
 

  



अभ्यंतर 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : संकलकांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपल ेवमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकांना या पसु्तकाबद्दल ि ई सावहत्यबद्दल सांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबंद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्रांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत यांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर संपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उंचीिर जात रहािा.  
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विनीता श्रीकांत देशपांडे 
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अभ्यंतर 

लेविका : विनीता श्रीकांत दशेपांडे 

फ्लॅट नं.१२, इडन गाडडन, सेक्टर-२६, प्राहिकरण, हनगडी पुण े४११ ०४४ 

 मो.नं. ७०५७५७४२७२ 

 मेल- vsdeshpande14@gmail.com 

या पुस्िकािील लेखनाचे सर्ड िक्क संकलकाकडे सरुहिि असनू पुस्िकाचे ककंर्ा त्यािील अंशाचे पुनमुडद्रण 

र्ा नाट्य, हचत्रपट ककंर्ा इिर रुपांिर करण्यासाठी संकलकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े 

िसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is 
available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. 
The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 
author’s copyright in a work is recognised even without registration. Infringement 
of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts. 
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• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ि.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डड करू शकिा.  

ि े ई पुस्िक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई-साहित्य 

प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घणेे आर्श्यक आि.े 

  



हर्नीिा श्रीकांि दशेपांडे  

एम.ए.(मराठी), एम.ए(इंडॉलॉजी) 

 

विनीताजींच्या प्रवतभेचा आिाका कथा, कविता, 

कादंबरी, सवमक्षा लिेन, आकाशिाणी पुणेकें द्रािरून 

काव्यिाचन, अनेक मावसक, ददिाळी अंक आवण ितृ्तपत्ांसाठी लिेन असा व्यापक आह.े 

"स्मृत्पणण" या ई-सावहत्य प्रकावशत पवहल्या कादंबरीिर िाचकिर्ण आपल्या प्रवतदिया 

पाठित आहते. ई- सावहत्य  प्रकावशत "मराठी कवितेच्या पाऊलिुणा" इ.स.ह े सन 

१८०० ते सन१९०० याकाळातील कवि आवण त्यांच्या काव्यप्रिासाचा आढािा या 

लेिसंग्रहात घेतललेा आह.े  या िर्षीच त्यांची फ़ुल्लारी ही कादंबरीही प्रकावशत झाली 

आह.े रंर्ीला रे कादंबरी याच िर्षी प्रकावशत झाली. 

आर्ामी सावहत्य- "भिताल" कथासंग्रह, "पारुर्षण" रु्ढकथासंग्रह, , आधुवनक मराठी 

कवितेच्या पाऊलिुणा(इ.स.१९००च्या पुढचा काव्यप्रिास) 

विनीताजींचे कायणक्षेत् केिळ लिेनापुरते मयाणददत नसून त्या होप ऍन्ड हपॅ्पीनेस 

फााँऊंडेशनची संस्थापक आहते, तसेच अनेक सामावजक उपिम ई-कचरा सकंलन, 

र्रजंूसाठी शालेय सावहत्य संकलन, िदृ्धाश्रमासाठी उपिम, विशेर्ष मुलासंाठी उपिम, 

10000books.in ची एन.जी.ओ.पार्णनर असा विविधांर्ांनी पसरललेा आह.े 

संपकड -  फ्लटॅ नं.१२, इडन गाडडन, सेक्टर-२६, प्राहिकरण, हनगडी पुणे ४११ ०४४ 

 मो.नं. ७०५७५७४२७२ 

 मेल- vsdeshpande14@gmail.com 

  

विनीता श्रीकाांत
देशपाांडे 

mailto:vsdeshpande14@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/paoolkhuna_vinitadeshpande.pdf 

• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/smrutparn.pdf 

• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/fullari_vinita_deshpande.pdf 

• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/rangeela_vinita_deshpande.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/paoolkhuna_vinitadeshpande.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/smrutparn.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/fullari_vinita_deshpande.pdf


 
 
 

भाग्यश्री काळे - पाटसकर. 

एम.ए.एम.फील (भारतीय विद्या) 

एम.ए.पीएच.डी (परुातत्िशास्त्र) 

 

 

 

 

हर्हनिा देशपांडे यांच्या अभ्यंिर या लघुकादंबरीने र्ाचकांना सम्राट 

अशोकाच्या काळाि नेण्याची ककमया सािली आि.े इहििासपूर्ड 

काळािील पात्रे आपल्यासमोर हिर्ंि िोिाि. लोकोत्तर, अलौककक कायड 

करणाऱ्या सम्राटाची हर्चारप्रकिया उलगडि िािे. सत्ताहपपास ूयोद्धा 

िे ज्ञानोपासक हर्चाररं्ि असा अशोकाचा प्रर्ास उद ्बोिक आि.े 

ऐहििाहसक आहण त्याििी इहििासपूर्ड काळािील िीर्न उलगडणारे 

लहलि लखेन अभार्ानेच आढळिे. त्या काळािील िीर्न, प्रसंग आहण 

व्यक्ती यांची परेुपूर आहण योग्य माहििी असण ेआर्श्यक आि.े हर्हनिा 

देशपांडे यांनी अभ्यासपूर्डक लखेन केले असल्याने योग्य र्ािार्रण 

हनर्मडिी झाली आि.े 

मौयड साम्राज्य आहण सम्राट अशोक िा इहििासाच्या हर्द्यार्थयाांना 

नेिमीच आर्डणारा उत्कंठार्िडक हर्षय आि.े सोळा िनपदे आहण 

सोळा मिािनपदे एकत्र करून, परकीयांचा बंदोबस्ि करून प्रचंड 

राज्यहर्स्िार करणारा अशोक िा िगभर प्रहसद्ध आि ेत्याच्या िमडप्रसार 

कायाडसाठी. देशभर हर्हर्ि रठकाणी हशलालेखांची योिना करून आपल े

हर्चार प्रिेपयांि पोिोचर्ण्याचा त्याने प्रयत्न केला. अहशहिि िनिेला 

हशलालखेािील मिकूर समिारू्न देण्यासाठी िमडअध्यिमिामात्र 

नेमले. महिला र्गाडशी संर्ाद सािणे सिि व्िार्े म्िणून 

स्त्रीअध्यिमिामात्र नेमल्या. प्रिेचा इिका हर्चार करणारा शासक या 



देशाि इ.स.पूर्ड २७०-५० च्या आसपास राज्य करि िोिा. िी माहििी 

उत्कंठार्िडक आि.े 

अशा दलुडहिि हर्षयांर्र लेखन िोण ेआर्श्यक आि े. त्यामुळे प्राचीन 

इहििासाबद्दल आपलेपणा र्ाढेल त्यािून अभ्यास र्ाढेल. इहििासाचा 

अभ्यास म्िणिे फक्त सनार्ळी आहण युद्ध े एर्ढेच नव्ि.े ित्कालीन 

लोकांचे िीर्न , हर्चार आहण भार्ना िाणून घेण्यासाठी प्रयत्न िोि 

आििे. असे लहलि लेखन  िा त्याचाच एक भाग म्िणायला िरकि 

नािी. 

हर्हनिा देशपांडे यांची िी साहित्यकृिी आश्वासक आि.े लेहखकेकडून 

अहिक सकस, हर्स्िृि आहण अभ्यासपूणड लखेनाची अपेिा र्ाढर्णारी 

आि.े त्यांच्या पुढील लखेनासाठी शुभेच्छा ! 

  



-    डॉ. सधुीर रा. दिेरे 

एम.ए.पीएच.डी(मराठी) 

भार्षा,कला, लोकजीिन, लोकससं्कृती, लोकिाङ्मय याचं ेअभ्यासक 

 

ऐवतहावसक मौयण साम्राज्य ि चंद्ररु्प्त मौयण यांच्या राज्यकाल 

व्यिस्थेिर प्रकाश र्ाकणारी विनीता देशपांड ेवलवित ‘अभ्यंतर

’ नािाची लघुकादंबरी आज दिलपात् ठरािी. 

इसिी सन पूिण 322 ते इसिी सन पूिण 298 हा कालिंड आवण या काळातल्या 

भार्षा, वलपी, सावहत्यशास्त्र, विद्या, वशल्प, कला आदींसह सदर कादंबरीत 

ऐवतहावसक व्यक्तीमत्िांिर िस्तुवनष्ठ प्रकाश पडतो. 

केिळ इवतहासाचा सिोल अभ्यास करून नव्ह,े तर हा अभ्यास पचिून ही 

कलाकृती लेविकेने वनमाणण केलेली आह.े लावलत्याने बहरललेी जुनी ि 

संस्कृतप्रचुर मंत्मुग्ध भार्षा कादंबरीत िाचायला वमळते.  लवलत 

वलिाणातला हा ऐवतहावसक दस्तऐिज म्हणता येईल. कादंबरीत उपयोवजत 

झालेला विवशष्ट काळ आवण वतथला पररिेश शब्द माध्यमातून कादंबरीत 

उजळून वनघतो. 

ऐवतहावसक असूनही कादंबरीतली भार्षा अिजड होत नाही. शक्य वततक्या 

प्रिाही भारे्षत कादंबरी वसध्द करायचा लेविकेचा प्रयत्न स्तुत्य आह.े विशरे्ष 

म्हणजे एिाद्या सशंोधनात्मक प्रबंधाला जोडािी तशी संदभण गं्रथांची सूचीही 

कादंबरीला जोडण्यात आली आह.े म्हणून ही कादंबरी केिळ सावहत्य 

रवसकांनीच नव्ह,े तर इवतहासाच्या विद्यार्थयाांनीही आिजूणन िाचािी अशी 

कलाकृती आह.े 



 

डॉ.नीहलमा थत्त े

एम.बी.बी.एस., एम.ए(भारिीय हर्द्या) एम.ए.(ससं्कृि) 

 

  

सम्राट अशोक म्िटल्यार्र कललंग यदु्धािला भीषण संिार आहण त्यानंिर 

अशोकाि झाललेा आमलूाग्र बदल एर्ढ्या दोनच गोष्टी आठर्िाि. पण 

अशोक त्यापेिा अहिक कािी आि.े मौयड घराण्याचा िबरदस्ि र्ारसा 

लाभलेल्या अशोकाला साम्राज्य हर्स्िाराची मित्र्ाकांिा असण ं खपू 

स्र्ाभाहर्क िोिं, परंिु हिचे पररणाम पाहिल्यार्र लोकाचं्या मनाि स्थान 

हमळर्ण्यासाठी त्याने केललेे प्रयत्न अिुलनीय आििे. कुठल्या हर्हशष्ट 

िमाडच्या चौकटीि न अडकिा एक स्र्िःचा र्ैहश्वक िमड हनमाडण केला त्याने. 

त्याच्या आयुष्यािला असाच एक अपररहचि भाग प्रकाशाि आणण्याचं 

मित्र्ाचं काम हर्नीिा देशपांड े यांनी केल ं आि.े सव्र्ादोन ििार 

र्षाांपूर्ीच्या इहििासाला हिर्ंि करून त्याचा िागा र्िडमानाशी अलगद 

िोडला आि.े सर्डच व्यक्तींचे हचत्रण प्रभार्ी झाले आि.े पण चिुर, 

स्र्ामीहनष्ठ,भार्नाप्रिान असूनिी हििकीच किडव्य परायण अशी अंिरा 

आपल्या अंिराि खास स्थान हमळर्िे. 

  



 

इंद्रनील बकंापरेु 

इंडोलॉहिस्ट आहण िरेरटेि एक्सपटड 

ससं्थापक- "हर्रासि" Indian Heritage Initiative 

 

 

दोन - सव्र्ादोन ििार र्षाांपूर्ीचा िो काळ िी कादंबरी र्ाचिाना 

डोळ्यासमोर उभा राििो. कुठली िरी िाकद हमळर्ण्यासाठी केललेी 

िडपड आहण िी शक्ती िािाि आल्यार्र मनार्र पसरललेी हखन्निा िा 

सत्तेि असणाऱ्या आहण त्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या बहुिांश रािांच्या 

चाररत्र्याचा एक मित्र्ाचा भाग आि.े सम्राट अशोक देखील यािून र्ाचला 

नािी. या मनाच्या र्ादळाि एखादा आिाराचा ओंडका सापडिो का? या 

मनहस्थिीि असणारा िो सम्राट अभ्यंिर र्ाचिाना समोर उभा राििो. या 

कादंबरीिील मित्र्ाचा गाभा असा आि ेकी लेहखकेने फक्त प्रश्न उपहस्थि 

करून न ठेर्िा त्या प्रश्नांना उत्तरे कदली आििे. बाकी प्रत्येकाचे मन र्ेगळे 

आहण त्या मनाला हभडणारी गोष्ट र्ेगळी. 

कादंबरी र्ाचिाना  कथानकाला कुठेिी िडा िाऊ कदलेला नािी, सुंदर 

आहण सोप्पी भाषा ि ेअिुन एक र्ैहशष्ट्य. 

सर्ाांनी खरचं एकदा र्ाचून बघा. हर्हनिा िाई, िू केलेल ेप्रामाहणक कष्ट 

या हलखाणािून िाणर्िाि. पुढच्या कादंबरीची र्ाट बघिोय. 

