितो. िेवािंा णप्रय ज्या काही आज्ञा िेतो त्यािें काटेकोरपिे पालन िंाले 

पाणहजे. राजुकाला (ग्रामीि अणधकारी) णशक्षि णिले पाणहजे आणि तो स्थाणनक अणधकाऱ्यापं्रमािे िवडंी 
णपटवनू र्ावातील लोकानंा र्ोळा करील व णशकवि िेईल. ‘माता–णपत्यािंी आज्ञा पाळा, रु्रुजनािंी 
आज्ञा पाळा. प्राण्यावंर िया करा. सत्य बोला. धम्माच्र्या या रु्िािें आिरि कराव.े’ 
 

िेवाचं्या णप्रयाच्या आज्ञानुंसार तुम्ही त्यानंा असे णशक्षि द्याल, आणि त्यािप्रमािे हत्तींना 
मािसाळणविारे, लेिणनक, ज्योणतषी आणि ब्राम्हि हे आपल्या हातािालील उमेिवारानंा प्रािीन 
परंपरेनुसार णशक्षि िेताना, णशष्ट्यानंी त्याचं्या रु्रंुना ..योग्य रु्रंुना मान द्यावा, असे णशकणवतात यािी 
िात्री करून घ्याल. कुटंुबातील नातेवाईकानंी परस्परानंा आिराने वार्वाव.े 

 
ही प्रािीन परंपरा आहे, िीघग आयुष्ट्याला उपयोर्ी आहे आणि म्हिून णतिे पालन केले पाणहजे. 

कोरक्या कपढ (िपट) याने कोरले. 
 
रािीचा आज्ञालेख 
 

िेवाचं्या णप्रयाच्या आजे्ञवरुन, सवग णठकािच्या अणधकाऱ्यानंा अशी सूिना िेण्यात येत आहे की, 
िुसऱ्या रािीने आंबराई, मठ यािें िान केले, धमगिान िेण्यासाठी काही व्यवस्था केली वा इतर काही िाने 
णिली तर अशा कोित्याही िेिर्ीिा उल्लिे रािीच्या… तीवलिी माता, कारुवाकी, िुसरी रािी, णहच्या 
नावाने करावा. 
 
बराबर रे्यथील गुहालेख 
 

एक. णप्रयिशी राजाने, आपल्या राज्याणभषेकाला बारा वष ेिंाल्यानंतर आजीणवकानंा ही वटरु्हा 
णिली. 

 
िोन. णप्रयिशी राजाने आपल्या राज्याणभषेकाला बारा वष े िंाल्यानंतर आजीणवकानंा िलणतक 

पवगतावरील ही रु्हा णिली . 
 
तीन. णप्रयिशी राजाने, राज्याणभषेक िंाल्यापासून एकोिीस वषग… 

 
कंदहरचा िैभाशर्क शिलालेख  

(ग्रीक मजकूर)[जेए, िोनश े सेहेिाळीस, १९५८, पृ. २–३ मध्ये णिलेल्या मजकुराच्या आधारावर प्रा. बशॅमॅ यानंी केलेले 
भाषातंर].िहा वष ेपूिग िंाल्यानंतर, णप्रयिशी राजाने लोकानंा पाणवत्र्य (म्हिजे धम्म) िािणवले. आणि त्या 
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वळेेपासून (पुढेही) त्याने लोकानंा अणधक शुद्धािरिी बनणवले आणि संपूिग जर्भर सवग र्ोष्टींिी भरभराट 
होत आहे आणि सजीवाचं्या (भक्षिा) पासून राजा अणलप्त राहतो, आणि इतर लोक आणि राजािे जे कोिी 
णशकारी व मन्च्छमार (होते) त्यानंीही णशकार थाबंणवली आहे, आणि ज्यािें (स्वतुःवर) णनयतं्रि नव्हते तेही 
शक्य णततका संयम बाळर् ूलार्ले आहेत, आणि माता, णपता व वडील मंडळी याचं्या आज्ञा पाळू लार्ले 
आहेत, पूवी अशी न्स्थती नव्हती. आणि भणवष्ट्यकाळात, या सवग र्ोष्टी करून, ते पूवीपेक्षा अणधक 
संमजसपिाने व िारं्ल्या तऱ्हेने जर्तील. 
 

(ॲरेणमक मजकूर)[जेए, िोनश ेसेहेिाळीस, १९५८, प.ृ २२ यातील आंदे्र डयूपॉ–सोम्मेर यानंी केलेल्या भाषातंरावर आम्ही हे 
भाषातंर आधारलेले आहे.].िहा वष े िंाल्यानंतर आमिा स्वामी, णप्रयिशी राजा याने लोकानंा धम्माचे णशक्षि 
द्यावयािे ठरणवले. तेव्हापासून जर्ातील लोकामंधील पापे कमी िंालेली आहेत. जे पापी होते त्याचं्यातील 
पाप नाहीसे िंाले आहे, आणि सवग जर्ात आनंि आणि शातंता आहे. आणि िाण्याशी संबंध आहे अशा इतर 
बाबतीतही आमच्या राजाने अर्िी थोडी जनावरे मारली. हे पाहून इतर लोकानंीही जनावरानंा मारण्यािे 
बंि केले आहे. जे मासे पकडीत असत त्याचं्या व्यवसायावर बंिी घालण्यात आली आहे. त्यािप्रमािे 
ज्याचं्याजवळ संयम नव्हता ते आता संयम णशकले आहेत. माताणपता आणि वडील मंडळी याचं्या आज्ञा 
पाळिे, आणि यात अंतभूगत असलेल्या कतगव्यातील सारिेपिा आता आिरिात आला आहे. जे शुद्धािरिी 
लोक आहेत त्याचं्यावर आता िटले भरले जात नाहीत. अशा प्रकारे सवग मािसाचं्या दृष्टीने धम्माचे 
आिरि महत्त्वािे आहे. आणि ते सतत तसेि राहील. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कंदहर रे्यथील ग्रीक र् ॲरेशमक िैभाशर्क कोरीर् लेख 
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लरु् शिलालेख 
(अशोकाच्या बौद्धधमाच्या आस्थेणवषयी प्रामुख्याने संबणंधत असलेले) 

 
भि लेख  

मर्धािंा राजा, णप्रयिशी संघाला अणभवािन करून त्यािा उत्कषग आणि स्वास्र्थ्य झिणततो. 
भिसतहो बुद्ध, धम्म र् संघ (म्हिजे बौद्धधमग) याणवषयी मला णकती आिर आहे व मािंी त्यावर णकती श्रद्धा 
आहे हे तुम्ही जािताि. भिंतहो, भर्वान बुद्ध जे बोलले ते योग्यि बोलले. आणि भिंतहो, बौद्धधमग 
िीघगकाल णटकावा म्हिून मला ज्या र्ोष्टी वाटतात त्या सारं्ण्यास तुम्ही मला परवानर्ी द्या. धम्म. 
णशस्तीिा उत्कृष्ट रु्ि, उिात्त मािसािी पंरपरा, भणवष्ट्याणवषयीिी भीती, मुनींच्या र्ाथा , मोनासंबधंीिे 
सूत्र, उपणतस्सािे प्रश्न आणि असत्य भाषिाणवषयी भर्वान बुद्धानंी राहुलला णिलेले इषारेवजा भाषि–
धम्माशर्र्र्यीची प्रविने भिंतहो, अनेक णभक्ष ुव णभक्षुिी यानंी वारंवार ऐकावीत आणि त्यावर मनन कराव,े 
तसेि सवगसामासय स्त्रीपुरुषानंीही कराव ेअशी मािंी इच्छा आहे. मी हे कोरवनू ठेवीत आहे कारि भिंतहो, 
त्यामुळे तुम्हाला मािंी इच्छा कळेल. 
 
रुन्स्कम्मनदेइ स्तंभलेख 
 

िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा, राज्याणभषेकाला वीस वष ेिंाल्यानंतर स्वतुः त्या बुद्ध शाक्यमुनीच्या 
जसमस्थानी आला आणि त्याने या स्थानािी पूजा केली. त्याने येथे िर्डी विेी बाधंण्यािी व िर्डी स्तंभ 
उभारण्यािी व्यवस्था केली. लंुणबनी या िेड्ात भर्वान बुद्धािा जसम िंाला म्हिनू त्याला करातून सूट 
णिली, आणि महसूल म्हिून वसुलीिा (धासयािा) एक अष्टमाशं इतका णहस्सा ठरवनू िेण्यात आला. 
 
शनगशलसागर स्तंभलेख 

 
िेवाचं्या णप्रय, णप्रयिशी राजाने, त्याच्या राज्याणभषेकाला िौिा वष ेिंाल्यानंतर कोनाकमन बुद्धािा 

स्तूप वाढवनू िुप्पट (त्याच्या पूवीच्या आकाराच्या)… आणि त्याच्या राज्याणभषेकाला… वष ेिंाल्यानंतर तो 
स्वतुः येथे आला, त्याने पूजा केली… आिला… 
 
दुफळीसंबंधीचा आज्ञालेख  
 

िेवािंा णप्रय, कोशाबंी | पाट (णलपुत्र) येथील अणधकाऱ्यानंा अशी आज्ञा करतो. 
 

बौद्धसंघात कोिीही फूट पाडता कामा नये. णभक्ष ु आणि णभक्षुिी याचं्या संघात ऐक्य प्रस्थाणपत 
िंालेले आहे. आणि हे ऐक्य मािें मुलरे् व पितू आणि िंद्र व सूयग आहेत णततका काळ णटकून राहो. णभक्ष ूवा 
णभक्षुिी यापंकैी कोि ही सघंात िुफळी णनमाि करतील, तर त्याला शुभ्र वसे्त्र पणरधान करावयास लावनू, 
जेथे णभक्ष ू वा णभक्षुिी नाहीत अशा जार्ी घालवनू णिले जाईल. कारि संघािे ऐक्य णटकून राहाव े व तो 
िीघगकाळ णटकून राहावा अशी इच्छा आहे. णभक्षूंच्या संघाला आणि णभक्षिूींच्या संघाला यािी समज द्यावी. 
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असे िेवािंा णप्रय म्हितोुः या आज्ञापत्रािी एक प्रत तुम्ही ठेवली पाहीजे व ती तुमच्या सभार्ृहात ठेवा, आणि 
एक प्रत सामासय लोकानंा द्या. सामासय मािसाने उपोसथाच्र्या प्रत्येक णिवशी (कबुलीिा आणि 
प्रायणित्तािा णिवस) ही आज्ञा मासय करण्यासाठी आले पाणहजे. हीि र्ोष्ट िास अणधकाऱ्यानंाही लार् ू
आहे. त्यानंीही या आजे्ञिे पालन करण्यासाठी व लोकानंा ती समजावनू िेण्यासाठी उपोसथाच्र्या वळेी 
उपन्स्थत राहीलेि पाणहजे.तुमच्या आहारामध्रे्य अर्िी याि मजकुरानुसार ही आता जाहीर केली पाणहजे 
अर्िी नेमका हाि मजकूर णकल्ल्याचं्या भार्ातही (लष्ट्करी णनयंत्रिािालील) तुम्ही प्रणसद्ध केलाि 
पाणहजे. 
 

स्तंभिासने 
 
पशहले स्तंभिासन 
 

िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा असे म्हितो : माझ्या राज्याणभषेकाला सव्वीस वषे िंाल्यानंतर मी हा 
धम्मलेख कोरणवला. धम्माशर्र्र्यी आत्यंणतक पे्रम, सिैव सावधानता व आज्ञाधारकता, पापािी अणतशय 
भीती आणि भरपूर उत्साह असल्याणशवाय इहलोकी आणि परलोकी सौख्य णमळिे कठीि आहे. पि माझ्या 
णशकविुकीमुळे धम्माशर्र्र्यीची कळकळ व धम्माशर्र्र्यीचे पे्रम णिवसानुणिवस वाढले आहे आणि वाढत 
राहील. माझ्या अणधकाऱ्यानंीही, मर् ते श्रेष्ठ, कणनष्ठ वा मध्यम स्थानावरील असोत ती णशकवि मासय 
करावी आणि अन्स्थर वृत्तीच्या मािसानंा झजकण्यासाठी णतिे पुरेसे आिरि कराव.े त्यािप्रमािे सीमावंरील 
अणधकाऱ्यानंीही कराव.े कारि धम्माच्र्या आधारे संरक्षि, धम्मानुसार कारभार, धम्माच्र्या साधनाने लोकानंा 
संतुष्ट ठेविे, धम्माने साम्राज्यािे संरक्षि करिे हे मािें तत्त्व आहे. 
 
दुसरे स्तंभिासन 
 

िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : धम्म िारं्ला आहे. आणि धम्म म्हिजे काय? 
थोड्ाश्या िुकाबंरोबर अनेक सत्कृत्ये, िया, िान, सत्य, आणि पाणवत्र्य असिे म्हिजे धमग. 

 
वरे्वरे्ळ्या रुपाने मी त्यािा पणरिय करून णिलेला आहे. मािसे, पश,ू पक्षी आणि मासे यािें 

प्रािही वािवनू मी त्यानंा अनेक फायिे णमळवनू णिले आहेत. आणि इतर अनेक प्रशसंनीय कृत्ये मी केलेली 
आहेत. मी धम्मलेख एवढ्यासाठी कोरणवला आहे की लोकानंी त्याप्रमािे वार्ाव ेव तो णटकून राहावा. जो 
त्याप्रमािे वारे्ल त्यािे भले होईल. 

 
शतसरे स्तंभिासन 
 
 िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : आपि केलेली सत्कृत्येि तेवढी मािूस पाहतो व त्याला 
वाटते, ‘मी सत्कृत्य केले,’ पि िुसऱ्या बाजूस तो स्वतुःिी िुष्ट्कृत्ये पाहात नाही व ‘मी िुष्ट्कृत्य केले,’ झकवा 
‘हे िरोिरि पाप आहे.’ असे त्याला वाटत नाही. आता, या बाबतीत जार्रुक राहिे हे काहीसे िरोिर 
कठीि आहे. परंतु तरीही मािसाने लक्षात घ्याव ेआणि णविार करावा, ‘कौयग,कठोरता, क्रोध, र्वग आणि 
मत्सर ही िरोिर पापािी णनर्समती करिारी आहेत. माझ्या पतनास ती कारि होऊ नयेत.’ आणि मािसाने 
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यािी िास ििल घेऊन णविार करावा की, ‘इहलोकीच्या माझ्या सौख्यासाठी हे महत्त्वािे आहे. आणि 
िुसऱ्या बाजूस परलोकीच्याही. 
 
चौथे स्तंभिासन 
 

िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा असे म्हितो : माझ्या राज्याणभषेकाला सव्वीस वषे िंाल्यानंतर मी हा 
धम्मालेख कोरणवला. हजारो लोकाचं्यावर मािें राजूक (ग्रामीि अणधकारी) नेमलेले आहेत. राजुकानंी 
आपली कामे शातंतेने आणि णनभगयपिाने पार पाडवीत आणि ग्रामीि लोकाचं्या कल्यािात व सौख्यात 
त्यानंी भर घालावी व लोकानंा फायिा णमळावा म्हिून मी सयायिान व णशक्षा या या बाबतीत राजुकानंा 
स्वतंत्र अणधकार णिलेले आहेत. सुि व िुुःि कशामुळे होते ते, ते णशकतील आणि धम्मपरार्यि 
लोकाबंरोबर ते ग्रामीि लोकानंा, इहपरलोकी कल्याि साधता याव,े म्हिून उपिेश करतील. माझ्या आज्ञा 
पाळण्यास राजुक उत्सुक आहेत आणि माझ्या िूतानंा माझ्या इच्छा माहीत असल्याने त्याचं्याही आज्ञा ते 
पाळतील त्यािप्रमािे हे िूत (िुकिाऱ्या राजुकानंा) ताकीि िेतील त्यामुळे मला समाधान िेण्यास ते 
समथग ठरतील. 
 

जसा एिािा मनुष्ट्य आपले मूल अनुभवी िाईवर सोपणवतो आणि ही अनुभवी िाई मुलािी 
समाधानकारक रीतीने काळजी घेईल असा त्याला णवर्श्ास असतो, त्याप्रमािे ग्रामीि भार्ातील लोकाचं्या 
कल्यािासाठी, सौख्यासाठी मािें राजूक नेमण्यात आलेले आहेत. त्यानंा आपली काये णनभगयपिाने, 
आत्माणवर्श्ासाने आणि हसतमुिाने करता यावीत म्हिनू सयायिान व णशक्षा या बाबतीत मी त्यानंा स्वतंत्र 
अणधकार णिलेले आहेत. परंतु सयायिानपद्धती आणि णशक्षा याचं्यात एकसारिेपिा असावा हे इष्ट आहे. 
 

आतापासून ही मािंी आज्ञा आहे : जी मािसे तुरंुर्ात आहेत झकवा ज्यानंा मृत्यूिंड िंालेला आहे 
त्यानंा तीन णिवसािंी सूट णमळावी. त्यािें आप्त त्याचं्या, जीवासाठी ियेिा अजग करू शकतील झकवा 
त्याचं्यासाठी अजग करण्यास कोिी नसेल तर पुढच्या जीवनात िारं्ला पुनजगसम लाभावा म्हिून िान करू 
शकतील झकवा उपोषि करू शकतील, त्यानंा परलोकात फायिा णमळावा अशी मािंी इच्छा आहे. आणि 
लोकामंध्ये संयम आणि िातृत्व यासंारिे णवणवध धम्माचरि वाढत्या प्रमािावर होत आहे. 
 
पाचर्े स्तंभिासन 
 

िेवािंा णप्रयिशी राजा असे म्हितो : माझ्या राज्याणभषेकाला सव्वीस वष े िंाल्यानंतर िालील 
जातींच्या प्राण्याचं्या हत्त्येवर बंिी घातली : पोपट, मनैा, लाल डोक्यािी बिके (?), िक्रवाक, बिके, 
राजहंस, नंिीमुि (भाताच्या शतेात आढळिारे पक्षी?) कबुतरे, वटवाघळे, मंुग्या, कासव,े अन्स्थणवरणहत 
मासे विेवयेक, र्ंर्ापुपटु (मासे?), शकलमत्स्य,साणंळिर, िारी, हरिे, सरडे, पाळीव जनावरे, र्ेंडे, 
पाढंरी कबुतरे, पाळीव कबुतरे, आणि जे उपयोर्ािे नाहीत व िाल्ल ेजात नाहीत असे सवग ितुष्ट्पाि. शळे्या, 
मेंढ्या, व डुकणरिी जर र्र्सभिी असतील अर्र णपल्लानंा पाजिाऱ्या असतील तर त्यानंा ठार मारू नये, 
तसेि सहा मणहसयाच्या आतील त्यािंी णपल्लहेी मारू नयेत. कोंबड्ानंा णनबीज करू नये. जीवजंतु असलेले 
भसुकट जाळू नये. सजीवानंा ठार मारण्यासाठी झकवा कोित्याही योग्य कारिाणशवाय अरण्ये जाळू नयेत. 
एका जनावरािे पोषि िुसऱ्या जनावरावर करू नये. 
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तीनही ऋतंुमधील पणहली पौर्सिमा, णतष्ट्य नक्षत्रावर पौर्सिमा असेल तर तीन णिवस आणि शुक्ल 
पक्षातील ितुिशी व पौर्सिमा आणि वद्य पक्षातील प्रणतपिा आणि णनत्याच्या उपासािे णिवस या णिवशी मासे 
पकडू नयेत वा णवकू नयेत. याि णिवसामंध्ये हत्तींसाठी रािलेल्या उपवनामंधील व मच्छीमारीसाठी 
असलेल्या जलाशयामंधील िुसऱ्या कोित्याही प्रकारिे प्रािी मारू नयेत. प्रत्येक पंधरवड्ातील आठव्या, 
िौिाव्या व पंधराव्या णिवशी, णतष्ट्य व पुनवगसु नक्षत्राचं्या णिवशी प्रत्येक ऋतुतील पणहल्या तीन पौर्सिमाचं्या 
णिवशी आणि सिाचं्याणिवशी बैल, बकरे, मेंढे, अस्वले आणि इतर प्रािी यानंा िच्ची करण्यािी जी रुढी 
आहे णतिे पालन करता कामा नये. णतष्ट्य आणि पुनवगसु नक्षत्राचं्या णिवशी, प्रत्येक ऋतुच्या पणहल्या 
पौर्सिमेला व त्या नंतरच्या पधंरवड्ामध्ये रु्रानंा आणि घोड्ानंा डार् णिले जाऊ नयेत. 
 

(माझ्या राज्यारोहिापासून त्याच्या या वधापनणिनाणनणमत्तच्या) मधल्या काळात माझ्या 
राज्यारोहिाला सव्वीस वष ेिंाली तेव्हा पंिवीस वळेा कैद्यानंा तुरंुर्ातून सोडण्यात आले. 

 
सहार्े स्तंभिासन 
 

िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : 
 

माझ्या राज्याणभषेकाला बारा वष े िंाली तेव्हा जर्ाच्या कल्यािासाठी व सौख्यासाठी मी एक 
धम्मलेख कोरणवलेला होता. जो कोिी त्यानुसार वार्तो तो णवणवध मार्ांनी धम्माची प्रर्ती करतो. मी 
माझ्या जवळच्या आणि िूरच्या नातेवाईकानंा जशी सौख्यप्राप्ती करून िेतो व त्यासाठी, काम करतो–
तसेि सवग वर्ासाठी करतो व अशा प्रकारे जर्ाच्या कल्यािासाठी आणि सौख्यासाठी तरतूि करतो णवणवध 
प्रकारानंी आिर िािवनू मी सवग पंथािंा ससमान करतो, आणि त्यानंा स्वतुः भेटिे सवात जास्त महत्त्वािे 
आहे असे मी समजतो. माझ्या राज्याणभषेकाला सव्वीस वष ेिंाली तेव्हा मी हा धम्मलेख कोरणवलेला होता. 