  



 

चदं्रशखेर िोगदरे् 

बी.ई(मकॅेनीकल), एम.ए.(इंडोलॉिी) 

 

 

अभ्यंिर या कादंबरीचे हर्शेष म्िणिे िी समािव्यर्स्थेर्र आिाररि 

असून आिच्या काळाि या हर्षयार्र हर्चार करायला लर्णारी आि.े 

सम्राट अशोकने अखंड भारिार्र दीघडकाळ राज्य केले. िो एक शूरर्ीर 

योद्धा िर िोिाच, एक अनुशाहसि आहण सुहनयोहिि 

शासनव्यर्स्थेसाठी त्याने केलले े प्रयत्न या कादंबरीि मांडल े आि.े 

कललंगयुद्धानंिर सम्राट अशोकच्या िीर्नाचा या कथानकाि घेिलेला 

आढार्ा, त्याची मनहस्थिी, समस्ि भारिाि सर्डिमडसमभार् 

सािण्यासाठी त्याने केलेले प्रयत्न आहण ज्ञानकोशाची गंुफण लेहखकेने 

लीलया गंुफली आि.े कथानकािील भाषाप्रयोग िुम्िाला गिकाळाि 

घेऊन िािो.  अभ्यासपणूड असललेे ि ेलखेन नक्की र्ाचा.     

हर्नीिा, पुढच्या लखेनास खूप खूप शुभचे्छा. 

  



 

 

  



 

 

 

अपडण पहत्रका 

 

 

 

सत्येन िायडिे पृर्थर्ी सत्येन िपिे रहर्:। 

सत्येन र्ाहि र्ायुश्र्च सर्ां सत्ये प्रहिहष्ठिम् ॥ 

(कौरटल्य) 

 

 

अखंड भारिाचे स्र्प्न साकार करणार् या हर्हिगीषु नृपिीला समर्पडि. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

अभ्यंतर 

 

  



मौयड साम्राज्य- एक आढार्ा 

 

 

मौयड साम्राज्य म्िणिे भारिाच्या इहििासािील पहिले सुसंघरटि, 

अनुशाहसि आहण सुहनयंहत्रि साम्राज्य.  चंद्रगुप्त याने नंद र्ंशाचा नाश करून 

आचायड चाणक्याच्या साह्याने मौयड साम्राज्याची स्थापना केली. मौयडसाम्राज्य 

आदशड सामाहिक िीर्नाचा पुरस्कार करणारे  साम्राज्य िोिे. चंद्रगुप्तने ग्रीक 

रािा अलेक्झेंडरचा सरदार सेल्युकस हनकेटर याला पराभूि करून र्ायव्येची 

राज्ये लिंकली. िसेच सेल्युकसकन्या िलेेनाशी हर्र्ाि करून एक ऐहििाहसक 

िि केला आहण इथून परकीय राज्यासोबि मैत्रीच्या पर्ाडस आरंभ झाला. या 

ििामुळे चंद्रगुप्ताच्या शौयडगाथेचा भारिाबािरे प्रसार झाला. ित्कालीन 

सामर्थयडर्ान साम्राज्य  इहिप्त आहण हसररया यांनी चंद्रगुप्तच्या दरबाराि 

रािदिूांची नेमणूक केली. ग्रीक रािदिू मेगॅस्थेहनस याने मौयाांच्या परािमाने 

प्रभाहर्ि िोऊन "इंहडका" ग्रंथ हलहिला.   

उपलब्ि ऐहििाहसक पुराव्यांर्रून बलुहचस्िान, अफगाहनस्िान, 

गांिार, लिदंकुुश पर्डिरांग, काबुल, लर्ंध्यपर्डिाचा प्रदशे, हबिार, बंगाल, 

ओररसा, दख्खन, मिाराष्ट्र, आहण मैसुर पयडन्ि  चंद्रगुप्त मौयडचे(राज्यकाल 

इ.स.पू.३२२ िे इ.स.पू.२९८) साम्राज्य िोिे. 

       चंद्रगुप्तच्या पश्चाि  त्याचा पुत्र लबंदसुार(राज्यकाल इ.स.पू. 

२९७ िे इ.स.पू.२७२) मौयडसाम्राज्याचा उत्तराहिकारी िोिा. चंद्रगुप्त 

काळाि िे प्रदशे मौयडसाम्राज्याि नव्ििे (दहिणपथार्रील प्रदशे) िे 

लबंदसुाराने लिंकले. आचायड चाणक्यच्या मदिीने चंद्रगुप्तने िी अनुशाहसि 

व्यर्स्था प्रस्थाहपि केली िोिी िीच व्यर्स्था लबंदसुारने पुढे नेली.  



   लबंदसुारची इच्छा सुशीमला उत्तराहिकारी नेमण्याची िोिी. मात्र 

अशोक याने कािी मंत्र्याच्या मदिीने साम्राज्यार्र आपले सामर्थयड हसद्ध केले. 

मौयड साम्राज्याबद्दल माहििी कौरटल्यचा ग्रंथ "अथडशात्र", मेगॅस्थेनीसचा ग्रंथ 

"इंडीका" बौद्ध आहण िैन साहित्यािील उल्लेख िसेच सम्राट अशोकच्या 

कारककदीची माहििी अनेक ऐहििाहसक पुराव्यांमिून उपलब्ि िोिे. त्याच्या 

चंड अशोक िे  दरे्ानां हप्रय असा िमड अशोक िा प्रर्ास भारिािील हर्हर्ि 

प्रांिाि उपलब्ि हशलालेख, प्रस्िरलेख, स्िंभलेख, स्िुप, चैत्यगृि यािून 

उलगडिो.  

सम्राट अशोकचे एकूण िीस "अशोकस्िंभ" िोिे. त्यापैकी दिा 

स्िंभांर्र िमाडज्ञा कोरल्या िोत्या. सारनाथ येथील लसंिचिुष्ट्य स्िंभ आि 

आपल्या शासनाची रािमुद्रा आि.े मौयड काळाि िार्मडक हस्थिी बळकट झाली 

िोिी, आर्थडक िीर्न समृद्ध िोिे, साहित्य-शास्त्र-भाषा-हलपी-हर्द्या-कला-

स्थापत्य-हशल्प-नाट्य ि ेसर्ड िेत्र समृद्ध झाले िोिे.         

     सम्राट अशोकपश्चाि मौयड रािांचे परकीय राज्यांशी असलेले 

मैत्रीपूणड संबि हबघडले. याचा व्यापारार्र पररणाम झाला. योग्य आहण 

दरूदशी नेिृत्र्ाच्या अभार्ामुळे अखंड भारिार्र असलेले एकसूत्री हनयंत्रण 

संपले. आंिररक कलिामुळे रािकीय आहण सामाहिक अहस्थरिा पसरली. 

इहििासाची पुनरार्ृिी झाली. ज्याप्रमाणे नंदाचा नाश करून चंद्रगुप्ताने मौयड 

साम्राज्याची स्थापना केली त्याच प्रमाणे मौयड रािा बृिद्रथचा( इ.स.पू.१८७) 

त्याचा सेनानी पुष्यहमत्राने र्ि करून शुंग साम्राज्याची स्थापना केली आहण 

मौयड साम्राज्याचा अस्ि झाला.     

  



मनोगि 

(बबंदसूारच्या मृत्युपश्चात चार िर्षाांनी अशोकचा राज्यावभर्षेक 

(इ.स.पूिी२६८) झाला. पुढे आठ िर्षाणनंतर कबलंर्युद्ध झाले. या युद्धानंतर 

सम्रार् अशोकने जिळपास तीस िर्षे राज्य केले. चंद्रर्ुप्त मौयणने चाणक्यच्या 

साह्यान ेजी अनुशावसत साम्राज्यव्यिस्था उभी केली होती, बबंदसूारने तेच 

अनुशासन कायम ठेिले. पुढे सम्रार् अशोकने राज्यकारभार हाती घेतला तेव्हा 

व्यिस्था वशस्तबद्ध आवण अनुशावसत होती. साम्राज्यविस्तार करण्यामार्े 

चाणक्यने अथणशास्त्रात नमुद केलेली विजीवर्र्षु राजाची संकल्पना मांडली 

आह ेती वसद्ध करण्याचा सम्रार् अशोकचा अट्टहास होता का? मौयण साम्राज्य 

बहदंकुुश ते बंर्ाल उपसार्र, वहमालय ते म्हसैुरपयणन्त  पसरल ेहोते.  तसेच 

चोल, पांड्य, सवतयपुत्, केरलपुत्, ताम्रपणी यांना सम्रार् अशोकचे अभय 

होते. िरं तर कंबलंर्युद्धानंतर साम्राज्यविस्ताराचा प्रश्नच उद्भित नाही. 

भेरीघोर्ष कोणासाठी झाला असता? आजचा संपूणण भारत, पादकस्तान, 

अफर्ावनस्तान, नेपाळ, बांर्लादशे, भुर्ान, म्यानमारच्या अवधकांश 

भूभार्ािर सम्रार् अशोकचे साम्राज्य प्रस्थावपत होते. या विशाल 

साम्राज्यामुळे त्याची र्णना विश्वातील महानतम आवण शवक्तशाली चििती 

सम्रार् म्हणून केली जाते. इ.स.पूिी २३२मध्ये सम्रार् अशोकचे वनधन झाले. 

सम्रार् अशोकनंतर त्यांच्या इतका तुल्यबल असा एकही िारस मौयाांच्या 

र्ादीिर आला नाही. अशोकपुत् जालौकने कश्मीरप्रांतात स्ितंत् राज्य 

स्थापन केले. अशोकपुत् कुणालने मात् आठ िर्षे राज्य केल्याची नोंद 

इवतहासात आह.े नंतर कुणालपुत् दशरथ, नंतर दशरथपुत् संप्रतीने राज्य 

केले. त्यानंतर शावलशूक, दिेिमाण, शतधनुष्य ह ेराजे होऊन र्ेल.े बृहद्रथ हा 

मौयणिंशातील शेिर्चा राजा होता. इवतहासाची पुनरािृत्ती झाली. 



बृहद्रथाचा त्याचा सेनानायक पुष्यवमत् शुंर् यान े िध केला आवण 

मौयणसाम्राज्याचा अस्त झाला. कालचिात या इवतहासाची पुनरािृत्ती होत 

र्ेली. 

 कबलंर्युद्धानंतर या तामस राजात अमुलाग्र बदल घडून आला ह े

सिणमान्य आह.े या धतीिर ह ेकथानक आह.े युद्धातील भीर्षण संहार बघून 

उविग्न सम्रार् मन:शांवतसाठी त्यांचे बंध ूवतस्स कडे जातात.  

मनःशांवतच्या शोधात सम्रार् अशोकला अवितीय ज्ञानाचा शोध 

लार्तो. एका विशाल समाजव्यिस्थेचा पाया रचणार् या सम्रार् अशोकची 

अभ्यासक आवण संशोधक िृती त्यांना एका ज्ञानकोशाची वनर्मणती करण्यास 

प्रिृत्त करते. हा ज्ञानकोश म्हणज ेनऊ विर्षय नऊ ग्रंथ. या नऊ ग्रंथाचा प्रिास 

या अभ्यंतरमध्ये मांडण्याचा माझा हा प्रामावणक प्रयत्न.  इवतहासातील 

बहुतांश पानं रक्तरंजीत असले तरी त्यातून बोध घेण्यास योग्य इतर अनेक 

र्ोष्टी असतात. मौयण साम्राज्यातील सम्रार् अशोकच्या इवतहासाच्या पानातून 

मी वनिडलेलं  अिंड भारताचं स्िप्न िाचकांना आिडेल अशी आशा करते.) 

(हर्नीिा श्रीकांि दशेपांडे) 

  



अभ्यिंर 

१ 

 

आकाशात संधीप्रकाश वििुरला होता. केशरी प्रकाशात 

युद्धभूमीिरील दषृ्य अवतशय भयंकर ददसत होते. विजयाची िाताण घेऊन 

सैन्याची एक तुकडी पार्लीपुत्च्या ददशेने वनघाली. चंडअशोक विजयोत्सि 

साजरा करण्याच्या मनवस्थतीत नव्हता. त्याक्षणी विजयनाद त्याला 

कणणकठोर िार्त होता. त्यापासून पलायन करािसे िार्त होते. क्षुब्ध झालेला 

तो अश्वािर आरुढ झाला आवण त्याने पार्लीपुत्च्या ददशेने प्रस्थान केले. 

   कबलंर्िरून परततांना सम्रार् अशोकच्या डोळ्यासमोरून 

युद्धभूमीिरील भेसूर दषृ्ये एकामार्ून एक दफरत होते. आकाश भेदणारे रुदन, 

काळजाचा ठाि घेणारी आतणता, सिणत् साचलेले रक्ताचे थारोळे, जीि उराशी 

घेऊन विनाशक विध्िसांतून पळत सुर्लेले सैन्य, इतस्ततः िेदनेने 

बिंकाळणारे अश्व आवण हत्ती, रणांर्णात वनपवचत पडलेले तेजस्िी अस्त्र-

शस्त्र, भीर्षण संहार बघून विमनस्क झालेले उरलेसुरले सारथी, माहूत, िैद्य 

आवण त्यांचे सहकरी. "विजयाच्या शंिनादाने दमुदमुलेली रक्तरंजीत 

युद्धभूमी  आिंददत त्याचा पाठलार् करत आह ेआवण तो जीि मुठीत घेऊन 

पळत आह.े.." असा सम्रार् अशोकला भास झाला. इतर सैवनकांना मार्े र्ाकत 



त्यान ेअश्वाची र्ती िाढिली. अश्वाच्या र्ापांच्या आिाजात हा आभास आवण 

विजयाचा शंिनाद क्षीण होत र्ेला. 

 

पार्लीपुत्च्या सीमेिर त्याचे स्िार्त झाले. या विजयाचा त्याला 

अवजबात आनंद झाला नव्हता. आरतीच्या तबकातील वनरांजनाची ज्योत 

त्याला एिाद्या ज्िालेप्रमाणे भासत होती. युद्धभूमीिरील भीर्षण आठिणी 

त्याचा पाठलार् सोडत नव्हत्या. कोणाशी िाताणलाप न करता घाईघाईने 

त्यान ेमहालात प्रिेश केला. पुष्पिृष्टीने न्हाऊन वनघालेल्या त्या अनुतप्त दहेाने 

रक्तरंजीत स्मृती ओसरण्यासाठी  स्नानर्ृहातील पाण्याच्या विशाल हौदात 

स्ितःला झोकून ददले आवण सुु्र्ंधी पाण्याच्या तुर्षारात दाह कमी करण्याचा 

तो वनष्फळ प्रयत्न करु लार्ला.   

 

"सम्रार् शांत झाले असतील तर काही बोलायच े होते." राधार्ुप्तने 

काही काळ र्ेल्यािर विचारल.े 

"युद्धासंबधी चचाण करायलाच हिी का?" सम्रार्ने र्ाळी िाजित 

दासीला िस्त्र आणण्याचे संकेत ददले. 

"आिश्यक आह ेसम्रार्. कबलंर्मधील युद्धाचा समस्त जमािचण भद्रसेन 

दोन ददिसात सादर करणार आह.े" राधार्ुप्त 



"युद्धात िीरर्तीला प्राप्त सैवनकांच्या कुरंु्बांना योग्य ती मदत 

पोहचली आह.े त्या सिाांना मानिंदना देऊन उद्या मध्यान्ही अंत्यसंस्कार 

करण्यात येतील." अंतरा सम्रार्च्या हाती उपरणे दते म्हणाली. 

"तत्पश्चात संध्यासमयी नृत्यविभार्ाने विजयोत्सिाचे आयोजन केले 

आह.े" राधार्ुप्त 

"महाअमात्य, विजयोत्सिाचे आयोजन करु नका." सम्रार् अशोक 

"सम्रार्, आपले स्िास्र्थय ठीक नाही का?" अंतरा 

"मनस्िास्र्थय ठीक नाही." सम्रार् 

"आल्यापासून बघते आह ेसम्रार् आपण विचवलत आहात. आपल्याला 

या विजयाचा आनंद झाला नाही का?" अंतरा 

"तेच तर कळत नाही अंतरे. ...ही तर्मर्...ही अर्वतकता...मन 

विर्षण्ण झाले आह.े विचारांभोिती कसलेस े िलय चढले आह.े या 

जळजळणार् या जाणीिा माझ्या मलाच कळत नाही." सम्रार् अशोक   

"सम्रार्, आपण थोडािेळ श्रमपररहार करािा. महाराणी दिेी आपल्या 

प्रवतक्षेत आहते." अंतरा 

"हो अंतरे, आता महाराणींची प्रकृती कशी आह?े" सम्रार् 

"बाळाचा र्भाणतच मृत्यु झाल्याचे कळल्यापासून त्या विचवलत 

होत्या. कधीच आई होऊ शकणार नाही ह े कळल्यापासून त्या अत्यंत 



शोकाकूल झाल्या आहते. मी वतस्सला बोलािले होते. त्यांना भेर्ल्यानंतर 

आता त्या बर् याच शांत झाल्या आहते." अंतरा 

"मी त्यांचे सांत्िन करतो. तू आहसे म्हणून मला काळजी नाही अंतरे." 

म्हणत सम्रार् महाराणी दिेीच्या कक्षेकडे वनघाले 

 

"अंतरे, विचारांपासून परािृत्त करण्याची तुझी ही कला कौतुकास 

पात् आह.े" महाअमात्य राधार्ुप्त र्ाळ्या िाजित म्हणाले 

"कला नाही ती महाअमात्य. एका िेदनेतून वनसर्ण्याचा एकमेि मार्ण 

म्हणज ेदसुरी िेदना, दसुर् या िेदनेची चाहूल पवहल्या िेदनेस जरा काळ का 

होईना बाजूला करते. तोिर पूिीच्या िेदना अंर्िळणी होतात आवण त्यातून 

बाहरे पडण्याचा मार्ण सापडतो." अंतरा    

 

"आयण, या युद्धात जीवितहानी फार मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. या 

कारणान े सम्रार् विचवलत आहते. म्हणूनच त्यांनी विजयोत्सि स्थवर्त 

करण्याचे आदशे ददले असािे? " अंतराने राधार्ुप्तला विचारले 

"हो, आल्यापासून सम्रार् अस्िस्थ आहते."  राधार्ुप्त 



"रात्ीच्या र्हन अंधारात कदावचत सम्रार् अशोकच्या मनोव्यथा 

विरून जातील. प्रातःसमयी आपले महाराज पूिणित असतील." अंतरा आशेने 

म्हणाली 
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नेहमीप्रमाणे दरबार भरला. कबलंर्युद्धाचे र्ंभीर पररणाम सिाांना 

ज्ञात होते. सम्रार् अशोकच्या चेहर् यािर संतापवमवश्रत काळजी बघून 

पररर्षदतेील एकाही मंत्र्याचे विजयाच्या शुभेच्छा दणे्याचे धैयण झाले नाही. 

आज दरबारात युद्धसंबवधत चचाण करण्यात आली.   

दरबार संपल्यािर िररष्ठ मंत्र्यांना आिश्यक ते वनदशे दते अंतरा 

सम्रार्च्या ददशेने लर्बर्ीने वनघाली. एरिी बसंहासारख्या असलेल्या त्यांच्या 

चालीतील ऐर् आज कुठेतरी हरिली होती. दरबारात विचारविवनमय 

करतांना त्यांच्या धारदार आिाजाला कंप सुर्ला होता. सियीप्रमाणे 

बसंहासनािरून उठतांना आवण बसतांना काष्ठवशल्पातील बसंहाच्या 

आयाळािरून कौतुकाने हात दफरिला नव्हता. बसंहासनािर बसतांना 

डोळ्यात उठणारी र्िाणची चमक आज लिलिली नव्हती. सम्रार् अशोकच्या 

तनामनात िािरणार् या िेदनांचा कल्लोळ सहजासहजी शांत होणार नाही ह े

एव्हाना वतला लक्षात आले होते.    

 

"सम्रार्, अभय असेल तर एक विचारू?" अंतरा 

"बोल अंतरे." सम्रार् 



"आजच्या बैठकीत युद्धवनयमांमध्ये फेरबदल केलेत तर काही रद्द 

केलेत. या संदभाणत पररर्षद आपला अहिाल प्रस्तुत करणार असली तरी 

इतक्या तातडीने ह ेकरण्याची आिश्यकता होती का?" अंतरा 

"प्रश्न आिश्यकतेचा नसून पररणामांचा आह.े युद्धानंतरचे पररणाम 

बवघतल्यािर मी आिश्यक ते बदल केलेत." सम्रार् 

"सम्रार् आपण कबलंर्युद्धाने आहत झाले आहात. आपण या वनणणयािर 

परत एकदा विचार करािा." अंतरा िाली मान करत म्हणाली    

"ठीक आह.े मी पुन्हा एकदा विचार करतो. " सम्रार् 

"वतस्स कुठे आह?े मला त्याला भेर्ायचे आह.े" सम्रार् 

"त्यांना शीघ्र संदेश पाठिते." अंतरा 

"नको, तो वजथे असेल मी जाऊन भेर्ीन त्याला." सम्रार् 

"महाराणी दिेी यांचा कक्ष आला महाराज. थोडा िेळ विश्रांती घ्या. 

मी वतस्ससंबवधत सुचना दतेे." अंतरा 
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"सम्रार्, भदन्त वतस्स पार्लीपुत्च्या िेशीिर थांबले आहते. ब्रह्मप्रहरी 

प्रस्थान करणार अशी िाताण आह.े" अंतरा 

"भोजनपश्चात महाअमात्य राधार्ुप्त आवण चार अंर्रक्षकांसमिेत 

आम्ही वतस्सची भेर् घेण्यास प्रस्थान करु. व्यिस्था करण्यात यािी." सम्रार् 

अशोक 

"जशी आज्ञा सम्रार्." अंतरा 

"पूिेकडच्या आवण पवश्चमदकनार् यािरील बंदरािरून काही बातमी?" 

सम्रार्  

"हो. प्रथमप्रहरी आयण कच्छप यांचे आर्मन झाले आह.े महत्िाची 

बातमी आह.े" अंतरा 

"नेहमीच्या रठकाणी भेर्ण्याचा त्यांना संदेश पाठिा."  सम्रार् 

"ते ग्रंथालयात आपली प्रतीक्षा करत आहते" अंतरा 

"चल अंतरे." सम्रार् 

 

"कच्छप, काय िाताण आह?े" सम्रार्ने अंतराला ग्रंथालयाचे िार बंद 

करण्याचे संकेत दते विचारले 



"सम्रार्, समुद्रापलीकडचा व्यापार व्यिवस्थत सुरु आह.े दाशणवनकाने 

अंवतओकस वितीयच्या भेर्ीस प्रस्थान केले आह.े" कच्छप 

"पण्य आवण प्रवतपण्यच्या मुल्यांकनाचा फेरविचार करण्याची 

आिश्यकता आह ेअसा संदशे सविधाता आयण बलधाम यांनी पाठिला आह.े" 

कच्छप 

"व्यापारातील कोणत्या तृर्ींबद्दल तुम्हाला बोलायच ेहोते?" सम्रार्  

"श्रािस्ती, मर्ध, अिन्ती आवण माध्यवमका येथे मी िैदहेकाच्या 

िेर्षात भ्रमण करत असतानंा लक्षात आले की कामावन्तकाची नजर चुकिून 

अवभज्ञानमुद्रांदकत न करता ियवििय सुरु आह.े"  कच्छप 

"या संबवधत पुढचे वनयोजन तुम्हाला लिकरच कळविण्यात येईल. 

तोपयणन्त िैदहेकाच्या िेर्षात भ्रमण सुरु ठेिा." सम्रार् 

"सम्रार्, तक्षवशलेस यूनानींचे आपसात भेर्ीचे प्रमाण िाढले आह.े 

त्यांच्या स्थावनक विद्रोहकांशी भेर्ी द्रोहाचे संकेत दते आहते. र्ुप्तचर त्यांच्या 

हालचालींिर लक्ष ठेिून आह.े" कच्छप      

 

कच्छपच्या भेर्ीने सम्रार् अस्िस्थ झाले होते. कृवर्ष पाठोपाठ व्यापार 

ह े उत्पिाचे प्रमुि साधन होते. व्यापरातील असले अडथळे शीघ्र दरू 

करण्याची आिश्यकता लक्षात घेऊन त्यांनी या संदभाणत न्यायालयीन प्रदिया 

सुरु करण्याचे तसेच युनानींच्या भेर्ींिर लक्ष ठेिण्याचे आदशे ददलेत. या 



विचारांमध्ये मग्न त्यांचे आज भोजनात लक्ष नव्हते. भोजन आर्पून ते 

महाअमात्य राधार्ुप्तसह वतस्सला भेर्ायला वनघाले. पार्लीपुत्च्या िेशीिर 

असलेल्या र्ुहाश्रयाबाहरे अश्व अंर्रक्षकांसुपूतण करत सम्रार् घाईघाईने 

वतस्सकडे झेपािले.   

 

"काय झालं चििती, एिढे उविग्न का?" वतस्सने सम्रार्च ेपाणािलेले 

डोळे बघून विचारले 

"वतस्स, बजंकूनही हरलो आह ेमी." सम्रार् दीघण श्वास घेत म्हणाले  

"वप्रय बंधू, मला र्िसलेले ध्येय आवण मनःशांती सिणस्िी तुझ्यामुळे 

आह.े मी तुझ्यासाठी काही करु शकलो तर माझ्यासाठी तो अत्यानंदाचा क्षण 

असेल. बंध ूिा साधू, कुठल्याही नात्याने माझ्याशी िाताण करु शकतो." वतस्स 

"वतस्स, आज माझ्या प्रजेकडे दषृ्टीक्षेप र्ाकता मला जाणिले, मी 

त्यांच्यािर माझ्या अपेक्षांच ओझं लादतोय का? माझ्या महत्िाकांक्षेसाठी 

त्यांचे जीिन उध्िस्त करतोय का? प्रजेचा माझ्यािर असलेल्या विश्वासाचा 

मी र्ैरिापर करत नाही ना? 

नुकत्याच बजंकलेल्या युद्धामुळे माझ्याविर्षयी त्यांच्या मनात संताप 

येणार नाही ना?" सम्रार् अशोक 

"एकाच समयी दकती प्रश्न उद्भिलेत? सम्रार् अशोकच्या मनािर 

आघात करण्याचे दसु्साहस कोणी केले?" वतस्स 



"वतस्स?" सम्रार् अशोक रार्ान ेम्हणाले   

"बंधु, तुम्ही मनःशांतीच्या शोधात इथिर आलात, एकदा नालंदाला 

चला. तुमच्या समस्त प्रश्नांची उत्तरे वतथे वनवश्चत र्िसतील." वतस्स   

"आमच्या उपासनेची िेळ होत आह.े ब्रह्मप्रहरी मी प्रस्थान करणार 

आह.े वनणणय तुमचा आह.े" वनशब्द अशोककडे बघून वतस्स म्हणाले  

"प्रातः येतो. प्रतीक्षा करा." सम्रार् अशोक नमस्कार करत म्हणाले  

 

पार्लीपुत्ास परततांना सम्रार् र्ंभीर झालेले बघून राधार्ुप्त बोलता 

बोलता शांत झालेत. ते महालात पोहचले तेव्हा महाराणी आवण अंतरा 

त्यांची प्रतीक्षा करत होत्या. 

 

"महाअमात्य, आम्ही उद्या नालंदास प्रस्थान करणार आहोत. व्यिस्था 

करा." सम्रार्ने अश्वािरून उतरताच आदेश ददले 

"राजन, युद्धानंतर उद्भिलेल्या पररवस्थतीिर चचाण करणे शेर्ष आह.े 

वहशेब आवण इतर तत्सम र्ोष्टींचा विचारविवनमय करायचा आह.े कृपाकरून 

नालंदा जाण्याचा वनणणय स्थवर्त करािा." राधार्ुप्तला सम्रार्चा नालंदा 

जाण्याचा वनणणय मान्य नव्हता. 