 
सातर्े स्तंभिासन 
 

िेवािंा णप्रय णप्रयिशी राजा असे म्हितो : पूवी, लोकािंी धम्माशर्र्र्यीची आस्था वाढावी म्हिून 
राजाने साधनािंा शोध केला. परंतु धम्माशर्र्र्यी अणधक भन्क्तभाव वाढण्याच्या दृष्टीने लोकाकंडून त्या 
प्रमािात प्रणतसाि णमळाला नाही. म्हिून िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : ही कल्पना माझ्या 
मनात आली. लोकािंी प्रर्ती व्हावी म्हिून पूवी राजानंी मार्ग शोधले... पि त्यािंी प्रर्ती िंाली नाही... 
मर् लोकानंा धम्माचे अनुयायी बनणवण्यासाठी आणि त्यािंी धम्माशर्र्र्यीची आस्था वाढणवण्यासाठी लोकानंा 
काय करावयास लावायला पाणहजे? धम्माशर्र्र्यीच्र्या भन्क्तभावातून मी त्यािंी कशी उसमती करू शकेन? 
मी त्यानंा धम्माशर्र्र्यीचे जाहीरनामे ऐकवीन, आणि धम्मज्ञानाची त्यानंा णशकवि िेईन. लोक जेव्हा हे 
ऐकतील तेव्हा ते त्याला मासयता िेतील आणि त्यािंी उन्नती होईल आणि धम्माच्र्या बाबतीत त्यािंी िूप 
प्रर्ती होईल... या कारिाने धम्माशर्र्र्यक जाहीरनामे काढण्यात आले आणि धम्माच्र्या णशकविुकीणवषयी 
आज्ञा काढण्यात आल्या आणि अनेक लोकावंर माझ्या धम्ममहामत्ताचंी नेमिूक करण्यात आली, ते त्यानंा 
ताकीि िेतील व त्यानंा धम्माचे स्पष्टीकरि करतील. 
 

हजारो लोकावंर राजुकाचंी (ग्रामीि अणधकारी) नेमिूक करण्यात आलेली आहे, ज्या लोकानंा 
धम्माशर्र्र्यी भन्क्तभाव आहे त्यानंा उते्तजन िेण्याच्या दृष्टीने मी राजुकानंा आज्ञा णिलेल्या आहेत. 
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िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : मनातील याि कल्पनेमुळे मी धम्मस्तंभ तयार केले, 
धम्महामत्ताचंी नेमिूक केली व धम्माशर्र्र्यीचे जाहीरनामे काढले. 

 
िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : पशु आणि मािसे यानंा सावली णमळावी म्हिून मी 

रस्त्यावंर वटवृक्ष लाणवलेले आहेत. आंबराया लाणवलेल्या आहेत आणि िर आठ कोसावंर णवणहरी िोिल्या 
आहेत व धमगशाळा बाधंलेल्या आहेत. पशु आणि मािसे याचं्या उपयोर्ासाठी मी सवगत्र अनेक पािपोया 
घातलेल्या आहेत. पि हा फायिा महत्त्वािा आहे, आणि पूवी माझ्याप्रमािे इतर अनेक राजानंीही जर्ाच्या 
सुिसोयींसाठी िरोिरि अनेक प्रयत्न केले. परंतु लोकानंी धम्माचे अनुयायी व्हाव ेया हेतूने मी या र्ोष्टी 
केल्या आहेत. 

 
िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : लोकाचं्या फायद्याच्या अनेक र्ोष्टींमध्ये मािें 

धम्ममहामत्त रंु्तलेले आहेत. सवग प्रकारच्या पंथातंील साधू व सामासय लोक याचं्यामध्ये ते काम करीत 
आहेत. बौद्धसंघ, ब्राम्हि, आजीणवक,... जैन... आणि णवणवध पंथ याचं्यासाठीि केवळ मी काही िास 
धम्ममहामत्त नेमलेले आहेत. अणधकाऱ्याचं्या इतर काही श्रेिी आहेत व त्याचं्याकडे णवणवध कामे आहेत पि 
धम्ममहामत्त मात्र या आणि इतर पंथाचं्या कायात मग्न आहेत. 

 
िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : हे आणि इतर काही प्रमुि अणधकारी माझ्यातफे व 

माझ्या राण्याचं्यातफे णिली जािारी िाने वाटण्यात रंु्तलेले आहेत, आणि माझ्या अंतुःपुरात, वरे्वरे्ळ्या 
स्वरुपािी सत्कृत्ये करण्यास ते मित करतात, येथे आणि सवग प्रिेशातंही. आणि मािें मुलरे् व इतर 
राजपुत्र यानंा धम्माचे वैभव वाढणवण्यासाठी आणि त्यािे अनुयायी बनण्यासाठी जी िाने द्यावयािी आहेत 
ती वाटण्यािी व्यवस्था करण्याणवषयीिी आज्ञा मी त्यानंा णिलेंली आहे. अशा रीतीने सवग जर्भर धम्माचे 
वैभव वाढेल आणि िया, िान, सत्य, पाणवत्र्य, मािगव आणि सद्रु्ि याचं्या रुपाने त्या धम्माचे पालन केले 
जाईल. 

 
िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : मी जी काही सत्कृये केलेली आहेत त्यानंा जर्ाने 

मासयता णिली आहे व त्यािें अनुकरि केले आहे. यािा पणरिाम म्हिजे माताणपत्यािंी आज्ञा पाळिे, 
रु्रुजनािंी आज्ञा पाळिे, वडील मंडळींणवषयीिा अत्यािर, ब्राह्मि व श्रमि, र्रीब व िुुःिी, िास व सेवक 
याचं्याणवषयीिा आिर यामंध्ये वाढ िंालेली आहे व वाढ होत राहील. 
 

िेवािंा णप्रय, णप्रयिशी राजा असे म्हितो : कायिा आणि मतपणरवतगन या िोन साधनानंी 
लोकामंधील धम्माची प्रर्ती साध्य करण्यात आलेली आहे. पि या िोहोंपकैी कायिा हा कमी 
पणरिामकारक आहे. आणि मतपणरवतगन अणधक पणरिामकारक आहे. उिाहरिाथग कायद्याच्या द्वारे मी असे 
जाहीर केलेले होते की जनावराचं्या काही जातींिी हत्त्या करू नये, आणि इतरही काही कल्पना जाहीर 
केल्या होत्या. परंतु सजीवानंा इजा करू नये आणि त्यािंा प्राि घेऊ नये याणवषयी मन वळणवल्यामुळेि 
लोकामंधील धमगशीलता वाढली. 

 
माझ्या मुलाचं्या आणि पितवडंाचं्या कारणकिीत आणि जोपयंत सूयग व िंद्र आहेत तोपयंत लोकानंी 

धम्माचे आिरि कराव ेम्हिून मी हे सवग केलेले आहे. कारि धम्माचरिामुळे इहलोकी व परलोकी लाभ 
होतो. माझ्या राज्याणभषेकाला सत्तावीस वष ेिंाली तेव्हा मी हा धम्मलेख कोरणवलेला होता. िेवािंा णप्रय 
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असे म्हितो : जेथे जेथे िर्डी स्तंभ व िर्डी फलक आहेत तेथे हा धम्मलेख कोरणवला जावा. त्यामुळे तो 
िीघगकाळ णटकून राहील. 
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मौर्यवकालीन कला 
 

मौयगकालीन कलाकृतींिे अवशषे आणि इरािी इणतहासातील.अिमोनीय कालातील कलाकृतींिे 
अवशषे याचं्यामध्ये शलैीच्या दृष्टीने इतके साम्य आहे की, त्या कलाकृती इरािी काराणर्राचं्या आहेत असे 
मानिारे कलाइणतहासकार व त्या शुद्ध िेशीि आहेत असे मानिारे त्यािें णवरोधक याचं्यामधील लढाईत या 
अवशषेािंा िारूर्ोळ्यासारिा उपयोर् होतो आहे. या पणरणशष्टात, या वािात णशरण्यािा आमिा हेतू नाही 
कारि तो वाि प्रामुख्याने कलात्मक पे्ररिेच्या प्रश्नाशी णनर्डीत आहे व त्यासाठी ग्रीक आणि अिमोनीय या 
िोसही कलािंा तपशीलवार णविार करण्यािी र्रज आहे. मौयगकालीन समाजाच्या संिभात मौयगकालीन 
कलेिी जी अणधक समपगक अंरे् आहेत तेवढीि िािवनू िेण्यािी आमिी इच्छा आहे. 
 

अशोककालीन कलाकृतींच्या अवशषेािें कोरीव लेिाशंी साहियग असलेले आढळते. हे लेि 
तीथगके्षत्राचं्या णठकािी झकवा शहराचं्या पणरसरात णलहून ठेणवलेले होते. प्रामुख्याने आढळिारे कलावशषे 
म्हिजे स्तंभािंी पशुशीष.े स्तंभािें महत्त्व णनणित करिे कठीि नाही. [या णठकािी आम्ही स्तंभांचा णविार स्थापत्यकलेिा 

भार् म्हिून करीत नसून स्वतंत्रपिे उभारलेल्या स्तंभािा णविार करीत आहोत.] एक रिना या दृष्टीने स्तंभािे मूळ प्रार्ैणतहाणसक 
कालातील अिंड िर्डाच्या.िाबंात आढळते. साधारितुः िर्डाच्या एकाि तुकड्ातून ते कापले जात व 
कंुपिामध्ये उभे केले जात व ही आवारे पणवत्र मानली जात. जननेंणद्रयािे प्रणतक वा झलर् म्हिून काही वळेा 
त्यािंी पूजा केली जाई. अशा स्तंभावर मजकूर कोरण्यािा फायिा असा होता की महत्त्वाच्या जारे्शी 
मजकुरािे साहियग णनमाि होई याणशवाय, न्स्मथने िािवनू णिले आहे त्याप्रमािे[शहस्री ऑफ फाइन आटवस् इन 

इंशडर्या अडँ शसलोन, पृ. २०.] सहस्त्राम लेि असे सारं्तो की िडक आणि स्तंभ यावर आज्ञालेि कोरावते व जेथे 
स्तंभ उभा आहे तेथे कोरावते. [ललोख, ले एंस्के्रपशसओ ंद अिोक,पृ. १४९.] यावरुन अशोकाच्या कारणकिीच्याही आधी 
काही स्तंभ उभारलेले होते, असे सूणित होते. या प्रकारच्या, कोरीव मजकूर नसलेल्या स्तंभािा उपयोर् 
धमािाराच्या हेतूने केला जात असावा. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धौली–अिोकाच्र्या कोरीर् लेखाजंर्ळील खडकातून कोरलेला हत्ती 
िरबारी कला आणि लोककला असा फरक मौयगकालाबाबत कुमारस्वामी करतात. [शहस्री ऑफ 

इंशडर्यन अडँ इंडोनेशिर्यन आटव, पृ. १६.] स्तंभ व स्तंभशीष े यातून िरबारी कलेिे िशगन होते. यामध्ये िर्डाला 



 अनुक्रमणिका 

िकाकी आिलेली आहे व ते मोठ्या ताणंत्रक कौशल्याने कापलेले आहेत. ही कला प्रर्त आहे आणि 
यथातर्थ्य नमुने व र्णतमानता िािणविारा असा हा पढुच्या कालातील कलाप्रकार आहे असे विगन ते 
करतात. 