"या क्षणी माझ्या अशांत मनाला शांत करणे अवधक महत्िाचे आह.े 

या उविग्न  मनवस्थतीत कुठलाही वनणणय घेणे योग्य नाही." सम्रार् 

"महाराणी, तुम्ही तरी समजिून सांर्ा." अंतरा 

"प्रत्येक प्रहर संपतांना या जीिघेण्या िेदना त्यात विरून जातील ही 

आशा असते. पण नाही अंतरे. त्या अमानुर्ष संहाराची आठिण येताच मला 

कंप सुर्तो. तो मीच होतो..... माझा मला विश्वास बसत नाही. जीि र्ुदमरतो 

आह े माझा. प्रत्येक श्वासोच््िासात मला सैन्याचा र्ाहो ऐकू येतो. 

महाअमात्य राधार्ुप्त, आम्हाला प्रस्थान करु द्यािे. कुठलाच वनणणय घेण्याचे 

सध्या आमच्यात धैयण नाही." बोलतांना सम्रार्च्या डोळ्यात पाणी तराळले. 

"रणभूमीिरील विध्िंसाचे आपण कारण असल्याची ज्या क्षणी त्यांना 

जाणीि झाली त्या क्षणापासून सम्रार् पश्चातापाच्या अग्नीत पोळून वनघत 

आहते. त्यांना नालंदास प्रस्थान करायला हिे." महाराणी अंतरा आवण 

राधार्ुप्तकडे बघत म्हणाल्या  

 

सम्रार् अशोक हतबल झालेले बघून राधार्ुप्त आवण अंतरा व्यवथत 

झाले. त्या क्षणी सम्रार् अशोक यांना पार्लीपुत्ास थांबण्याचा आग्रह करणे 

व्यथण आह ेह ेदोघांच्या लक्षात आले होते.  

 



मध्यान्हीच्या तप्त सूयाणच्या साक्षीने िीरर्तीप्राप्त सैवनकांचे अंत्यविधी 

आर्ोपले. सिण पररवस्थतीचा आढािा  घेत महाराजांनी मंत्ीपररर्षदलेा सुचना 

ददल्या.  

 

"युद्धानंतर उद्भिलेल्या पररवस्थतीिर वनयंत्णाचे सुत् आम्ही तुमच्या 

सुपूतण करत आहोत. आपले र्ुप्तहरे प्रत्येक क्षणाची िाताण माझ्यापयणन्त 

पोहचितील. काळजी नसािी महाअमात्य. राज्यकारभाराबद्दल मी आश्वस्त 

आह.े व्यापारासंबधी आवण त्याच्याशी वनर्डीत वनणणय घेतांना श्रेष्ठी 

वनरंजनाचा सल्ला अिश्य घ्या. मी त्यांना संदशे पाठिला आह.े कौशांबीिरून 

त ेलिकरच पार्लीपुत्ास येतील." सम्रार् 

"महाअमात्य राधार्ुप्त आवण अंतरा िसंतऋतु सरल्यािर आपण 

उज्जवयनीला भेरू्." सम्रार् 

 

 

--------०००--------- 

 

 

 



अभ्यंतर 

२ 

 

 

िसंतऋत ु सरला होता. ग्रीष्माचा दाह चांर्लाच िाढला होता. 

एिढ्या तप्त िातािरणात सम्रार् शांत होते. एरिी िैशािाची चाहूल 

लार्ताच महाराजांच्या कक्षेत िाळ्याचे पडद ेलािण्यात येत असे. आज मात् 

या दाहक िातािरणात सम्रार् शांतपणे संघप्रमुिाशी चचाण करत होते. 

सूयाणच्या सोनेरी दकरणांनी सम्रार् अशोकचा दहे उजळून वनघाला होता. तप्त 

सोनेरी दकरणात  सम्रार्च्या दहेािरून आवण मनातून तामस वितळून र्ेला 

होता. चिितीचे ह ेतेज अंतरा कुतुहलाने बघत होती. उज्जवयनीच्या सीमेिर 

वस्थत धमणशाळेत सम्रार्, अंतरा आवण राधार्ुप्त यांची मंत्णा सुरु झाली.  

 

"राधार्ुप्त, यात आचारसंवहता वलवहलेली आह.े याचा राजाज्ञा म्हणून 

सिणत् प्रसार करण्यात यािा." सम्रार् राधार्ुप्त यांच्या हातात एक परर्का देत 

म्हणाले 

"अंतरे, या परर्केत रज्जुक, समाहताण आवण माहामात् यांच्याविर्षयी 

मावहती आह.े यात समस्त अवधकारीिर्ाणतील सिाांच्या कायणभाराचे स्िरुप 



व्यापक केले आह.े याचे तंतोतंत पालन व्हािे. आता जंबुविपमध्ये 

धमणराज्याचा प्रसार व्हािा हचे आमचे प्रायवश्चत्त आह.े" सम्रार् 

"आवण हो, महत्िाचे म्हणज,े या परर्केत मी कबलंर्ची क्षमा मावर्तली 

आह.े याचे काम लिकरात लिकर पूणण व्हायला हिे." सम्रार् परर्का दोघांच्या 

सुपूतण करत म्हणाले 

"चिितींना जर या आज्ञेच्या पालनाने मनस्िास्र्थय लाभणार असेल 

तर त्याचे पालन तातडीने केले जाईल. यात शंका नको सम्रार्." महाअमात्य 

राधार्ुप्त 

"सम्रार्, आपण बौद्धधमाणचा वस्िकार केला की काय?" अंतरा 

"नाही अंतरे. माझा धमण तो नीती धमण, सदाचाराचा धमण. या परर्केत 

प्रजेसाठी आचरण नीती नमुद केली आह.े त्यांचे पालन कसे करािे? याची 

समस्त मावहती ददली आह.े प्रजेला सिण वनयम पालन करण े बंधनकारक 

असेल. प्रजेसाठी आिश्यक त्या सिण सुविधा उपलब्ध करून दणे्याचे 

उत्तरदावयत्ि माझे अथाणत सम्रार् अशोकचे आह.े" सम्रार् 

"आम्ही आता फक्त जनकल्याणासाठी कायणरत असणार आहोत. सिण 

नीतींचा, आज्ञांचा, आचारसंवहतेचा अिलंब प्रजा कारे्कोरपणे करते की नाही 

ह ेबघण्यासाठी र्ुप्तहरे संस्थेची मी स्थापना केली आह.े त्याची प्रमुि तू आहसे 

अंतरा." सम्रार्  



 

राधार्ुप्त आवण अंतरा आश्चयाणने सम्रार्कडे बघत होते.  

 

"महाअमात्य, माझ्या आर्मनापयणन्त साम्राज्याची धुरा तुम्हाला 

सांभाळायची आह.े" सम्रार् 

"सम्रार्, मंत्ीमंडळ आवण समस्त प्रजा आपल्या भेर्ीस उत्सुक आहेत." 

महाअमात्य राधार्ुप्त 

"माझ्या अवस्तत्िाची जाणीि दणेारे या वनयमनांचे आपल्या 

साम्राज्यात सिणत् वशलालेि कोरण्यात यािे तसेच दिंडी करािी." सम्रार् 

"अपल्या आज्ञेचे पालन करण्यात येईल सम्रार्" महाअमात्य राधार्ुप्त 

"महाअमात्य, भदन्त आददत्य या परर्केत नमूद संवहतेबद्दल 

आपल्यासोबत विस्तृत चचाण करतील." सम्रार् अशोक भदन्तकडे बघत म्हणाले 

"सम्रार्, पार्लीपुत् येथे पोहताच या सिण आदशेांचे पालन केले 

जाईल." महाअमात्य राधार्ुप्त 

"पुढच्या शरद पौर्णणमेस मंत्ीमंडळाची विशेर्ष बैठक बोलिा, आम्ही 

पार्लीपुत्ास उपवस्थत राहू." सम्रार् अशोक राधार्ुप्तला पार्लीपुत्ास 

येण्याचे आश्वासन दते म्हणाले   



"अंतरे, चल. पलीकडच्या कक्षेत माझे काही वमत् तुझी िार् बघत 

आह.े ते तुझ्या भेर्ीस उत्सुक आहते." सम्रार्  

   

-----------०००००---------- 

  



 

"वसद्धसेन, ही अंतरा. माझी सिी आवण मुख्यप्रबंधक." सम्रार् 

धमणशाळेच्या कक्षेत प्रिेश करत म्हणाले 

"प्रणाम दिेी." वसद्धसेन 

"प्रणाम आयण. आपण?" अंतराने सम्रार्कडे विस्मयाने बघत विचारले. 

सम्रार् अशोकच्या आयुष्यातील प्रत्येक व्यक्ती आवण प्रसंर् वतला ज्ञात होता. 

ह ेअर्ंतुक कोण असािेत? याचा ती विचार करत होती. 

"अंतरे, वसद्धसेन संप्रेर्षण तज्ञ आह.े र्ुप्तहरे संस्थेसाठी उपयुक्त अशा 

सांकेवतक भार्षेचा ते अभ्यास करत आह.े तू ती आत्मसात करािी आवण त्यांना 

संशोधनात मदत करािी." सम्रार् 

"मी महाराज?" अंतरेने आश्चयाणने विचारले 

"तुला अनेक उत्तरदावयत्िांचे वनिाणह करायच ेआह.े जोपयणन्त  माझा 

हतेू साध्य होत नाही तोपयणन्त माझे भ्रमण सुरु असेल." सम्रार् 

"कसला हतेू सम्रार्?" अंतराने रार्ात विचारले 

"धीर धर अंतरे. िेळ आल्यािर तुला ज्ञात होईल." सम्रार् हसून 

म्हणाले 

"वसद्धसेन, मी प्रातः प्रस्थान करणार आह.े विदीशा येथे ब्रह्मदशेातून 

आलेल्या एका विशेर्ष अवधकार् याची भेर् घेऊन आम्ही कौशांबीला या 



पक्षसमाप्तीपयणन्त पोहचणार आहोत. तोपयणन्त तुमचा प्रयोर् वसद्ध झाला 

असेल अशी आशा करतो." सम्रार् 

"दिेी अंतरेच्या सह्याने वनवश्चतच वसद्ध होईल." वसद्धसेन 

"अंतरे, तू ह ेकायण आर्पून पार्लीपुत्ास प्रस्थान कर. तुला िेळोिेळी 

योग्य ते वनदशे देण्यात येतील." सम्रार् 

 

सम्रार् अशोकच्या िार्ण्यातील आवण बोलण्यातील आद्रता अंतरेला 

जाणिली. कणणकठोर आवण रुक्षपण ेबोलणारे आज दकती मृद ुभार्षेत चचाण 

करत होते. बोलण्यात आवण िार्ण्यातील संयवमत आवण प्रसि मुद्रा बघून  ह े

नक्की आपले सम्रार् आहते न! वतच्या मनात आले. या विचारात वतने जातांना 

िळून बवघतल ेतर सम्रार् वतच्याकडे बघून हसत होते... वतने हसून पापणी 

लिली....या वनशब्द संिादात वतला जण ुसर्ळच ंकळलं होतं.  

 

-------------०००००------------ 

  



 

 

महाअमात्य राधार्ुप्त अस्िस्थ होते. तक्षवशलेिरून ऐनिेळेिर  राजन 

कुणाल यांचा संदशे आला होता. वतथला स्थावनक व्यापारीिर्ण असंतुष्ट होता. 

कधीही उठाि होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे वतथे जाणे अत्यंत आिश्यक 

होते. वशघ्रावतवशघ्र श्रेष्ठी वनरंजनला घेऊन राधार्ुप्त यांना तक्षवशलेस प्रयाण 

करायच ेहोते. मंत्ीपररर्षदचेी महत्िाची बैठक होती. ती रद्द करणे इष्ट नव्हते. 

त्यात "तक्षवशलेच्या सीमेिर वतसर् या प्रहरी प्रतीक्षा करािी" असा वनरोप 

सम्रार्ने राधार्ुप्तास धाडला होता. ते तक्षवशलेस प्रयाण करण्याची मोजक्याच 

लोकांना ठाऊक असणारी ही िाताण सम्रार्ला कशी कळली असणार याचे 

आश्चयण करत ते अंतरेस भेर्ायला र्ेले. 

 

"महाअमात्य, मंत्ीपररर्षदचेी बैठक रद्द करायची का?" अंतरा 

"अंतरे,  बैठक रद्द करु नको. मी तक्षवशलेस प्रस्थान करतो. तशी इतर 

मंत्ीिरांना सुचना द्या. नर्रमहामात्, धमणमहामात् आवण अंतमहामात् या 

बैठकीसाठी पार्लीपुत्ास थांबले आह.े " राधार्ुप्त 

"काळजी नसािी महाअमात्य."  अंतरा 



"उद्या कंबोजिरून महाराजांचे काही अवतथी येणार आहते. मी त्यांची 

व्यिस्था केली आह.े तू जातीने लक्ष द.े" राधार्ुप्त 

"महाअमात्य, मी सिण व्यिस्था बघते." अंतरा 

"ते कशासाठी येणार आहते? याची मला कल्पना नाही." राधार्ुप्तन े

अंतरेकडे प्रश्नाथणक दषृ्टीने बवघतले 

"ते नक्की कशासाठी येणार ह ेमलाही ठाऊक नाही." अंतरेने त्यांच्याकड े

रोिून बघत उत्तर ददले 

"पूिी अशा िैयवक्तक भेर्ींबद्दल मला समस्त मावहती असायची. आता 

मात् सम्रार् एक कोडं आह.े ते काय करत आहते? कशासाठी? िरंच उमर्त 

नाही. आपले सम्रार् पूिीसारिे रावहले नाही." अंतरेच्या आिाजातील 

वििता राधार्ुप्तला जाणिली 

 

राधार्ुप्तला तोच प्रश्न पडला होता. सम्रार् नक्की काय वलवहत होते? 

कशासाठी वलवहत होते? फार मोठ्या प्रमाणात भुजणपत् आवण िनस्पतीपासून 

शाईची नुकतीच ते व्यिस्था करून आले होते. ह ेअवतथी कदावचत आत्मचररत् 

ककंिा युद्धासंबधी लेिन करत असािे असा ते मनोमन अंदाज करत वनघाले. 

 



    कंबोजिरून पुष्पदतं यांचे पार्लीपुत्ास आर्मन झाले होते. 

त्यांची विर्षेश अवतथीर्ृहात सोय करून अंतरा मंत्ीपररर्षदेच्या बैठकीस 

पोहचली. सम्रार् अशोकच्या आदेशानुसार या बैठदकत महत्िाचे वनणणय 

घेण्यात आले. महामात्ांच्या समस्या सोडिण्यात आल्या. त्यांना  सिण राज्यात 

विना अनुमतीपत् भ्रमंतीची संमती देण्यात आली. राज्यातील इतर तिारींचे 

वनिारण करण्यात आले. सम्रार्च्या आज्ञेनुसार प्रजेसाठी करण्यात येणार् या 

सुविधांिर चचाण झाली. अवतररक्त पाण्याच्या साठ्यासाठी तरतूद करून, आह े

त्या साठ्यांची डार्डुजी तसेच विपत्तीकाळासाठी धनधान्यसंचय यािर 

विचारविवनमय करण्यात आला. मंत्ीपररर्षदचे्या या बैठकीचा आवण 

कोर्षार्राचा अहिाल अंतरेस सम्रार्पयणन्त पोहचिायचा होता. समाहताांतर्णत 

येणार् या सिण अध्यक्षांच्या बैठकीची व्यिस्था करायची होती. शुल्काध्यक्ष, 

पौतिाध्यक्ष, मानाध्यक्ष, सूत्ाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुराध्यक्ष, र्वणकाध्यक्ष, 

मुद्राध्यक्ष, वििीताध्यक्ष, नािाध्यक्ष, र्ो-अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, 

कुप्याध्यक्ष, पण्याध्यक्षा, लक्षणाध्यक्ष, आकराध्यक्ष, दिेताध्यक्ष, सौिर्णणक या 

सिाांकडून आर्थणकवनयोजनाच्या दषृ्टीने विचारविवनमय करण्यासाठी संदशे 

पाठिायचा होता. सविधात्यांकडून व्ययशेर्ष आवण अवधशेर्षाची मावहती, 

तसेच कोर्षार्ृहातील विविध रत्ने, आभुर्षण, आवण मौल्यिान िस्तुंचे िार्र्षणक 

मुल्यांकन सम्रार् अशोकपयणन्त पोहचिायचे होते.   

करव्यिस्था, िय-वििय आवण परराष्ट्र व्यापारातून उत्पि यािर 

महाअमात्यांचे लक्ष होते. या संदभाणतील अहिाल ते स्ितः सम्रार्पयणन्त 



पोहचित असे. मुख्यप्रबंधक या नात्याने  कें द्रशासनव्यिस्थेतील प्रत्येक 

अहिाल सम्रार्पयणन्त पोहचिण्याची व्यिस्था अंतरेकडे होती. सम्रार्च्या 

अनुपवस्थतीत संपूणण राज्यकारभार मर् ती प्रांवतक असो िा ग्रामीण, 

महाअमात्य आवण अंतरा पररर्षदतेील मोजक्या विश्वस्तांच्या साह्याने  

वनयंवत्त करत होते.     

       अंतरेच्या उत्तरदावयत्िाचा परीघ ददिसनददिस िाढत होता. 

सम्रार्च्या विश्वस्तांपैकी ती एक होती. लहानपणापासून असलेली सिी आज 

सम्रार् अशोकची मुख्यप्रबंधक होती. आता ह े निीन उत्तरदावयत्ि. 

वसद्धसेनसोबत कायण सुरु होतेच आता पुष्पदतंच्या कायाणसाठी सामग्री 

उपलब्ध करून द्यायची आह.े ते काय प्रयोर् आहते? त्याने काय साध्य 

होणार? या विचारात बैठक आर्पून ती  पुष्पदतंकडे वनघाली. 

 

"आयण, ही सिण सामग्री उपलब्ध करून दणे्यास थोडा अिधी लार्ेल. 

मी व्यिस्था करते." अंतरा पुष्पदतंने वलहून ददलेली सूची िाचत म्हणाली  

"हो, मी प्रयोर्ाच्या तयारीस लार्तो. मला लेिनासाठी शाई आवण 

भुजणपत् हिे आहते." पुष्पदतं 

"सिण सामग्री वमळाल्यािर मला प्रयोर्ासाठी एकांत जार्ा वमळाली 

तर...." पुष्पदतं 



"आयण, तुम्ही म्हणाल वतथे व्यिस्था करून दणे्यात येईल." अंतरा 

र्ाळ्या िाजित म्हणाली 

 

र्ाळ्यांचे संकेत ऐकून दोन सैवनक आत आलेत.  

 

"आयण, ह ेमेघनाद आवण चंद्रकेतू आहते. माझे विश्वस्त. आता ह ेतुमच्या 

सेिेत असतील." अंतरा 

"मेघनाद, आयण पुष्पदतं जे म्हणतील ती व्यिस्था करून दणे्यात 

यािी." अंतरा 
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अंतरेचे वसद्धसेनसह सांकेवतक वलपीिर कायण िेर्ाने सुरु होते. या 

संकेतामुळे संदशेाची दिेाण घेिाण अचूक होणार होती. परिलीच्या 

शब्दावशिाय संदशेिाहकाच्या संदशेाला काहीच अथण नव्हता. या साठी 

प्रवशक्षणाची वतला व्यिस्था करायची होती. परराष्ट्रात आवण परकीय प्रांतात 

व्यापार करतांना त्या भार्ातील स्िदकयांना शोधण्यासाठी संदेशाच्या एका 

विवशष्ट पद्धतीची योजना करण्यात यािी अशी सम्रार्ची इच्छा होती. 

वसद्धसेन आवण ती  नव्या संप्रेर्षण पद्धतीिर काम सुरु करणार होते.      

 

          एक महत्िाचा प्रयोर् वसद्ध झाला म्हणून अंतरा वसद्धसेनसह 

पुष्पदतंला भेर्ायला वनघाली. प्रयोर्ासाठी त्याने एक वनजणन जार्ा वनिडली 

होती.  पुष्पदतंने त्याच्या प्रयोर्ासंबधी ददलेली मावहती अचंवभत करणारी 

होती. या प्रयोर्ामुळे अवतसंिेदनशील र्ुप्तसंदशे धातूच्या िस्तुमाफण त 

पोहचिून तो सहजररत्या नष्ट करता येणार होता. तो प्रयोर् सांकेवतक भार्षेत 

वलहून घ्यायचा होता. ह ेसिण प्रयोर्, मोठ्या प्रमाणात तयार करण्यात येणारे 

भुजणपत् आवण शाई, सम्रार् नक्की कशासाठी ह ेसिण वलहून घेत आह?े वतला 

उमर्त नव्हते.   

      या विचारात मग्न असलेली अंतरा दौिाररकास सुचना दऊेन 

अंतःपुरातील संरक्षण विभार्ाकडे वनघाली. संदशेिाहकांच्या पावक्षक 



वनयोजनाकडे दषृ्टीक्षेप र्ाकता वतला काही महत्िाचे बदल लक्षात आले. 

महाअमात्यांशी चचाणकरून मर् सम्रार्ांना कळिािे असा वतचा मानस होता. 

दोन प्रहारानंतर पक्षसमाप्ती होणार होती. सूयाणस्तापयणन्त महाअमात्य 

राधार्ुप्त पार्लीपुत्ास परतणार होते.  

--------------*****------------- 

  



 

"महाअमात्यांचे पार्लीपुत्ास आर्मन झाले आह े दिेी. ते संध्या 

आर्पून ग्रंथालयात आपली प्रतीक्षा करतील." मेघनाद 

"इथल ेकायण आर्पून आम्ही ग्रंथालयाकडे प्रस्थान करु." अंतरा 

"आनंदी, सुरवक्षततेच्या दषृ्टीने स्नानर्ृह आवण पाकघरातील मार्चे 

प्रिेशिार पुढच्या चार पौर्णणमेपयणन्त बंद ठेिण्याचे आदशे दणे्यात येत आहते. 

राजपररिारासाठी पूिेकडील िार आवण सेिकांसाठी पवश्चमेकडील िार 

उघडण्यात यािे." अंतरा 

"जशी आज्ञा दिेी." आनंदी   

"आवण हो आनंदी, यापुढे महालातील स्नानर्ृह, पाकघर, भोजनकक्ष, 

शयनकक्ष, महालातील उपिन आवण राजपररिारातील आभुर्षण, िस्त्र या 

विभार्ांचा कायणभार तुझ्या दिेरेिीिाली असणार आह.े सिाांचा पावक्षक 

अहिाल माझ्यापयणन्त िेळेत पोहचला पावहजे." सुचना दते अंतरा 

ग्रंथालयाकडे वनघाली.  

"महाअमात्य, मंत्ीपररर्षदतेील बैठकीत घेण्यात आलेले वनणणय आवण 

इतर तपशील तुम्हाला अमात्य दतेील." अंतरा 

"हो. मी आज कोर्षाघरात जाणार आह.े तक्षवशलेतील पररवस्थती 

आता वनयंत्णात असली तरी काही काळ आपले युक्त वतथे नेमून आलो आह.े 



त्या अवधकार् यांचे प्रत्येकी प्रवतमाह ४५०पण आपल्या कोर्षाघरातून दणे्याची 

ही राजाज्ञेची प्रत कोर्षाध्यक्षांच्या सुपूतण करायची आह.े" राधार्ुप्त 

"अंतरे, तक्षवशलेच्या सीमेिर सम्रार्ची भेर् झाली. ते सुराष्ट्रचे 

राज्यपाल तुर्षास्फ यांच्या भेर्ीस प्रस्थान करणार होते. त्यांनी हा संदशे 

तुझ्यासाठी ददला आह.े " राधार्ुप्त संदेश देत म्हणाले 

"महाअमात्य, सम्रार्चे वनदशे आहते. मला सुिणणवर्रीला तातडीने 

पोहचायचे आह.े" अंतरा संदशे िाचत म्हणाली 

"प्रवतिेददका आनंदी यांना बोलिणे पाठिा." अंतराने सेिकास 

सांवर्तले 

"आनंदी, मध्यान्ही सुिणणवर्रीस प्रस्थान करायच े आह.े व्यिस्था 

करण्यात यािी." अंतरा 

"दिेी, सुिणणवर्री येथे एक श्रमण आपली प्रतीक्षा करत आहते." 

महाअमात्य राधार्ुप्त 

"वसद्धसेन...पुष्पदतं आता ह े श्रमण......" अंतरा संदशेाअंती 

र्ोपनीयतेच ेवचन्ह बघत मनात म्हणाली  

"हो दिेी, तुमच्या या भेर्ीबद्दल कुठलीही िाताण करु नये. सम्रार्चे 

आदशे आह.े" राधार्ुप्त 

 



नक्की काय चाललं आह?े काय कायण सुरु आह?े वतला अंदाज येत 

नव्हता. एकेकाळी सम्रार् अशोकच्या आयुष्यातील सिण घर्ना आवण व्यक्ती 

फक्त वतला ज्ञात असे. आता मात् दकती अर्ंतुकांना भेर्ण्याचे प्रयोजन सम्रार् 

करणार आहते? आता ह ेश्रमण कोण? या विचारात अंतरा महालातून बाहरे 

पडली 
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अभ्यंतर 

३ 

 

 

पुष्पदतं आवण वसद्धसेनने ददलेले भुजणपत् घेऊन अंतरा सुिणणवर्रीला 

वनघाली. प्रिास तसा दरूचा होता. आता वतला वसद्धसेन आवण पुष्पदतंच्या 

प्रयोर्ांबद्दल विचार करायला िेळ वमळाला होता. वतला वसद्धसेनची संप्रेःर्षण 

यंत्णा अवतशय आिडली होती. मात् पुष्पदतंचे धातुिर होत असलेले प्रयोर् 

वतच्या जाणीिकक्षेच्या पलीकडचे होते. वसद्धसेन आवण पुष्पदतं यांचा या 

भुजणपत्ातील मावहती त्या श्रमणांपयणन्त पोहचिण्याचा काय हतेू असेल? ते 

एकमेकांना पररवचत कसे आहते? ते प्रयोर् बघून वतच्या मनात विचार आला. 

कालप्रिाहात जर या पर्ांनी तर् धरली तर हजारों िर्षाांनंतर  मानिाला 

मौयणसाम्राज्याबद्दल वनवश्चतच मावहती उपलब्ध होईल. परंतु ह े सिण 

कशासाठी? सम्रार् अशोक यांना भेरू्न वतला अनेक प्रश्न विचारायचे होते. 

आदशे...आदशे आवण आदशेांचे पालन करून ती त्स्त झाली होती. 

वतच्यासाठी आदशेांचे पालन करण े त्ासदायक नव्हते. तो तर वतचा धमण 

होता. त्या कायाणचे, त्याचे प्रयोजन मावहती नसून त्या आदशेांचे पालन करािे 

लार्त होते, ह ेवतच्यासाठी जीिघेणे होते. 