 
मौयगकालीन िर्डी कामाच्या पूवी लाकूड अर्र इतर काही नाशवतं माध्यमे यािंा वापर करण्यािी 

परंपरा अन्स्तत्त्वात होती यात शकंा नाही. शहराचं्या बाधंकामासाठी लाकडािा उपयोर् फार मोठ्या 
प्रमािावर करण्यात येत असल्याने[अथविास्त्र, िोन, ३६.] णशल्प व कोरीव काम यासंाठी साधारिपिे त्यािा 
उपयोर् होिे साहणजक आहे. णशशुपालर्ढ येथील मौयगकालीन स्तराचं्या उत्िननात लाकडी कलावशषे 
उजेडात आलेले आहे आज ओणरसात सापडिाऱ्या िंाडाचं्या जातींच्या लाकडासारिेि ते असल्यािे 
परीक्षिावरून आढळून आलेले आहे. [िौधरी आणि घोष, एआय व्हॉ. आठ, प.ृ २८.] अिमोनीय इरािच्या संपकाच्या 
प्रभावामुळे काही अंशी लाकडािंा वापर कमी होत रे्ला असावा, परंतु याहून अणधक व्यवहायग कारि 
र्ंरे्च्या मिैानातील अरण्ये तोडली रे्ली हेि बहुधा असाव.े [र्िॅमॅ, शद रं्डर दॅट र्ॉज इंशडर्या पृ. ३४८.] 

 
स्तंभ िोन प्रकारच्या िर्डािें आहेत. काही स्तंभ मथुरेच्या प्रिेशातील लाल–पाढंरे णठपके 

असलेल्या वालुकाप्रस्तरापासून बनणवलेली आहेत आणि इतर वारािसीजवळील िुनारच्या िािीतून 
काढलेल्या णपवळसर रंर्ाच्या व साधारितुः लहान काळे णठपके असलेल्या रवाळ, कठीि 
वालुकाप्रस्तरापासून बनणवलेले आहेत. वायव्य प्रातंात कोरीव कामासाठी वापरण्यात येिारा िर्ड पणरणित 
होता यात शकंा नाही कारि अिमोनीय कें द्राशंी त्यािा जवळिा संबंध होता. णभरच्या टेकाडात कोरीव 
आणि नक्षीकाम केलेल्या िर्डाच्या अनेक वस्तू सापडलेल्या आहेत, त्यावरून िर्ड कोरिाऱ्या 
तक्षणशलेच्या काराणर्रािंा वाटा त्यात असलाि पाणहजे. मौयांिे साम्राज्य प्रस्थाणपत िंाल्यामुळे आणि 
िळिवळिात सुधारिा िंाल्यामुळे मोठ्या णशलािंडािंी एका प्रिेशातून िुसरीकडे वाहतूक करिे शक्य 
िंाले. त्यािप्रमािे िर्ड कोरिारे कारार्ीर पाठणविेही शक्य िंाले. स्तंभशीषाच्या शलैींमधील 
एकसारिेपिा पाहता एकाि प्रिेशातील काराणर्रानंी ते सवग कोरलेले आहेत हे सुणित होते. त्यािप्रमािे 
िर्डही वर उल्लेणिलेल्या िोन प्रकारापंकैीि आहेत. यावरून असे णिसून येते की, आज जेथे स्तंभ 
आढळलेले आहेत त्या वरे्वेर्ळ्या जार्ी मथुरा आणि िुनार येथून िर्ड वाहून नेला आणि तेथे काराणर्रानंी 
िर्ड कापून कोरला. हे कारार्ीर बहुधा तक्षणशलेहून येत असावते आणि िर्ड हाताळण्यािा त्यानंा अनुभव 
असावा. तक्षणशलेतील कपच्यािें अवशषे असे सुिणवतात की स्थाणनक काराणर्रानंी णशल्पकलेिी घडि 
केली. [मािवल तशक्षला व्हॉ. एक, प.ृ १०३.] 
 

धौलीिा िर्डी हत्ती हा पशुशीषाच्या त्या परंपरेत बसिारा णिसत नाही. बहुधा स्थाणनक 
काराणर्रानंी तो कोरला असावा. पशुशीष ेकोरिाऱ्या िास काराणर्रािी ती कलाकृती नसावी. िडकातून 
बाहेर येिारी हत्तीिी प्रणतमा अणतशय प्रभावी आहे आणि जवळि असलेल्या कोरीव लेिाकडे लक्ष वधेले 
जाव ेहा हेतू बहुधा णतच्यामारे् असावा. 

 
मौयगकालीन लोककलेिे नमुने स्थाणनक काराणर्राचं्या कामामध्ये णिसतात. यामंध्ये सम्राटाने 

पुढाकार घेतलेल्या णशल्पािा समावशे नसावा, बहुधा नव्हताि. स्थाणनक राज्यपाल व णवशषे सधन नार्णरक 
हे लोककलेिे आश्रयिाते होते. बेस नर्र येथील यक्षी, परिन येथील यक्ष आणि णििारर्ंज येथील िवरी 
ढाळिारा मनुष्ट्य या प्रणतकृतींवरून हे णिसून येते हे णवणशष्ट नमुने मौयगपूवगकालातील असले वा नसले तरी 
कलेच्या दृष्टीने ते धौलीच्या हत्तीच्याि र्टात बसिारे णिसतात. ताणंत्रक दृष्ट्या स्तंभशीषापेक्षा त्याचं्या 
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घडिीत कमी कौशल्य णिसते. त्यातूंन बरीिशी भव्यता व शाणररीक सामर्थ्यग प्रतीत होते. [कुमारस्र्ामी, शहस्री 
ऑफ इंशडर्यन अडँ इंडोनेशिर्यन आटव, पृ. १७.] 
 

व्हीलरने असे सुिणवले आहे की, राज्याने नोकऱ्या णिलेले मौयगकालीन कारार्ीर किाणित 
भारतात स्थाणयक िंालेले बकेार इरािी असावते. [एआर्य व्हॉ. िार, पृ. ९४.] तुषास्पासारिे इरािी झकवा इरािी 
कूळ असलेले भारतीय राज्यपाल मौयांनी पणिम अर्र वायव्य प्रातंात नेमलेले होते ही वस्तुन्स्थती पाहता हे 
संभवनीय णिसते. तथाणप, जर या भार्ामंध्ये इरािी कारार्ीर फार मोठ्या संख्येने स्थाणयक िंालेले 
असतील तर अिमोनीय पद्धतीच्या कलावस्तू फार मोठ्या संख्येने सापडलेल्या नाहीत हेही आियगकारक 
आहे. मौयगकालीन िरबारी कलेिे परीक्षि करताना, एिाद्या साम्राज्यरिनेिा कलाणवष्ट्कार हा क्वणिति 
राष्ट्रीय असतो हेही लक्षात ठेणवले पाणहजे. एिाद्या लहान राज्यापेक्षा कोित्याही साम्राज्यािे स्वरुप 
नैसर्सर्क णरत्याि अणधक सावगणत्रक असते, कारि त्यात सामाणवष्ट िंालेले भार् साम्राज्याच्या प्रस्थापनेपूवी 
परस्परानंा परके असतात. 
 

सारनाथिे झसहशीषग हे परकीय काराणर्रािें काम असाव ेअसे न्स्मथने सुिवले आहे. कारि शभंर 
वषानंतर सािंीच्या िणक्षि प्रवशेद्वारावर अशाि पद्धतीिे णशल्प कोरण्यािा प्रयत्न िंाला. तो फसला. [णहस्री 

ऑफ फाइन आटग इन इंणडया अँड शसलोन, पृ. १६.] जेव्हा भारतीय काराणर्रावंरि हे काम सोपणवले तेव्हा ते तसाि 
नमुना तयार करू शकले नाहीत, असे येथे म्हिावयािे आहे. या अपेणक्षत यशािा वा अपयशािा बरािसा 
संबंध त्या णशल्पाचं्या हेतूशी आहे हे या संिभांत लक्षात ठेविे अर्त्यािे आहे. संपूिग वस्तूिा णविार न करता 
केवळ िणक्षि प्रवशेद्वारावरील णशल्पािी तुलना झसहशीषाशी केली तर णशल्पकलेच्या दृष्टीने झसहशीषाइतके 
ते भव्य व प्रभावी नसेल. तरीही जर अर्िी झसहशीषाच्याि शलैीने हे प्रवशेद्वार सजणवले असते तर 
कलाकौशल्याच्या दृष्टीने ते अणधक मोठे अपयश ठरले असते. सम्राटािा संिेश असिाऱ्या सुडौल, 
प्रमािबद्ध स्तंभाला उठाव िेिे हा सारनाथच्या स्तंभशीषािा हेतू आहे. त्यामुळे तेथे अणलप्ततेिी आणि 
भव्यतेिी वृत्ती शोभनू णिसते. सािंीच्या णशल्पामारे् एक संपूिग वरे्ळी कल्पना आहे आणि म्हिूनि तेथे एक 
अर्िी वरे्ळी शलैी आहे. ते स्मारक पणवत्र मानले जात असल्याने त्याणवषयी लोकमानसाला वाटिाऱ्या 
आिरािा तो अणवष्ट्कार आहे. 

 
मौयगकालीन जार्ावंर वरे्वरे्ळ्या आकाराच्या मृण्मय वस्तू सापडलेल्या आहेत. मातीपासून 

मातृिेवतेिी, मूती बनणवण्यािी, प्रार्णैतहाणसक कालापासूनिी परंपरा सातत्याने िालू होती हे अणहच्छत्रा 
येथील मौयगस्तरात आढळलेल्या वस्तंूवरून णिसून येते. [घोष एआय, व्हॉ. िार पृ. १०६; कुमारस्वामी, शहस्री ऑफ इंशडर्यन 

अडँ इंडोनेशिर्यन आटग, पृ.२०.] पाटणलपुत्रापासून तक्षणशलेपयंत अनेक णठकािी त्या मोठ्या प्रमािावर सापडलेल्या 
आहेत. अनेक वस्तंूना डौलिार आकार आहे आणि ताणंत्रक दृष्ट्या त्या अणतशय सफाईिार आहेत. त्यािें 
रेिीव आकार आणि अलंकार स्पष्टपिे णिसतात. काही वस्तू साच्यातून बनणवल्या असल्या तरी त्यातं 
फारि थोडा सािेबंिपिा आढळतो. तक्षणशलेमध्ये सापडलेल्या मृण्मय वस्तंूमध्ये साध्या मूती, िेवता 
असलेल्या नवसाच्या कोरीव वस्तू, िेळिी, फासे, अलंकार आणि मिी आहेत. [माशगल तशक्षला, व्हॉ. िोन, पृ. ४४०, 
४५४, ४६०.] िेळिी म्हिजे िाके लाणवलेली जनावरे आहेत. हत्ती हा त्यातं णवशषे णप्रय णिसतो. दृष्ट लार् ूनये 
म्हिून रोमन मुले वापरीत असलेल्या ब्युलेसारिी र्ोल मोठी पिके अलंकारामध्ये आढळतात 
  



 अनुक्रमणिका 

सदंभवसूची 
 

अणिकरम, इ. डब्ल्य.ू–अली णहस्द्री ऑफ बणुद्धिंम इन णसलोन कोलंबो, १९४६. 

अन्ग्नपुराि.–संपा. णमत्र. कलकत्ता, १८७३–७९. 

अय्यंर्ार, पी. टी. एस्.–णहस्री ऑफ णि ताणमळस टु. ए. डी. ६००, मद्रास, १९२९. 
अय्यंर्ार एस् के.–णि णबणर्झनग्ज ऑफ साऊथ इणंडयन णहस्री. मद्रास, १९१८ अय्यंर्ार 

कमेमोरेशन व्हॉल्यूम. 
ऐतरेय ब्राह्मि,–संपा. आर्ाश,े पुिे,१८९६. 

ॲलन, जे.–कॅटलॉर् ऑफ णि कॉइसस ऑफ एसशटं इंणडया (णब्रणटश म्युणिंअम).लंडन, १९३६. 

आळतेकर, ए. एस्.–स्टेट अँड र्व्हनगमेंसट इन एसशटं इंणडया, बनारस, १९४९. 

ॲलणथम, एफ्.–वले्टरे्णशश्ट आणिंअसत इन ग्रीणशशन त्साइटआल्टर हालं १९३७–३८. 
अंजाणरया, जे.जे.–णि नेिर अँड ग्राऊंडस् ऑफ पोणलणटकल ऑन्ब्लरे्शन इन णि झहिु स्टेट. 

लंडन १९३५. 
अंरु्त्तर णनकाय.–संपा. मॉणरस ॲड हाडी, लंडन १८८३–१९००. 

अर्श्घोष, बुद्धिणरत.–संपा. कॉवले, ऑक्सफडग, १८९३. 

ओबोइयेर, जे.–आतग ए स्तील ि लें ि. पॅणरस, १९५१. 

बाि. हषगिणरत.–संपा. ्यूरर, मंुबई, १९०९. 

बाबलों.–रूआ ि सीरी.. पॅणरस, १८९०. 

बारुआ. बी. एम्.–अशोक अडँ णहज इन्सस्क्रप्शसस, कलकत्ता, १९४८. 

बॅशमॅ, ए. एल.्–णहस्री अँड डॉन्क्रसस ऑफ णि आजीणवकाज्, लंडन, १९५१ णि वडंर िॅट वॉज 
इंणडया, लंडन १९५४. 

बंधोपाध्य, एन्.सी. –इकॉनॉणमक लाइफ अँड प्रोगे्रस इन एसशटं इंणडया. 

वानेट, एल. डी –ॲणटणक्वणटज् ऑफ इंणडया. लंडन, १९१३. 

वरेॅट, डी.–स्कल्प्िर िॉम अमरावती इन णि णब्रणटश म्युणिंअम्, लंडन, १९५४. 

बेलोि बी.–ग्रीणशश ंरे्णशश्ट, तीन िंड, स्रासबुर्ग १८९३–१९०४. 

बेलॉक, बी.–ग्राइणशश ेरे्णशस्ट तीन िंड, स्रासबुर्ग १८९३–१९०४. 

बील, एस.–बुणद्धस्ट रेकॉडगस् ऑफ णि वसे्टनग वल्डग. लंडन, १८८३. 

बेणनप्रसाि.–णि स्टेट इन् एसशटं इंणडया, अलाहाबाि, १९२८. 

बेव्हन, इ. आर.–हाऊस ऑफ सेल्यूकस, लंडन, १९०२. 



 अनुक्रमणिका 

भाडंारकर, डी. आर.–अशोक, कलकत्ता १९२५. 

भाडंारकर, आर. जी.–णि अली णहस्द्री ऑफ णि डेक्कन, कलकत्ता, १९२८. 

भट्टािायग एस्.–णसलेक्ट अशोकन एणपग्रा्स णवथ ॲनोटेशसस्, कलकत्ता, १९५२. 

णबर्डेॅड, पी, ए.–लाइफ अडँ णलजेंड ऑफ र्ोिम. लंडन, १९१४. 

ब्लोि, जे.–ले एस्के्रपणसओ ंि अशोक.पॅणरस, १९५०. 

बुश–लेक्लकग .–ईसतुआर िे सेल्यूसीद्. पॅणरस, १९१३–१४. 

बोस, ए–सोशल अँड रूलर इकॉनॉमी ऑफ नॉिगनग इणंडया, कलकत्ता, १९४२–४५. 

बे्रलोअर.–कौणटल्य स्टुणडयन, बॉन, १९२७–३४ 

ब्रह्माडं पुराि,–मंुबई, १९०६. 

वकग हाडगट् जे.–णि एज ऑफ कॉसस्टंटाईन िी गे्रट, लंडन, १९४९. 

बर्ेस, जे.–णरपोटग ऑन णि ॲणटणक्वणटज् ऑफ काणथयावाड अँड कच्छ, लंडन, १८७६. 
बुहलर, जी.–इंणडयन पणॅलओग्राफी, मुबंई, १९०४. ऑन णि ओणरणजन ऑफ णि इणंडयन ब्राह्मी 

अल्फाबेट, स्रासबुर्ग, १८९८. 
काल्डवले, आर.–ए कंपॅरेणटव्ह ग्रामर ऑफ णि द्रणवणडयन लँग्वजेेस्, लंडन, १८७५. 

कॉिं, इ.–बुणद्धिंम, इटंस् एसेसस अँड डेव्हलपमेसट ऑक्सफडग. १९५३ 

कुमारस्वामी, ए. के.–णहस्द्री ऑफ इणंडयन अँण्ड इंडोनेणशयन आटग लंडन, १९२७. 

कॉडझरग्टन, एच्. डब्लू–ए शॉटग णहस्री ऑफ णसलोन, लंडन, १९३९. 

क्यूझमर्, जे–(आणि इतर) णरव्हीझलर् इंणडयाज् पास्ट, लंडन, १९३९ 

कझनर्हॅम, ए.– एसशटं जॉग्रफी ऑफ इणंडया, कलकत्ता १९२४. कॉइसस ऑफ एसशटं इंणडया लंडन 
१८९१. ए बुक ऑफ इणंडयन एराज्. कलकत्ता १८८३. 

िासरु्प्ता. एस्. एन्–णहस्री ऑफ इणंडयन णफलॉसॉफी. कें णब्रज १९२३–४९. 

िातें जी. टी.–णि. आटग ऑफ वॉर इन एसशटं इंणडया, लंडन १९२९. 

डे, एन्. एल.्–जॉग्रणफकल णडक्शनरी ऑफ एसशटं अँड मेडीएव्हल इणंडया लंडन १९२७. 

णिव्याविान,–संपा. कॉवले आणि नील. कें णब्रज, १८८६. 

िीपवसं,–संपा. ओल्डेनबर्ग, लंडन, १८७९. 

िीघ णनकाय,–संपा, हीस डेन्व्हड् आणि कापेंटर, पी. टी. एस.लंडन, १८९०–१९११. 

णडझरर्र डी.–णि अल्फाबटे लंडन, १९४७. 

णिणक्षतार, व्ही आर.–मौयगन पॉणलटी मद्रास, १९३२. वॉर इन एसशटं इणंडया, मद्रास १९२९. 



 अनुक्रमणिका 

ित्त, एन्–अली मोनॅन्स्टक बुणद्धिंम. कलकत्ता १९४१. 

एर्रमौट, पी. एच्. एल.्–णि क्रॉनॉलॉजी ऑफ णि रेन ऑफ अशोक मौरीय. लंडन, १९५६ 
इणलर्ट–डाऊसन, एच् एम अँड जे.–णहस्री ऑफ इंणडया ॲज टोल्ड बाय इटस् ओन 

णहस्टोणरयसस. कलकत्ता १९५३. 
फॅग्युगसन, जे.–णहस्री ऑफ इंणडयन अँड ईस्टनग आर्सकटेक्िर लंडन, १९१०. 

फग्युगसन जे आणि बरे्स, जे–केव्ह टेंपल्स् इन इंणडया लंडन, १८८०. 
णफक, आर.–णि सोशल ऑर्गनायिेंशन इन नॉथग–इस्ट इंणडया इन् बदु्धाज टाइम, कलकत्ता, 

१९२०. 
णफणलओिंा, जे, आणि रनू एल.्–लें ि क्लाणसक, पॅणरस, १९१७. 
फुश.े ए. णि.–णबणर्झनग्ज ऑफ बदु्धीष्ट आटग पणॅरस १९१७. लार गॅ्रको बणुद्धक िय ूर्ाधंारा. पॅणरस, 

१९०५–१८, ला णवअइ रूत िबावत्र आ तक्षीला पणॅरस, १९४७ 
िँकफोटग एच्.–आटग अँड आर्सकटेक्िर ऑफ णि एसशटं ओणरएंट हामंडस्वथग, १९५४. 

र्ायर्र डब्ल्य,ू–िी िीपवसं अँड महावसं कोलंबो. १९०८. 

णघशगमन आर,–लीरान पॅणरस, १९५१. 

घोष, बी. के–णि झहिु आयणडअल ऑफ लाईफ; कलकत्ता १९४७. 

घोषाल, यु. एन्.–णि ॲगे्रणरयन णसन्स्टम इन एसशटं इणंडया. कलकत्ता १९३०, णि णबणर्झनग्ज ऑफ 
इंणडयन णहस्टोणरओग्राफी कलकत्ता १९४४ स्टडीज इन इंणडयन णहस्द्री अँड कल्िर, मंुबई १९५७ 
कॉणरब्युशसस टु णि णहस्द्री ऑफ णि झहिु रेव्हेसयु णसन्स्टम, कलकत्ता १९२९. 

र्ाईल्स, एच्. ए.–रॅव्हल्स ऑफ फा–णहयान. कें णब्रज, १९२३. 

ग्लॅसेनॅप, एच्. फॉन–िेअर जायणनस्मृस. बर्सलन, १९२६. 

र्ोिले, बी. जी.–बुणद्धिंम अँड अशोक, मंुबई १९४९. 

ग्रसवडेेल, ए.–बुणद्धस्ट आटग इन इंणडया. लंडन, १९०१. 

रु्हा, बी. एस.–आऊटलाईन ऑफ णि रेणशयल णहस्द्री ऑफ इणंडया कलकत्ता १९३७. 
रु्प्ता, पी. एल.्–ए णबन्ब्लओग्राफी ऑफ णि होडग ऑफ पिंमाकग ड् कॉइसस इन एसशटं इंणडया, मंुबई 

१९५५. 
हणरवसं संपा.–झकजवडेकर, पुिे १९३६. 

हिंगफेल्ड, इ. इ.–अर्सकऑलॉणजकल णहस्द्री ऑफ इराि, लंडन, १९३५. 

णहरोडोटस.–णहस्री लोएब क्लाणसकल लायब्ररी, लंडन १९२१–२५. 

हेमिंद्र.–अणभिानझितामणि. संपा, बोटझलक आणि राऊ, सेंट पीटसगबुर्ग, १८४७. 

हॉणफर्र, एम्.–एल्युि सुर ल कौन्ससल ि वैशाली, लोव्हाए,ं १९४६. 