        दवक्षणेकडे अंतराने फार प्रिास केला नव्हता. सुिणणवर्री 

अवतशय रम्य आवण सम्रार्ची आिडती नर्री होती. ते नेहमी ब्रह्मवर्री, 

इवशला आवण सुिणणवर्रीच्या वनसर्णसौंदयाणबद्दल भरभरून बोलत अस.े आज 

ती प्रत्यक्ष त्याचा आनंद घेत होती. 

वनयोवजत स्थळी पोहचेपयांत वतला भेर्ीचे प्रयोजन सेिकाने कथन 

केले होते. ठरल्याप्रमाणे नर्रच्या बाहरे एका िारर्केत ती पोहचली. 

महापद्म, साधकाचे तेज त्यांच्या चेहर् यािर स्पष्ट ददसत होते. ते तेज बघून 

अंतराने मानिंदना केली. 

 

"स्िार्त आह े दिेी. आपणास प्रिासात कष्ट झाले असेल तर आधी 

विश्रांती घ्या. मर् चचाण करु" महापद्म  

"बारा प्रहरांच्या या प्रिासात शीण आला नाही. अवतशय रम्य आह े

हा भार्." अंतरा 

"इतक्यात अग्नीिेश येईल. मर् आपण चचेस प्रारंभ करु. तोिर आपण 

जलपान करून घ्यािे." महापद्म 

"अग्नीिेश? " अंतरेने उत्सुकतेने विचारले 

"हो, त्यांचे आर्मन झाल्यािर आपण चचाण आरंभ करु." महापद्म 

 



तेिढ्यात अग्नीिेश यांचे आर्मन झाले. अग्नीिेश, नािाप्रमाणे 

व्यवक्तमत्ि होतं. तेजोमय चेहरा आवण विलक्षण प्रवतभािान. त्यांना बघताच 

अंतरा मानिंदनेस उठली. 

 

"दिेी, आपल्याला कल्पना नसेल म्हणून सांर्तो. आपण एका प्रवच्छि 

सवमतीचे सदस्य आहोत." महापद्म  

"धमणपाल यांनी या सवमतीची वनर्मणती केली आह.े" अग्नीिेश आसनस्थ 

होत म्हणाले 

"धमणपाल?" अंतराने आश्चयाणने विचारले 

"धमणपाल अथाणत सम्रार् अशोक. ते धमणप्रचारक आवण प्रसारक आहते. 

त्यांचे कायण लक्षात घेता आम्ही चिितींना "धमणपाल" संबोधन ददले आह.े" 

महापद्म 

"प्रवच्छि सवमती? या सवमतीचे उदद्दष्य काय? नक्की काय संकल्पना 

आह?े" अंतरेच्या शब्दातील रोध सिाांना जाणिला. इतक्या घडामोडी झाल्या 

आवण सम्रार् आपल्याशी अक्षरही बोलले नाहीत याची वतला िंत िार्त होती.  

"दिेी, या सिाांिर चचाण करायला आपण एकत् आलो आहोत. ह ेसिण 

पार्लीपुत्ास करणे शक्य नव्हते. आपण सिाांनी एकवत्त येऊन बोलणे आवण 

कायण करण ेधोक्याचे आह.े" अग्नीिेश  



"हो दिेी. र्ोपनीयता अत्यंत महत्िाची आहे." महापद्म 

"या सवमतीत अजून कोण कोण आह?े" अंतरा 

 

सम्रार्ने या भेर्ीची र्ुप्तता ठेिण्याचा आग्रह का केला याचे कारण 

आता अंतराला उमर्त होते. 

 

"आम्ही नऊ लोकं आवण आमच्या नऊजणांच्या संिादाचे तुम्ही 

माध्यम असणार आहात." महापद्म 

"म्हणज े वसद्धसेन आवण पुष्पदतं ह े या सवमतीचे सदस्य आहते?" 

अंतरा 

"हो, त्यांचे प्रयोर् यशस्िी झाल्यािर आम्ही आमच्या क्षेत्ातील 

संशोधनासाठी वनघून जाऊ." अग्नीिेश 

 

"मी महापद्म, श्रमण आवण एक संशोधक आह.े माझा आवण सम्रार्चा 

पररचय संघाच्या एका बैठकीत झाला. आमच्यासाठी वपण्याचे जे पाणी 

उपलब्ध केले जात होते, ते वपण्यास अयोग्य होते. मी काही िनस्पती आवण 

और्षधांच्या माध्यमातून ते वपण्यास योग्य केले. असे अनेक संशोधन मी 



सम्रार्पुढे मांडले. नंतर आमच्या अनेक चचाण झाल्यात. धमणपाल यांनी केलेल्या 

आर्थणक सह्याने मला अवधक संशोधन करता आले." महापद्म 

"ह ेप्रयोर् करतांना लक्षात आले, काही सुक्ष्मजीि आवण विर्षाणूंच्या 

माध्यमातून फार मोठी वजिीतहानी होऊ शकते. या जैविकरोर्ांचा प्रसार 

अत्यंत िेर्ाने होतो. ह े संशोधन उपद्रिींच्या हाती लार्ू नये म्हणून सिण 

संशोधन र्ुप्तपणे करायचे आह.े" महापद्म 

 

"माझे कायण अिकाशातील ग्रहतार् यांसबवधत आह.े ह े दरूिरचे ग्रह 

आवण आपल्यामधे एक र्ुरुशक्ती असते, त्यात जर व्यत्यय आणला तर अनेक 

आश्चयणचदकत घर्नांचा शोध शक्य आह.े" अग्नीिेश 

 

"अिकाशातील ग्रहांची ददशा, त्यांच्यामधील अंतर, सूयणचंद्राचे ग्रहण, 

अस ेअनेक शोध सुरु आहते. आपल्या िेद आवण शास्त्रात ही समस्त मावहती 

दडलेली आह.े मी सध्या प्रकाशाची र्ती आवण त्या र्तीिर वनयंत्ण यािर 

संशोधन करत आह.े या मावहतीचा उपयोर् जनकल्याणासाठी व्हािा. त्याचा 

दरुुपयोर् होऊ नये म्हणून ह ेसिण संशोधन र्ुप्त असणार आह.े ही मावहती एका 

विवशष्ट वलपीत अंदकत करून ठेिायची आह.े त्या वलपीचा शोध वसद्धसेनने 

लािला आह ेआवण ती तुम्हाला ज्ञात आह ेदिेी." अग्नीिेश 

 



"पुष्पदतं ह े स्थायुर्िणदे्यचे प्रणेत े आहते. स्थायुर्िणद्या अथाणत विविध 

धातू ि त्यांिर रासायवनक प्रदियेतून अनेक निीन धातू आवण उपयुक्त िस्तुंचा 

शोध पुष्पदतंने वसद्धीस नेला आह.े काही विशेर्ष संशोधनासाठी ते 

पार्लीपुत्ास व्यस्त आहते. त्यांनी आपल्याजिळ आमच्यासाठी काही वनदशे 

ददल ेआहते दिेी." महापद्म 

"हो. " पुष्पदतं आवण वसद्धसेनने ददलेले भुजणपत् त्यांना दते ती म्हणाली 

"आपण अस्िस्थ आहात दिेी?" अग्नीिेश 

"नाही. आयण, तुम्ही नऊजणांबद्दल बोलत होता. सध्या मला 

चारजणांबद्दल मावहती आह.े ह ेपाच कोण? माझी त्यांची भेर् कशी होणार?" 

अंतरा 

"पाचपैकी एक व्यक्ती तुमच्या सतत बरोबर असते दिेी." अग्नीिेश 

वस्मतहास्य करत म्हणाले 

"कोण?" अंतराने सोबत असणार् या व्यक्तीबद्दल आठिायचा प्रयत्न 

करत विचारल े 

"आपला विश्वस्त आवण प्रवतिेदक मेघनाद" महापद्म 

"मेघनाद? तो नेहमी एका विवशष्ट कलेबद्दल बोलत असतो. 

ताम्रपणीच्या िास्तव्यात त्याने ती आत्मसात केली होती. आमची थोडीफार 



चचाण झाली होती. त्यािर तो संशोधन करत असेल मला कदावप िार्ले नाही" 

ऐकून अंतराला आश्चयाणचा धक्का बसला होता  

"आवण ते चौघं कोण? " अंतराची उत्सुकता ताणली र्ेली होती 

"शंिपाल, ह े मनोशास्त्राचे व्यापार जाणतात, संमोहन शास्त्रात त े

पारंर्त आहते. विरुपाक्ष, ह ेर्ुरुत्िशक्तीिर शोधन करत आहते, विमानकलेिर 

त्यांचा अभ्यास दांडर्ा आह.े ऋष्यश्रींर्, ह ेसिणिेदपारंर्त आवण सिण शास्त्रांचे 

ज्ञाते, या विश्वाच्या उत्पत्तीिर शोधन करत आहते. धमणपाल अथाणत स्ितः 

सम्रार् अशोक ह ेसमाजशास्त्राचा अभ्यास करत आहते. सिण धमाणज्ञा आवण 

आचरणसंवहता, तुम्ही वशलाफलक, वशलालेि, स्तंभलेिांच्यास्िरुपात सिणत् 

प्रसार करत आहात, तो त्याचाच एक भार् आह.े संपूणण समाजाला एकसुत्ात 

बांधण्याची त्यांची ही विलक्षण संकल्पना आह.े" महापद्म 

"ह ेसंशोधन वसद्ध करून याचे प्रमाण ग्रंथरुपात अंदकतकरून जतन 

करायच ेआह.े जेणेकरून येणार् या वपढीस ते मार्णदशणक ठरेल. मात् ही मावहती 

उपद्रिींपासून जतन करण्याचे उत्तरदावयत्ि तुमचे आह ेदिेी." अग्नीिेश  

"आपण वसद्धसेनच्या संप्रेर्षण पद्धतीिारे एकमेकांच्या संपकाणत राहू. 

तो फार मोठे संपकाणचे जाळे तयार करत आह.े कोवळष्टक असते तसे. ह ेसिण 

संशोधन संकवलत करून जतन करण्याचे उत्तरदावयत्ि तुमचे आह ेअंतरा." 

महापद्म  

"मी एकर्ी ! ह ेसिण कसे शक्य आह ेआयण? अंतरा 



"तुमच्यासोबत आनंदी आह.े आमचे काही विश्वस्त तुमच्या संपकाणत 

असतील." अग्नीिेश 

"आपण विश्रांती घ्यािी दिेी. उद्या प्रातःसमयीपयणन्त सिाांचे आर्मन 

झाले असेल. उद्या महत्िाची बैठक आह.े" महापद्म 

 

या भेर्ीचे प्रयोजन लक्षात येताच अंतरा आश्चयणचदकत झाली होती. 

सम्रार् अशी काही योजना करतील वतने कधी कल्पना केली नव्हती. 

लहानपणापासून ते आजपयणन्त वतने सम्रार् अशोकच्या आयुष्यातील प्रत्येक 

र्प्प्यात त्यांचे विविध रुपं बवघतले होते. धमाण राणीच्या या लाडक्या 

पुत्ासोबत ती लहानपणी िेळली होती. अवतशय हट्टी आवण अन्यायाविरुद्ध 

संतापाने तापणारा लहानपणीचा तो अशोक सिणत् आपले िचणस्ि वसद्ध 

करण्यात तरबेज होता. प्रत्येक क्षेत्ात आपले कतृणत्ि वसद्ध करणारा, युद्धकलेत 

वनष्णांत, अवतचपळ कुमार अशोक, तारुण्यातील मदमस्त, उद्दाम आवण 

उन्मत राजकुमार अशोक, स्ितःच्या सामर्थयाणची प्रवचती नेमकी कुणाला 

द्यािी ह ेकमी ियात जाणणार् या राजकुमार अशोकने आपल्या सामर्थयाणची 

मौयण साम्राज्याचे विश्वस्त आवण शुभबचंतकांना प्रवचती दऊेन 

मौयणसाम्राज्याचा योग्य उत्तरावधकारी असण्याचा विश्वास प्राप्त केला होता. 

साम्राज्याची धुरा हाती येताच राजन अशोकने साम्राज्य विस्ताराची 



महत्िाकांक्षा पूणण केली. आयुष्याच्या या र्प्यात सम्रार् अशोकच ेचंड रुप बघून 

ती भयभीत झाली होती.       

दिेी-पद्मा-वतष्यरक्षा या राण्या असल्या तरी त्यांचे ते वप्रयकर कधीच 

नव्हते. कालांतराने महाराणी दिेीच्या लाघिी स्िभािाला ते भुलले असले 

तरी ते फक्त त्यांच्या सहिासापुरते मयाणददत होते. वपता झाल्यािर त्या 

पार्षाण हृदयाला मायेचा पाझर फुर्ला होता. आयुष्याच्या या प्रिासात 

सम्रार् अशोकने मात् त्यांच्या मैत्ीत स्ितःची र्डद आवण र्ूढ बाजू 

अंतरेपासून कधीच लपिली नव्हती. त्यांच्या या अनावमक नात्यात दोघे 

एकमेकांशी कायम प्रामावणक होते. आनंदीने एकदा र्मतीने वतला विचारले 

होते...सम्रार्िर प्रेम तर करत नाही ना? हो तर...प्रेम आह.े..आकर्षणण 

आह.े....एकमेकांची काळजी आह.े..विश्वास आह.े.आदर आह.े. जे काही आहे 

त ेनात्यात बंददस्त करण्यासारि ेकधीच नव्हते....         

आज मात् सम्रार् अशोकच ेह ेरुप वतला निि ेहोते. वतला ह ेआिडले 

होते....कदावचत याच सम्रार् अशोकची ती मनोमन कल्पना करत होती.   