 अनुक्रमणिका 

हॉनगर, आप्. बी.–वुमेन अंडर णप्रणमणटव्ह बणुद्धिंम, लंडन १९३०. 

हुल् टश, इ.–कॉपगस इन्सस्क्रप्शनम इंणडकारम िंड एक, लंडन, १८८८–१९२५. 

हटन, जे. एि–कास्ट इन इणंडया कें णब्रज, १९४६. 

हुइ ली.–लाईफ ऑफ हयएून् त्संर् भाषा ंबील लंडन, १९११. 

इन्त्संर्.–ए. रेकॉडग ऑफ बुणद्धस्ट प्रॅन्क्टसेस् (ताकासुसु आवृत्ती) ऑक्सफडग १८९६. 

जातकाज्.–संपा. फॉस्बोल, पी. टी. एस. लंडन, १८७७–९७. 

जयस्वाल, के. पी.–झहिु पॉणलटी, बंर्लोर, १९५५. 

जॉली, जे–अथगशास्त्र ऑफ कौटल्य, लाहोर, १९२३. रेस्ट उण्ट णिंटं स्रासबुर्ग, १८९६. 

जौरे्ट, पी.–मणॅसडोणनयन इणंपणरॲणलिंम अँड णि हेलेनायिेंशन ऑफ णि ईस्ट, लंडन, १९२८. 
कौटल्य.–अथगशास्त्रम् संपा. र्िपती शास्त्री, णत्रवेंद्रम, १९२१–२५. भाषा. आर शामशास्त्री, म्हैसूर, 

१९५६. 
कल्हि.–राजतरंणर्नी, संपा. स्टाइन, मंुबई, १८९२. 

काणलिास.–मालणवकान्ग्नणमत्रम्, संपा. सुरू, मंुबई, १८९२. 
कािे, पी. व्ही.–णहस्री ऑफ णि धमगशास्त्राज्, पुिे, १९३०–४६. कात्यायनस्मणृतसारोद्धर. पुिे, 

१९३३. 
कपाणडया, के. एन्.–झहिु णकन्सशप, मंुबई १९४७. 

केनग, एफ्–अशोक बनग, १९५६. 

केनग, एच्.–मसॅयुअल ऑफ इणंडयन बणुद्धिंम, स्रासबुर्ग, १८९६. 

कीथ ए. बी.–णहस्री ऑफ ससं्कृत णलटरेिर, ऑक्सफोडग, १९२८. 

कोसबंी, डी. डी.–इंरोडक्शन टु णि स्टडी ऑफ इंणडयन णहस्री, मंुबई, १९५६. 

कोनोव एस्–कौटल्य स्टडीज्, ऑस्लो, १९४५. 

कृष्ट्ि राव, एम्. व्ही.–स्टडीज् एन कौटल्य, म्हैसूर, १९५३. 

कुरेशी, एम्. एच्.–ए र्ाईड टु राजणर्र, णिल्ली, १९३९. 

लंकावतारसूत्र,–संपा. सुिुंणक, लंडन, १९३२. 

लॅसेन, सी–इंणडश ेआल्टरथुम्सकंुड, लायान्प्िंर् आणि लंडन, १८५८–१८७४. 

लॉ, बी सी.–सम क्षणत्रय राइब्ज् ऑफ एसशटं इंणडया, कलकत्ता, १९२४. राइब्ज् इन एसशटं 
इंणडया, पुिे १९४३. जॉग्रफी ऑफ अली बुणद्धिंम, लंडन १९३२. 

लॉ. एन्. एन्.–आस्पेक्टस् ऑफ एसशटं इणंडयन पॉणलटी, ऑक्सफडग, १९२१ इंटर–स्टेट 
णरलेशसस इन एसशटं इणंडया, कलकत्ता १९२०. 



 अनुक्रमणिका 

लेबी एस्.–लें ि णसणवलीिंात्रीस पणॅरस १९३८, ल नेपाल. पॅणरस, १९०५–०८. 

लोहुइिें ि लीअु जे. इ व्हान–‘िी णसणथयल’ णपणरअड… लंडन, १९४९. 

ल्यूडसग, एि.–िास व्युफेलन्स्पल इन आल्टेन इंणडयन बर्सलन, १९०७. 

महाभारत, संपा. जी. कृष्ट्िाजी. मंुबई, १८८८. 

महावसं, पी. टी. एस्. लंडन, १९०८. 

महावस्तु, संपा सनार पॅणरस १८८२–९७. 

मनु, धमगशास्त्र, संपा. जॉली, लंडन, १८८७. 

मणज्जहम णनकाय, पी. टी. एस्. लंडन, १८८८–८९. 
मजुमिार, आर. सी.–(संपा.) णहस्री ॲसड कल्िर ऑफ णि इंणडयन पीपल, व्हा. िोन. णि एज् 

ऑफ इणंपणरअल युणनटी, मंुबई १९५१. 
मजुमिार आर. सी–एसशटं इंणडया, बनारस, १९५२. कापोरेट लाईफ इन इसशटं इंणडया, पुिे, 

१९२२. 
माशगल, जे.–मोहेंजो–िारो अँड णि इंडस् णसन्व्हलायिेंशन. लंडन १९३१ तणक्षला, कें णब्रज, १९५१. 

र्ाईड टु सािंी, कलकत्ता, १९१८. 

महालसेकर, जी. डी.–णडक्शनरी ऑफ पाली प्रॉपर नेम्स, लंडन १९३७–३८. 

मकॅझक्रडल, जे. डब्ल्य–ूएसशटं इंणडया ॲज णडस्क्राइब्ड्  बाय मेर्नॅ्स्थणनस अँड ॲणरअन कलकत्ता 
१८७७ एसशटं इणंडया ॲज णडस्क्राइब्ड् बाय टॉलेमी, कलकत्ता, १९२७. एसशटं इणंडया ॲज णडस्क्राइब्ड् इन 
क्लाणसकल णलटरेिर, लंडन, १९०१. एसशटं इंणडया ॲज णडस्क्राइब्ड्  बाय क्तेणसयस णि न्क्नणडयन. लंडन, 
१८८२. णि इसव्हेजन ऑफ इणंडया बाय अलेक्िंाडंर णि गे्रट. लंडन, १८९६. 

मकॅ् फेल, जे. एम्.–अशोक. कलकत्ता १९२६. 
मेयेर, जे. जे.–सेक्शुअल लाणअफ इन एसशटं इणंडया. लंडन, १९३०. िास आल्टइणंडश बुि फोन 

वले्ट उण्ट् श्टा्सलेबने हॅनोव्हर, १९२५. मेहता आर. एल. णप्र–बुणद्धस्ट इणंडया. मंुबई, १९३९. 

मेंणडस, जी. सी.–णि अली णहस्री ऑफ णसलोन, कलकत्ता, १९४८. 

मुकजी, आर. के.–णहस्री ऑफ इणंडयन णशझपर्, लंडन, १९१२. अशोक लंडन, १९२८. एसशटं 
इंणडयन एज्युकेशन, लंडन, १९४७. 

मोरलंड, डब्ल्य,ू एि–णि ॲगे्रणरयन णसन्स्टम ऑफ मुस्लीम इंणडया. कें णब्रज, १९२९. 

मोतीिंद्र, साथगवाह, पटना, १९५३. 
मूर्सत, जी. एस. आणि अय्यरं्ार, ए. एन. के.–णि एणडक्टस ऑफ अशोक णप्रयिर्सशन, मद्रास, 

१९५१. 

म्युलर, एम.–णहस्री ऑफ एसशटं ससं्कृत णलटरेिर, लंडन, १८५९. 

नारायि, ए. के.–णि इण्डो–ग्रीक्स, ऑक्सफडग, १९५७. 



 अनुक्रमणिका 

नार् के.–ले तेओरी िीप्लोमातीक ि लें ि ऑसीएन. पॅणरस, १९२३ 
णनयोर्ी, पी.–कॉपर इन एसशटं इंणडया. 
णनळकंठ शास्त्री, के. ए.–(संपा) णि एज ऑफ िी नंिाज् अँड मौयाज् बनारस, १९५२. णह िोळाज्. 

मद्रास १९३५–३७. 

णनकम, के. ए. आणि मकेॅ्कऑन, आर.–णि एणडक्टस् ऑफ अशोक, णशकार्ो १९५९. 

ओिंा, जी. एि.–भारतीय णलणपमाला, अजमेर, १९१८. 

ओल्डणफल्ड.–स्केिेस िॉम नेपाळ–लंडन १८८०. 

ओम्स्टेड, ए. टी.–णहस्री ऑफ णि पशीयन, एंपायर, णशकार्ो, १९४९. 

पार्सर्टर, इफ्. इ.–णि पुराि टेक्स्ट ऑफ णि डायनॅन्स्टज् ऑफ णि कणल एज. लंडन, १९३१. 

पणरणशष्टपवगन्, संपा.–जाकोबी, कलकत्ता, १८८३–९१. 
पाकग र, एच्.–एसशटं णसलोन. लंडन, १९०९. 

पाडें. जी. सी.–स्टडीज इन णि ओणरणजन ऑफ बणुद्धिंम अलाहाबाि, १९५७. 

पाणिनी, अष्टाध्यायी. संपा.–नॉटझलक. लायन्प्िंर् १८८७. 

पतंजली, व्याकरि महाभाष्ट्य, संपा.–कील्हॉनग, ३ व्हॉल्स, मंुबई, १८९२. 

पेणरप्लस.–णि एणरणिअन सी. भाषा. मकॅझक्रडल, लंडन, १८७९. भाषा.ं स्कॉफ. लंडन, १९१२. 

प्लुटाकग .–लाइफ ऑफ अलेक्िंाडंर, लंडन, १९१४–२६. 

न्प्लनी.–नॅिरल णहस्री लंडन १९३८. 

पॉणलणबअस.–णहस्रीज्, लंडन. १९२२–२७. 

प्राि नाथ.–ए स्टडी इन णि इकॉनॉणमक कंणडशन ऑफ एसशटं. इंणडया. लंडन, १९२९. 

णप्रससेप, जे.–एसेज ऑन इणंडयन एणँटणक्वटीज, लंडन, १८५८. 

प्रणिंलस्की, जे.–ला लेजािं ि लॉपेरर अशोक पॅणरस, १९२३. 

रायिौधरी एि. सी.–पोणलणटकल णहस्री ऑफ एसशटं इणंडया कलकत्ता १९५३. 

राधवन, व्ही.–काणलिास अडँ कौटल्य. नार्पूर, १९४६. 

राधाकृष्ट्िन, एस्.–इंणडयन णफलॉसॉफी, लंडन १९२३–२७. 

रॅप्सन, इजे.–एसशटं इंणडया केणब्रज १९१६. इंणडयन कॉईसस, स्रासबुर्ग, १८९७. 

रे, एि. सी.–डायनॅन्स्टक णहस्री ऑफ नॉिगनग इणंडया, कलकत्ता, १९३१–३६. 



 अनुक्रमणिका 

रे, एन.–मौयग अँड शुरं् आटग, कलकत्ता, १९४५. 

रामायि–संपा. मुधोळकर, मंुबई, १९१२–२० 

रनु एल.–णरणलजसस ऑफ एसशटं इंणडया, लंडन १९५३ लणसणवलायणसओं ि लें ि एसशन पणॅरस, 
१९५०. 

रोलंड, बी–णि आटग ॲसड आर्सकटेक्िर ऑफ इणंडया, लंडन, १९५३. 

ऱ्हीस डेन्व्हडस, टी. डब्ल्यू.–बुणद्धस्ट इणंडया लंडन १९०३. बुणद्धिंम लंडन १९०७ 

राइस, बी. एल.–मायसोर अँसड कूरे् िॉम णि इंन्सस्कप्शसस, लंडन, १९०९. 

रोस्ठोव्हटिेंफ एम. आय.–णि सोशल अँड इकॉनॉणमक णहस्री ऑफ णि हेलेणनन्स्टक वल्डग, 
ऑक्सफडग, १९४१. 

णश्मडट इ. एफ.–पसेपोणलस णशकार्ो, १९५३. 

श्लंबर्गर, डी आणि क्युणरएल, आर.–ते्रजोर मोनतेर पॅणरस, १९५३. 

शूणब्रर्, डब्ल्यू.–णि लेईर िेअर जैनाझ् र्ोंणटरे्न, १९२६. 

सेन, ए सी.–अशोकाज एणडक्टस् कलकत्ता, १९५६. 

सनार, इ.–ले कास्त िा ंलेंि, पॅणरस १८९६. ले एसस्के्रपणसओ णपयिन्स्स पॅणरस, १८८१. 

सरकार, डी. सी.–णसलेक्टा इसस्क्रप्शन बेअरींर् ऑन इंणडयन णहस्री अँड णसन्व्हलायिेंशन. 
कलकत्ता, १९४२. 

णसवराजणपल्ल,े के. एन.–क्रॉनॉलॉजी ऑफ णि अली ताणमळस, मद्रास १९३२. 

स्कंिपुराि, संपा. पौषीकर पुिे, १८९३. 

न्स्मथ व्ही.–अशोक ऑक्सफडग १९२४. अली णहस्री ऑफ इंणडया ऑक्सफोडग, १९२४. णहस्री ऑफ 
फाईन आटग इन इंणडया अँड णसलोन. ऑक्सफडग, १९३०. 

स्रॅबो,–ॲनाबॉणसस (व्ही. मकॅझक्रडल). 

स्टाईन. ओ.–मेर्सॅ्थेनेस उण्ट कौणटल्य वीन १९२१. 

तारानाथ, र्ोणशश्ट िेस बणुद्धस्मुस इन इणंडयन, सेंट पीटसगबुर्ग १८६९. 

टानग, डब्ल्य.ू डब्ल्य.ू–हेलेणनन्स्टक णसन्व्हलायिेंशन, लंडन, १९२७. ग्रीक्स इन बॅन्क्रया ॲण्ड 
इंणडया, कें णब्रज, १९५१. 

णटमर, बी. सी. जे.– मेर्सॅ्थेनेस एन डे इंणडश ेमात्शाणपज ॲमस्टरडॅम १९३०. 



 अनुक्रमणिका 

थॉमस इ जे.–णि णहस्री ऑफ बुणद्धस्ट थॉट, लंडन १९३३. 

उपणनषिस्. छािंोग्य, मुण्डक, बृहिारण्यक, संपा. आर्ाश ेपुिे १८९५ 

वालावलकर, पी. एि.–झहिु सोशल इंन्सस्टयूशसस. बडोिे, १८४२ 

ला वाले पसेु. एल. डे.–लें ि ओ तों िे मौयग पणॅरस, १९३० 

वसंर्थ्थपकाणसनी, संपा. महालसेकर, पी. टी. एस. लंडन, १९३५. 

वायु पुराि, संपा. णमत्र, कलकत्ता १८७९–८८  

णवष्ट्िु पुराि, संपा रु्प्ता, र्ोरिपूर, १९५२. 

णवनयणपटक, संपा. ओल्डेनबर्ग, १८७२–८३. 
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िेकोिगमौश े

िेवधमगन 

िेवपाल 

िेववमा–(िेववमगन) 

िेवानमणपय 

िेवानमणपय णतस्स 

िेवी 

धनर्र व रु्रािी यािें स्थान 

धनानंि 

धम्म 

धम्ममहामत्त 

धम्मयात्ता 

धम्मणवजय 

धम्मा 

धम्माशोक 

धमग 

धमगणववधगन– (पहा कुिाल) ४३, २५८ 

धमा 

धातू (लोिंड) 

धौली 

धंुणडराज 

नर्रणनयोजन 

नर्रसयायाधीश 
नर्रप्रशासन (नार्री प्रशासन नर्रपाणलकेिी जबाबिारी)–१३०, १५८–१६२ (पहा र्ोप, नार्रक, 
स्थाणनक) 
नतगक व नट 

नार्रक (नर्रणवयोहालक) 

नार्ाजुगनी 
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नाभक टोळ्या 

नाभपंक्ती–१७३ नकाशा, ३५६. 

नारायि ए. के. 

नािी– 

–अणथणनयन घुबड 

–आहत नािी 

–काकिी 

–िािंीच्या णिपा 

–नेर्म 

–पि 

–माशक 

–णसग्लोइ 

–सेल्यूणसड नािी 
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णनयोर्ी 
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नेपाळ (पहा परराष्ट्राशंी सबंधं), ६७, नकाशा, ३२१. 

नेणमत 

नंि 

सयायिानणवषयक अणधकारी सयायालयीन अणधकारी)–१४३–१४५, १५९ (पहा राजूक) 

पतंजली 

पद्मावती 

परकीय व्यापारी 

परिम 
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परराष्ट्रीय संबधं 

–इरािबरोबर 

–िणक्षि भारताबरोबर 

–नेपाळबरोबर 

–मध्य आणशयाबरोबर 

–श्रीलंकेबरोबर 

–हेलेणनक जर्ताबरोबर 

पणरणनवाि 

पणरणशष्टपवगन 
पाटीलपुत्र 
पाणिनी 

पािी पुरवठा 

पाण्ड्–१७३ नकाशा १८६. 

पाणतमोक्कणवधी 

पाणरि 

पार्सर्टर 

पालकीरंु्डु (पाल्कीरंु्डु) 

पालि–१७३ नकाशा. 

पाळीव प्रािी 

णपर्ॉट 

णपतणनक–१७३      , ३५१ 

णपयिन्स्स 

पुरािे 

पुरातत्त्वीय पुराव े

पुष्ट्यरु्प्त 

पुष्ट्यधमगन 

पुष्ट्यणमत्र 
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पेणरप्लस 

पैल 

पािंाल 

पाडें 

झपर्लवत्स 

पॅरोपॅणमसािे 

पॉणलणवअस 

प्रिार 

प्रणिंलस्की 

प्रवास 

प्राकृत 

प्रािीन वाङ् मयीन साधने (ग्रीक व लॅटीन) 
प्राण्यानंा णिलेली वार्िूक 
प्रािेणशक 

णप्रससेस 

प्राणंतक प्रशासन 

प्लीनी 

प्लुटाकग  

फान लोहुहायिेंन छे 

फाणहयान (फाहेन) 

णफक 

णफलीओिंा 

णफणलप ॲणरडेअस 

फूश े

फेिंी 

्लीट 

बणिंरा 
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बनारस (वारािसी, काशी) 

बराबर रु्हा–७, २१४, २४१, ३१३, ३१६, लेिािे भाषातंर–३५५ 

वकग  हाडगर 

बजेस 

बाि 

बाणवलोणनया 

बावलेों–३३४ 

बारा राशी (नक्षत्र मंडळ) 

बारूआ 

णबरूिे 

बील 

बुहलर 

बेव्हन 

बेसनर्र 

बेराट 

बोणधवृक्ष 

बोस 

बौद्ध धमग 

–आणि अशोक 

–आणि रु्लाम 

–आणि जात 

–आणि धम्म 

–आणि मार्ग 

–आणि बौद्ध णशष्टमंडळे 

–आणि णस्त्रया 

बौद्धधमगसंर्ीती 

बंधुपाणलत 
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झबिुसार 

झबणबसार 

बॅन्क्रयन ग्रीक 

बॅन्क्रया 

बॅशमॅ 

ब्रह्मणर्री 

ब्रह्मिेव 

ब्रािमनेस 

ब्राह्मिधमग 

ब्राह्मिािें स्थान 

ब्राह्मिे 

ब्राह्मी 

ब्रलॅोएर 

बृहद्रथ 

ब्लोि 

भद्रबाहु 

भद्र भाषातंर 

भरूकच्छ (भडोि)–१०८, ११४–११६, ११७ नकाशा, १७९, ३१६, ३१९, ३२४, ३२७. 

भवभतूी 

भारहूत 

णभलसा 

भेरीघोष 

भोज 

भाडंारकर 

भतूक (पहा रु्लाम, िास)–१०३, १२४, १२५, १६६ 

मर्ध 

मान्ज्ज्िंमणनकाय 
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मयुरा (पहा िर्डातील णशल्प)–२६८. 

मधुरा 

मध्यंतरकाल 

मनु 

मसाल्यािे पिाथग 

महाधम्मरन्ख्ित 

महाबोणधवशं 

महाभारत 

महाभाष्ट्य 

महामत्त 

महामंत्री 

महारठ्ठ–६७ नकाशा. 

महावशं 

महासमत्त 

महास्थान 

मझहि (महेंद्र) 

मझहिािे श्रीलंकेला णशष्टमंडळ 

मणहष 

मणहषमंडळ–६७ नकाशा. 

मातीिी भाडंी 

मानसेहरा 

माया–८३. 

माशगल 

मासे 

मास्की (मस्की) 

णमन्स्स 

मुकजी 
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मुद्राराक्षस 

मेर्नॅ्स्थणनस 

मोग्याणलपतु्त णतस्स 

मोरलँड 

मौयग आणि पणिमी िेश याचं्यातील सपंकग  

मौयगकालीन अथगव्यवस्था 

मौयगकालीन णवटा 

मौयािा िणक्षिणवजय 

मौयांिे कुळ–१६–१७, १८–२२, २७५ (कालानुक्रम) 

मौयांच्या अणधकाऱ्यािंी पिनामे 

मौयांच्या अवशषेािंी स्थाने 

मौयांच्या राजपिणवषयक कल्पना 

मौल्यवान धातू व रत्ने 

मंत्र (जािूणर्री) 

मंणत्रपणरषि 

मृण्मय वस्तू 

मणॅकॲव्हेली 

मकॅ्फेल 

यवन 

यशस 

यज्ञ 

येरारु्डी 

युक्त 

योन–१७३–नकाशा, १७३, १७९–१८०, १८१, (पहा यवन) २६३. 

रघुवशं 

राइट 

राईस 
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राघवन 

राजर्ृह–८, ५८, ११४, २६१, (राजर्ीर) ३१७, ३३१. 