 

 

"दिेी, आपण पार्लीपुत्ास पोहचल्यािर या बैठकीचे तपशील 

पुष्पदतं आवण वसद्धसेन या दोघांना द्यािेत." अग्नीिेश वतचे मनन भंर् करत 

म्हणाले 



"महाअमात्य राधार्ुप्त यांची या कायाणत महत्िाची भुवमका आह.े 

अिंड भारताच्या व्यिस्थापनाचे कायण त्यांना पार पाडायच े आह.े  दिेी, 

याबद्दल कल्पना असली तरी त्यांना विश्वासात घेऊन ही संकल्पना  तुम्ही 

सांर्णार आहात." महापद्म 

"हो." अंतरेच्या डोळ्यात एक आश्वस्त चमक दोघांना ददसली 

 

अंतराच्या मनातून सम्रार् अशोकविर्षयी असलेले दकवल्मर्ष क्षणात 

विरून र्ेल े होते. चििती अशोक अथाणत धमणपालचा वतच्यािर असलेला 

विश्वास वतला महत्िाचा होता. अत्यंत विशाल आवण व्यापक योजनेत ती 

महत्िाची भुवमका साकारणार होती. वतला मार्च्या भेर्ीतले सम्रार्चे शब्द 

आठित होते. ती योग्य िेळ आली होती. सम्रार्चा हतेू धमणरक्षणासाठी आवण 

समस्त जनकल्याणासाठी होता. 

 

अल्पोपहार घेऊन प्रवच्छि सवमतीची बैठक आरंभ झाली. नऊ सदस्य- 

नऊ ग्रंथांची वनर्मणती आरंभ करणार होते. आिणी झाली. विर्षयाची व्याप्ती- 

मांडणी- प्रयोर्- सिण दषृ्टीकोनातून सिण ग्रंथािर चचाण झाली. 

ग्रंथविस्ताराबद्दल धमणपाल संकेत दणेार होते. तोपयणन्त सिण आपल्या कतणव्याचे 

वनिाणह करणार होते. अंतरा सिाांच्या संपकाणत रहाणार होती. त्यांच्या 

संशोधनासाठी आिश्यक ते साह्य ती उपलब्ध करून दणेार होती. या प्रयोर्ाचे 



कायणक्षेत् अत्यंत विशाल होते. या ज्ञानकोशात प्रत्येक सुक्ष्म र्ोष्टींचा विचार 

महत्िाचा होता. सिाांचे पवहले प्रयोर् यशस्िी झाल्यािर ग्रंथलेिनास आरंभ 

होणार होता. ग्रंथाचा पवहला आरािडा तयार झाल्यािर त्यांच्या पुढच्या 

भेर्ीचे संकेत अशोकराम येवथल बौद्धसंवर्तीत वमळणार होते. 

 

-----------००००---------- 

  



 

पार्लीपुत्ास आल्यािर ठरल्याप्रमाणे अंतराने पुष्पदतं, वसद्धसेन 

तसेच राधार्ुप्त यांना सुिणणवर्री येथील चचाण आवण पुढील कायणनीती कथन 

केली. जनकल्याण आवण धमणरक्षणासाठी महाअमात्य राधार्ुप्त यांचा सहभार् 

महत्िाचा होता. सम्रार् अशोकच्या व्यस्ततेमुळे अिंड भारतातील समस्त 

व्यिस्था आवण वनयंत्णाचे उत्तरदावयत्ि त्यांचे होते.  सम्रार्चे धमणपाल ह े

नाि या सवमतीतील सदस्य आवण कायणिाहकांपयणन्त सीवमत होते. अंतरा 

राज्यकारभार आर्ोपल्यािर वतचा वतसरा प्रहर या महत्िाच्या कायाणसाठी 

दते होती. सिण काही ठरल्याप्रमाणे होत होते. ग्रंथ वनर्मणतीच्या प्रदियेत 

र्ुप्तवलपीतील संस्करणाचे कायण ती स्ितः लक्षपूिणक करत होती. 

मंत्ीमंडळाच्या विशेर्ष बैठकीसाठी सम्रार्चे पार्लीपुत्ास आर्मन 

झाले होते. त्यांचे अल्पकाळासाठी  िास्तव्य असले तरी त्यांनी बैठकीनंतर 

अंतरेसोबत मंत्णेसाठी िेळ काढला होता. 

 

"बोल अंतरे. आज तुझ्या सर्ळ्या प्रश्नांची उत्तर मी दणेार." सम्रार् 

अशोक 

"मला पडलेल्या प्रश्नांबद्दल तुम्हाला मावहत होते तर?" अंतरा 



"मला नाही तर कोणाला मावहत असणार सि!े िरं सांर्ू? विश्वास 

होता माझ्या ध्येयाची आवण माझ्या िचनांची तू पूतणता करशील." सम्रार् 

अशोक 

"अथाणत. मला विश्वास होता की तुम्ही माझ्याकडून जे कायण करून घेत 

आहात त्याचा हतेू उदात्त आह.े मी भाग्यिान आह.े तुम्ही माझी या कायाणसाठी 

वनिड केली." अंतरा 

 

"अंतरे, िूप िर्षाांपूिीची र्ोष्ट आह.े एकदा आचायण चाणक्य यांचा 

संदशे आला होता. त्यांचे स्िास्र्थय ठीक नव्हते. वपताश्रींसोबत त्यांच्या भेर्ीस 

र्ेलो होतो. त्यांच्या संिादान े मला आकर्र्षणत केले. सोळा प्रहरातील त्या 

िास्तव्यात माझ्या बालमनािर त्यांची काही िाक्य कोरली र्ेली ती 

कायमची. कदावचत माझ्या महत्िाकांक्षेने त्या क्षणी आकार घेण्यास आरंभ 

केला असािा. या आकांक्षेला जोड वमळाली ती वपतामहांच्या अथाणत चंद्रर्ुप्त 

मौयण यांच्या कथांची, ते श्रिण करतांना माझ्यातील रक्त उसळत अस.े  

अंतरे, चिितीचे ध्येय मी तेव्हाच ठरिले होते. आचायण चाणक्य 

यांच्या मृत्युपश्चात मी त्यांनी रचलेल्या कूर्नीतीचा अभ्यास केला. 

कौरर्ल्यनीतीिर आधाररत साम्राज्याच्या धोरणांमध्ये आिश्यक ते बदल केले. 

साम्राज्य समुद्रपयणन्त विस्ताररत केले. या विस्तीणण साम्राज्याला वनवश्चत ददशा 

आवण स्िरुप देणे आिश्यक होते. कबलंर्युद्धानंतर मला लक्षात आले, माझे 



ध्येय चिितीचे होते आवण आचायण चाणक्य यांचे ध्येय अिंड भारताचे होते. 

मला आता अिंड भारताचे स्िप्न साकार करायच े होते. या विस्तीणण 

साम्राज्याला एकसुत्ात बांधणे दकती कठीण आह ेह ेमला वतस्सशी िाताणलाप 

करतांना उमर्ले. या अिंड भारतातील विविधतेत मला एकात्मता 

आणायची होती, विविध धमीयांच्या लोकांना इतर धमाणचे महत्ि पर्िून 

द्यायचे होते. नको असलेल्या रुढी परंपरा यात जिडलेल्या लोकांना धमाणचा 

िरा अथण समजिून सांर्ायचा होता. "सिणधमण एकसमयािच्छेद" साधण ेएक 

संघर्षण आह.े अनादी काळापासून प्रस्थावपत धमणव्यिस्था बदलण ेकठीण असले 

तरी असंभि नाही. या संभािनेसाठी पार्लीपुत्मधून मी प्रस्थान केले होते. 

तेव्हा माझ्यासमोर ह ेएकच ध्येय होते. मात् या प्रिासात ज्ञानाच्या शोधात 

असलेल्या काही अभ्यासकांची भेर् झाली. त्या क्षणी माझ्या ध्येयाला व्यापक 

स्िरुप प्राप्त झाले. िेदव्यासांनी जसे िेदाचे चार भार् केलेत, मी या ज्ञानाचे 

नऊ भार् केलेत. कदावचत कालचिात या विर्षयांची व्याप्ती विर्ुणीत होईल." 

सम्रार् अशोक     

"सम्रार्, या महान कायाणसाठी माझे सिणस्ि अपणण आह.े मी एका 

दासीची कन्या आह.े..आपण...." बोलतांना अंतराचा स्िर भरून आला 

"अंतरे, तुझी आई माझ्या आईची सिी आवण तू माझी सिी. दास्यत्ि 

आपल्या मैत्ीआड कधीच आले नाही आवण येणार नाही. मी न सांर्ताच तुला 

उमर्तं... एक तूच आह ेमाझे अंतबाणह्य रुप जाणणारी. िरा-िोर्ा मी जसा 



आह.े..तुला मान्य आह.े तुला माझा  कधी रार् येत नाही?" सम्रार् वतच्याकडे 

प्रश्नाथणक नजरेने बघत म्हणाले 

"सम्रार्, चौथा प्रहर आरंभ होईल, विश्रांती घ्यािी." अंतरा मंद हसत 

म्हणाली 

"आता विश्रांती नाही अंतरे. ध्येयपूतीनंतर हा दहे श्रांत होणार. िूप 

काही साध्य करायचे आह.े" सम्रार् अशोक 

 

आकाशात वििुरलेले शरदाचे चांदणे ब्रह्मप्रहराची चाहूल लार्ताच 

वमणवमणायला लार्ले. वभरवभरणार् या र्ाराव्याने अंतरेचे अंर् शहारले. 

अनावमक जाणीिेने अंतरा भारािून र्ेली होती. ही जाणीि होती 

समपणणाची...समपणण....एका महान कायाणसाठी. 

 

सम्रार् अशोकच्या अथक प्रयत्नांनी समाजव्यिस्थेत अमुलाग्र बदल 

झालेत. समाजातील सिण स्तरांिरील प्रजेसाठी सिणत् अनेक सुविधा उपलब्ध 

करून दणे्यात आल्या. मनोरंजनाचे साधन, दिडा, कला, सावहत्य यांना 

प्रोत्साहन देण्यात आले. सूत्िाङ्मय, महाकाव्य- रामायण, महाभारत, 

व्याकरणग्रंथ यािर लेिन करण्यास प्रोत्साहन दणे्यात आले. स्िदशेी आवण 

विदशेी व्यापार िाढीस लार्ल.े    



      सम्रार् अशोकच्या नेतृत्िांतर्णत न्यायव्यिस्थेकडे विशेर्ष लक्ष 

दणे्यात आले. तक्षवशला, कंधार, नालंदा, वििमवशला येथे वस्थत  

विश्वविद्यालयांकडे विशेर्ष लक्ष दणे्यात आले. ज्ञानाचा सिणत् प्रसार करण्यात 

आला. सिणत् वनपेक्ष धमणव्यिस्था, सुि, शांवत, सवहष्णुता आवण अंवहसा 

नांदािी यासाठी सम्रार् प्रयत्नशील होते. सम्रार् अशोकच्या धमणसंकल्पनेतील 

राज्य  आकार घेण्यास सुरिात झाली होती. समृद्ध भार्षा, आदशण संस्कृती, 

आदशण परंपरेची बीजे जनमानसात अंकुरीत होते.    

 

वतसर् या बौद्धसंवर्तीमध्ये प्रवच्छि सवमतीच्या भेर्ीचे संकेत 

वमळालेत. नालंदाच्या विश्वविद्यालयात पुढची भेर् ठरली. सिण ग्रंथाच्या 

संशोधनािर विचार करण्यात आला. पुढचे र्प्पे ठरविण्यात आले. पुढच्या 

भेर्ीचे संकेत वमळेपयणन्त परत जो तो आपआपल्या संशोधनात व्यस्त झाला. 

अंतरा, सिाांच्या कायाणिर लक्ष ठेऊन होती. नऊ जणांपैकी ज्यांना ज्या 

साह्याची आिश्यकता असेल, ती कायणिाहकांच्या मदतीने पूणण करत होती. 

एकदा सम्रार् पार्लीपुत्ास आले असता अंतराने वतच्या मनातील 

शंका विचारली.  

 

"सम्रार्, आपल्यानंतर या ज्ञानकोशाची र्ुप्तता अबावधत रहाणार 

ना?" अंतराने काळजीच्या स्िरात विचारले 



"हो अंतरे. या ध्येयपूतीसाठी प्रत्येक व्यक्ती मी पारिून घेतली आह.े 

प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या विर्षयात पारंर्त तर आहतेच राष्ट्रप्रेमाने ते ओतप्रोत 

भरलेले आहते. समाजाच्या उत्थानासाठी अशाच विशेर्षव्यक्तींची आिश्यकता 

असते अंतरे. ह ेविशेर्षव्यक्ती प्रवशक्षणांनी वसद्ध आहते. माझा अनुभि सांर्तो 

आपल्या या ग्रंथवनर्मणतीत कसलेही व्यत्यय येणार नाही. मानिाचा स्िभाि 

आवण मनोव्यापार मी जाणतो अंतरे. मानि हाच मानिाच्या विनाशाचे 

कारण ठरु शकतो. मी आवण माझे साम्राज्य कधीतरी अस्त होणार ह ेमला 

ज्ञात आह.े वनसर्ण आजिर दते आला आह ेआवण अनंत काळापयणन्त मानिाला 

दते रावहल. सृष्टीतील ह ेज्ञान अबावधत रहािे म्हणून तर हा सर्ळा प्रयत्न 

अंतरे.   

     मानिातील कुतुहल कमी अवधक प्रमाणात सतत जार्ृत असते. 

अज्ञाताचा शोध घेण,े ज्ञानाची तृष्णा शमिण े आवण उपभोर् घेण े हा 

मानिाचा स्िभािधमण आह.े जेव्हा मानिाला एिाद्या चमत्काराची 

आिश्यकता असेल, तेव्हा ह ेज्ञान मानिाला उपयुक्त ठरेल आवण त्याचे जीिन 

अवधकावधक समृद्ध होईल. ह ेअभ्यंतर आह.े शतकांनंतर एक काळ असा येईल 

मानि पररपूणण असेल, समृद्ध असेल. मर् आरंभ होईल नव्या युर्ाचा, या 

युर्ाच्या विस्ताराचा आधारस्तंभ आपण संवचत केलेले ज्ञान असेल तेव्हा 

माझ्या या ज्ञानकोशाचे कायण सफल होईल. 