राजतरणर्िी 

राजमार्ग (राज रस्ते)–११३, ११४–११८, ११७, नकाशा 

राजािे िूत (पुणलसानी) 

राजाणवरणहत राज्य–१६९–१७० (पहा टोळ्यािंी प्रजासत्ताके) 

राजूक 

राजूल मण्डणर्री 

राजेसद्र कौस्तुभ 

रािीिा आज्ञालेि  भाषातंर 

राधारु्प्त 

रामपूवा 

रामायि 

रायिौधरी 

णरणष्टक (ऋणषक)–१७३ नकाशा. 

रुद्रिामन 

रुपनाथ 

रुन्म्मनिेइ–७, ६९, ७०, ९३–९४, २४९, ३२३ भाषातंर–३५७. 

राय 

रेशीम 

रोमिैौते 

रोस्टोव्हटिेंफ 

रॅप्सन 

रॅक 

ऱ्हीस डेन्व्हडस 

ऱ्हीस डेन्व्हडस (णमसेस) 

लघुणशलाशासने (लघुलेिन), ३, ७, ५१, ५२–५५, १४३, २१५, २३२, २३९, २७५,       –३५४–३५५ 
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लाकूडकाम 

लाल बी. बी. 

णलपी 

णलच्छवी 

णलव्ही (लेवी, लेव्ही) 

लोणरया अरराज 

लोणरया नंिनर्ड 

लंपक (लम्पन, लंघन) 

लुन्म्बनी–(लुन्म्बनीवन) ६९–७१, ९३, २५०, ३२३, ३५७ (पहा रुन्म्मनिेइ) 

लॅसेन 

लॉ. बी. सी. 

वनवासी–६७ नकाशा 

वाडगर 

वान्ल्मकी 

वाल्श 

वारािसी 

णवर्ताशोक 

णवजय 

णविकाम 

णवणिशा 

णवनयणपटक 

णवसस्टन 

णवभज्जवाि 

णवराट 

णववाह 

णवर्श्कमगन भोवन 

णवष्टी 



 अनुक्रमणिका 

णवष्ट्िुरु्प्त 

णवणहरी िििे 

वीताशोक 

वीरसेन 
वरे्ळे आज्ञालेि 

–पणहला–१३४, १४१, १४३–१४५, १५९, २०५, २३७, २८२, ३१८, भाषातंर–३५२–३५३. 
–िुसरा–१४१, १६२, २३८, भाषातंर–३५३–३५४. 

वतेन 

वशे्या 

वैद्यकीय कें दे्र 

वैवाणहक स्नेहसंबधं 

वैशाली 

वरं्–६७, नकाशा, १०८, ११६, १८४. 

वसंर्थ्थपकाणसनी 

झवटरणनत्िं 

वृज्जी (व्रज्जी) 

बृहस्पती 

वटॅसग 

वडेॅल 

वॉझमग्टन 

व्याज 

व्यापार 

व्यापार णनयमन 

व्यापारी मार्ग–(पणिमेकडिे)–११७–११८       

व्हीलर 

शतधनुस 

शतधसवन 

शतपथब्राह्मि 
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शमा 

शसे्त्र बनणविारे कारार्ीर 

शाक्य 

शापने्सतए 

शालग मेन 

शाणलशुक 

शाहबािंर्ढी (शाहबाजर्ढी)–७, ९, १७३, १७८, १८०, छायाणित्र ३२५. 

णश हुआंर् टी–२००, २९८, ३०४. णशह व्हॅर् टी) 

णशक्षा 

णशशुपालर्ड 

णशष्टमंडळे 

शतेकऱ्यािें स्थान 

शुरं् 

श्रमि 

श्रविबेळर्ोळा 

श्रावस्ती 

श्रीलंका 

श्रेिी 

सनार 

समाज 

समाप 

समाहता 

समुद्र 

समुद्ररु्प्त 

सरकार डी. सी. 

सहस्त्राम 

समगनेस 
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साणतयपुत्र 

सायरेनिा मर्स–५७–५८, ६३, (पहा हेलेणनक राजे) 

सारनाथ 

साणरपुत्त 

णसडरस्की 

णसद्दापूंर 

सुर्त्र 

सुडो ओणरजेन 

सुित्त 

सुभद्रारं्ी 

सुमन 

सुमंर्ल णवलासनी 

सुयशस 

सुविगणर्री 

सुविगभमूी–६७ नकाशा. 

सुणसम 

सेत महेत 

सेन 

सेल्युकस णनकेटर–१३, १९, २२, २३, २७, १९३, २६३,(सेल्युणकड) १६९, १७५. 

सैणनक 

सैसय 

सोपारा 

सोफर्सेनोस–(सुभार्सेन) 

सोमायणथस 

सोमवमगन 

सोहर्ौरा 

संणकसा (संणकस्था) 
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संर्त–२५४. 

संघ–३, १४, ५२, ५९–६३, ६८, २०६, २०९, २२२, (पहा बौद्धसंघ) २४८, २४९, २६१, २६६, ३१६. 

संघणमत्रा–(संघणमत्ता) 

संघ उपार्ते 

संणनधाता (कोवाणधकारी) 

संप्रती (संप्रणत) 

संबोणध 

संस्कृत 

सािंी 

झसहशीषग 

सँड्रोकोटस 

स्टाईन 
स्रँबो 
स्तंभशासने (स्तंभलेि, स्तंभावंरील आज्ञालेि) 

–पणहले स्तंभशासन–२४२–२४३. भाषातंर–३५८. 

–िुसरे स्तंभशासन–२४३, भाषातंर ३५८–३५९. 

–णतसरे स्तंभशासन–२४४, भाषातंर ३५९. 

–िौथे स्तंभशासन–१४५–१४८, १५४, २४५, २८० भाषातंर– ३५९–३६०. 

–पािव ेस्तंभशासन–४४, १६६, २४६, भाषातंर ३६०–३६१. 

–सहाव ेस्तंभशासन–१३४, २४७, भाषातंर ३६१. 
–सातव ेस्तंभशासन–५५, ६२, ११५, १४३, १५४, १६४, १७६, १९५, २१५, २४७, २५९, २६३, 
भाषातंर–३६१–३६३. 

णस्त्रयािें स्थान 

स्थाणनक 

न्स्मथ व्ही 

हरप्पा 

हरप्रसाि शास्त्री 

हणरवशं 
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हाणफर्र 

हषगिणरत 

हन्स्तनापूर 

णहमालय 

णहरोडोटस 

हुल्टश 

हेरे्सँडर 

हेझनर् 

हेमिंद्र 

हेलेणनक राजे 

हेर 

होरा 

हंटसग 

हॉनगर 

ह्यएूसत्संर् (युवान च्वारं्) 
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ए बी ओ आर आय– ॲनल्स ऑफ णि भाडंारकर ओणरएंटल णरसिग इन्सस्टयूट 
ए आय– एसशटं इंणडया 
ए ओ– ॲक्टा ओणरएंटाणलया 
बी एस ओ ए एस– बुलेणटन ऑफ णि स्कूल ऑफ ओणरएटंल अँड आणिकन स्टडीज 
सी एि– िॅप्टर 
सी एि आय– कें णब्रज णहस्री ऑफ इणंडया 
सी एि क्य–ू णसलोन णहस्टॉणरकल क्वाटगरली 
सी आय आय– कॉपगस इन्सस्क्रप्शनम इणंडकारम 
सी आर– कलकत्ता णर व्ह्य ू
इप इंड– एणपग्राणफआ इणंडका 
एि सी आय पी– णहस्री अँड कल्िर ऑफ णि इंणडयन पीपल 
णहस्ट नॅि– णहस्रोणरया नॅिरॅणलस 
आय ए– इंणडयन ॲणटके्वरी 
आय सी– इंणडयन कल्िर 
आय जी– इंणपणरअल र्िेॅंणटअर 
आय एि क्य–ू इंणडयन णहस्टॉणरकल क्वाटगरली 
इंड स्टड– इंणडश ेस्टडीएन 
जे ए– जनगल एणशयाणटक 
जे ए ओ एस– जनगल ऑफ णि अमेणरकन ओणरएंटल सोसायटी 
जे ए एस बी– जनगल ऑफ णि एणसयाणटक सोसायटी ऑफ बेंर्ाल 
जे बी बी आर ए एस– जनगल ऑफ णि बॉम्बे ब्रिँ ऑफ णि रॉयल एणसयाणटक सोसायटी 
जे बी ओ आर एस– जनगल ऑफ णि णबहार अँड ओणरसा णरसिग सोसायटी 
जे एन एस आय– जनगल ऑफ णि सयणूमन्स्टक सोसायटी ऑफ इंणडया 
जे आर ए एस– जनगल ऑफ णि रॉयल एणसयाणटक सोसायटी 
पी इ– णपलर एणडक्ट 
पी टी एस– पाली टेक्स्ट सोसायटी 
आर इ– रॉक एणडक्ट 
एस इ/एस आर इ– सेंपरेट रॉक एणडक्ट 
िेंड डी एम जी– िेंड डी एम जी– 
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छार्याशचत्राचंी सूची 
 

१ कालसी णशला (पूवग बाजू). अशोकािी िीघग णशलाशासने. कॉपगस इन्सस्क्रप्शनम इंणडकारम या गं्रथामधून. 
संपािक इ. हुल्टश. कॉपीराईट, पुरातत्त्व णवभार्, भारत सरकार. 
 
२ लौणरया नंिनर्ड येथील एक–झसह गं्रथाच्या नावासमोर स्तंभशीषग असलेला अशोकस्तंभ. कॉपीराईट, 
पुरातत्त्व णवभार्, भारत सरकार. 

पृष्ठ ७ समोर 
 

३ ईणजप्तिा टॉलेमी िुसरा णफलाडेल्फस व्हेणटकन संग्रहालय. 
पृष्ठ ५७ समोर 

 
४ शाहबाजर्डी येथील अशोकाच्या कोरीव लेिामंधील आज्ञालेि कॉपगस इन्सस्क्रप्शनम इंणडकारम या 
गं्रथामधून, संपािक इ. हुल्टश. कॉपीराईट पुरातत्त्व णवभार् भारत सरकार. 

पृष्ठ १८० समोर 
 

५ कंिहर येथील ग्रीक आणि ॲरेणमक दै्वभाणषक कोरीव लेि ईस्ट अँड वसे्ट, रोम याचं्या संपािकाच्या 
परवानर्ीने.  

पृष्ठ ३५६ समोर 
 

६ धौली. अशोकाच्या कोरीव लेिाजंवळील जारे्त िडकात कोरलेला हत्ती. कॉपीराईट पुरातत्त्व णवभार् 
भारत सरकार. 

पृष्ठ ३६५ समोर 
  



 अनुक्रमणिका 

नकािाचंी सूची 
 

बौद्ध णशष्ट मंडळे पाठणवण्यात आलेले भार्. पृष्ठ ६७ समोर 

भारत आणि पणिमी िेश याचं्यातील व्यापारी आणि िळिवळिािे 
मार्ग. पृष्ठ ११७ समोर 

अशोकाच्या कोरीव लेिात उल्लेणिलेल्या टोळ्या पृष्ठ १७३ समोर 

मौयगकाल : महत्त्वािी नर्रे आणि अशोकाच्या कोरीव लेिािंी 
स्थाने. संिभग सूिी नंतरच्या पृष्ठावर 

  



 अनुक्रमणिका 

 

 