आपल्या आयुष्यात एक क्षण असा येईल जेव्हा साम्राज्याच्या व्यिस्थेत 

अिांवछत बदल होतील, तेव्हा तुम्हासिाांना ठाऊक आह ेकाय करायच ेआहे 

त.े हाती घेतलेल्या कायाणत आता िंड नको. शतकानंतर शतके येतील, 

ज्ञानकोशाचे कायण अविरत सुरु रहाणार यात शंका नाही." सम्रार् 

  



अभ्यतंर 

४ 

 

"सम्रार्, अनेक महत्िाचे शोध वसद्धीस जात आहते. आता कुठला 

विचार आपल्याला त्स्त करत आह?े" अंतरा 

"ज्ञानकोश" आमच्या काळजीचा विर्षय नाहीचमुळी. 

ग्रंथसंस्थापकांना आम्ही राज्यकारभारापासून दरू ठेिल े आह.े वििंचना 

माझ्या विर्षयातील तृर्ीची आह.े"  सम्रार्  

"सापडली का मर् तृर्ी?" अंतरा 

"तृर्ी? हो ना.." सम्रार् 

"मला कळले नाही." अंतराने उत्सुकतेने विचारले 

"प्रजेचा मानस ओळिणे फार कठीण असते. आपले सारे प्रयोजन 

त्यांच्या वहताथण असले तरी प्रजा त्याचा सहर्षण स्िीकार करेलच असे नाही." 

सम्रार् 

"जसे?" अंतरा 

"सैन्याच्या प्रवशक्षणाकडे आमचे दलुणक्ष झाले. युद्धबंदी केल्यामुळे 

आम्हाला त्याची आिश्यकता भासली नाही. परंतु  उसळणारे तरुण रक्त, 



मातृभूमीसाठी काहीतरी करण्याची तरुण विचारातील तीव्रता, राष्ट्रप्रेमाने 

भारािलेले तडफदार नेतृत्ि यांची मी नकळत ददशाभूल करण्याचे कारण 

ठरलो आह.े ह ेसिण माझ्याविरोधात उफाळून आले तर? याचा विचार करत 

होतो." सम्रार्  

"कसे शक्य आह ेह?े" अंतरा 

"शक्य आह.े प्रजेची विचारधारा केव्हा कुठल्या प्रिाहाकडे आकृष्ट 

होईल सांर्ता येत नाही." सम्रार् 

"काळजी नसािी. आपल्या नेतृत्िांतर्णत समस्त समस्यांिर योजना 

करण्यात येईल." अंतरा 

"काळजी कशी नको करु अंतरे. तुला आठितं का? माझी उज्जवयनीचा 

क्षेत्पाल म्हणून वनयुु्क्ती करण्यात आली होती. मी सुशीम विरोधात जाऊ नये 

यासाठी केलीली ती एक राजकीय तडजोड होती. तक्षवशलासारख्या 

महत्िाच्या व्यापार आवण विद्येच्या कें द्रापासून मला दरू ठेिण्याचे कारण 

म्हणज े सुशीमची लोकवप्रयता िाढून त्याला साम्राज्याचा उत्तरावधकारी 

नेमण.े अंतर्णत कलहाचा मी वनवमत्त ठरलो. राधार्ुप्त आवण इतर विश्वस्तांच्या 

साह्यान ेमी र्षडयंत्करून सत्ता बळकािली." सम्रार् अशोक विि आिाजात 

म्हणाले. 

"आठिते सम्रार्. तुम्ही उज्जवयनी आवण तक्षवशलेतील विद्रोहाचे दमन 

केले. शत्ु आवण वमत् राज्यात तुमची िाढती लोकवप्रयतेची मी एक साक्षीदार 



आह.े समस्त प्रजेला आवण मंत्ीपररर्षदलेा ठाऊक होते सुशीममध्ये एिढे 

विशाल साम्राज्य सांभाळण्याची शक्ती नाही आवण कुितही नाही. सीमेिर 

सतत होणारे परकीय आिमण थोपिणे केिळ तुम्हाला शक्य होते. तुम्ही मौयण 

साम्राज्याचे  एकमेि योग्य उत्तरावधकारी होते, यात शंका नसािी सम्रार्." 

अंतरा 

"महाराज बबंदसुारिर आलेली िेळ माझ्यािर येऊ नये अंतरे." सम्रार् 

अशोक डोळे वमर्त म्हणाले 

 

अनेक महत्िाचे शोध वसद्धीस जात होते. 

ज्ञानकोशातील विविध विर्षयांचे ज्ञान प्रयोर्ाने वसद्ध होत होते.  

 

वसद्धसेन यांचे सांकेवतक भार्षा आवण संपकाणचे जाळे पूणण झाले होते. 

या जाळ्यातून अत्यंत महत्िाच्या संदशेांची दिेाणघेिाण िेर्ाने करण ेशक्य 

होते. ते "संप्रेर्षण आवण संपकणशास्त्र" या ग्रंथात विस्तृत मावहती नमुद करत 

होते. 

 

पुष्पदतं, विविध धातुंच्या वनर्मणतीची आवण त्याचे विविधांर्ी 

उपयोर्ांची सविस्तर चचाण वलवहत होते. धातुंिर विविध रसायनांचे पररणाम 



साधतांना त्यांनी विविध रसायनांची प्रदिया, त्यांचे र्ुण-दोर्ष, दीघणकाळाने 

होणारे पररणाम सिण मावहती  "स्थायुर्िणद्या" या ग्रंथात नमुद करत होते.  

 

महापद्म, दधुणर रोर्मुक्तीसाठी विविध िनस्पतींच्या प्रयोर्ातून 

और्षधी, अकण  आवण विर्षप्रयोर्ांच्या वनर्मणतीची प्रदिया वसद्ध करत होते. 

"सुक्ष्मजीिशास्त्र" या ग्रंथात सुक्ष्मजीि ि त्यांच्यापासून होणारे अपाय ि 

उपाय सिाांची नोंद केली जात होती.   

 

अग्नीिेश ह े समस्त पृर्थिीचे आवण ग्रहांमधेले अंतर मोजण्याचे सतु् 

यांचा अभ्यास करत होते. प्रकाशाची र्ती आवण त्यािर वनयंत्णेचे सुत्  

"तेजोवनधी"  या ग्रंथात नमुद करत होते.  

 

मेघनाद, यांनी संशोधनासाठी नालंदा येथे प्रस्थान केले होते. वतथ े

वचदकत्सा माध्यमातून त्याने मानिी संरचनेचा अभ्यास केला. या विर्षयात 

अवधक अभ्यासासाठी  ताम्रपणीिरून काही तज्ञांना बोलिण्यात आले. 

मानिाच्या विवशष्ट अियिांिर प्रहार करताच तो मुु्र्छणत करण्याची कला तर 

प्रचवलत होती. स्मृतीभ्रंश आवण त्याच्या पुढे जाऊन िाचा ि इतर इंदद्रयांच्या 



शक्तीस कसे नष्ट करु शकतो याबद्दल "मृत्युंजय" ग्रंथात सवचत् संकलन 

करण्यात येत होते. 

 

शंिपाल यांचा सामुवहक संमोहन शास्त्राचा प्रयोर् यशस्िी झाला 

होता. मानिाच्या स्मरणशक्तीला वसवमत आवण नष्ट करण्याची विधी ते 

"संमोहनशास्त्र" या ग्रंथात नमुद करत होते.  

 

विरुपाक्ष यांनी एका संदशेिाहक कृत्ीम पक्ष्याची वनर्मणती केली. 

नौकायानात काही फेरबदल करून आपतकालीन वस्थतीसाठी तयार करण्यात 

आले. रथांमध्ये फेरबदल करून रथांची र्ती िाढिण्यात आली. विमान आवण 

अनेक निीन यंत्णांचे शोध वसद्ध होत होते. सुक्ष्मदशणकाचा शोध लािून त्याने 

महापद्माचे कायण सहज सुलभ केले. र्ुरुत्िशक्तीचे विविधप्रयोर् ि त्याबद्दल 

मावहती त्यांच्या "र्ुरुत्िशक्ती" या ग्रंथात उपलब्ध होते. 

 

ऋष्यश्रींर् यांनी विश्वोत्पत्तीसंबधी विशाल मावहती नोंद करून ठेिली 

होती. ब्रम्हांडविद्येंतर्णत त्यांनी लहरींचा उल्लेि केला आह.े सुयाणतून वमळत 

असलेल्या उजेचे रुपांतर इतर शक्तीत करणारे सयंत् वनर्मणत केले होते. 



सौरघर् आवण सौरफलकांबद्दल मावहती त्याच्या "ब्रह्मांवविद्या" या ग्रंथात 

नमुद केली आह.े 

 

धमणपाल अथाणत सम्रार् अशोक यांच्या "समाजभूर्षण" या ग्रंथात एक 

आदशण समाजव्यिस्था आवण ती प्रदीघणकाळ रर्कण्यासाठी महत्िाची मावहती 

नमुद केली होती. एक आदशण राजाच्या कतणिव्यांिर प्रकाश र्ाकतांना आदशण 

प्रजेची लक्षण ेयात सांवर्तली आह.े 

 

सिणसामान्यांना अनाकलनीय अशा अनेक र्ोष्टी प्रत्येक ग्रंथात नमुद 

करण्यात येत होत्या. ह ेसिण ग्रंथ अंतरा सांकेवतक भार्षेत वलवहत होती.  

 

समाजाचे मानस एक वनवश्चत ददशेकडे िळिणे सोप ेनव्हते. सम्रार् 

अशोकच्या अथक प्रयत्नांनी समाजात प्रदीघण काळ सुव्यिस्था नांदत असली 

तरी समाजातील काही िर्ण असंतुष्ट होता. समाजातील प्रत्येक स्तरािर प्रत्येक 

िर्ाणिर वनयंत्ण संभि नाही ह े सम्रार् अशोक यांना ज्ञात होते. 

सिणधमणसमभाि नांदण्यासाठी धमणमहामात्ांमाफण त सम्रार्ने एकमेकांच्या 

धमाणचा आदर करणार् या नीतीचा अिलंब केला. सम्रार्चा बौद्धधमाणकडे 

िाढता कल बघता ब्राह्मणिर्ाणतील असंतोर्ष िाढीस लार्ला.  



      व्यापार आवण मैत्ीच्या वनवमत्ताने साम्राज्यात यिनांच्या 

संचाराने स्थावनक प्रजा बचंवतत झाली. अर्केपार व्यापार िाढीस लार्ला 

असला तरी त्या वनवमत्ताने येणारा व्यापारीिर्ण मनमानी करु लार्ला. 

त्यामुळे आर्थणक नीतींमध्ये फेरबदल करण्यात आले. पररणामस्िरुप 

व्यापारीिर्ाणत आंतररक कलह सुरु झाला.  

     विशाल साम्राज्यात स्ितंत् प्रांवतक शासनव्यिस्था असली तरी 

मुख्यवनयंत्णसुत् सम्रार्ने त्यांच्या विश्वस्तांच्या सुपूतण केले होते. या 

विश्वस्तांची अरेरािी आवण दबािामुळे प्रांवतक सैन्यात अवस्थरता िाढीस 

लार्ली. अस्िस्थ ब्राह्मण, व्यापारीिर्ाणचा रोर्ष आवण सैन्यातील असंतुष्टता 

बघून सम्रार्ने समाजव्यिस्थेत बदल करण्यासाठी त्यांचा वशष्य नवचकेत यांस 

बोलिून तृर्ी लक्षात घेऊन निीन धोरणांचा अिलंब केला.  

वस्थत्यंतराच्या नोंदींची आिश्यकता लक्षात घेऊन प्रवच्छि सवमतीची 

बैठक बोलिण्यात आली. 

  

"प्रवच्छि सवमतीची बैठकीसाठी एिढी वशघ्रता का महाराज? 

संशोधनाचे अयुतपणण पूणण झाल्यािर आपण भेर्ायच ेठरिले होते." अंतरा  

"काही संकर् दबक्या पािलांनी येत असतात. माझे पुत् आवण 

पौत्ांच्या िार्ण्यातील बदल लक्षात घेऊन मी बैठकीचा वनणणय घेत आह.े 



वशिाय निीन वपढी माझ्या दिेरेिीिाली तयार झाल्यास अवतउत्तम अंतरे." 

सम्रार्      

 

सम्रार् अशोकचा ग्रंथविस्ताराचा संदशे सिाांपयणन्त पोहचिण्यात 

आला. संशोधनासाठी निीन वपढी तयार करण्याची िेळ आली होती. या नऊ 

ग्रंथातील ज्ञान निीन वपढीस हस्तांतरण करण्याआधी सम्रार् स्ितः सिाांना 

भेर्णार होते. 

  

वसद्धसेन, पुष्पदतं, महापद्म, अग्नीिेश, मेघनाद, शंिपाल, विरुपाक्ष, 

ऋष्यश्रींर् आवण धमणपाल यासिाांचे वशष्यांसमिेत सांची येथे र्ुप्त बैठकीचे 

आयोजन करण्यात आले. प्रत्येकाने आत्तापयणन्त झालेल्या त्यांच्या विर्षयातील 

ज्ञानकोशाचा सार सवमतीपुढे ठेिला. पुढचे वनयोजन ि त्यासाठी संभावित 

सावहत्याची सूची अंतरेच्या सुपूतण करण्यात आली. आता सिाांचे लक्ष 

सम्रार्च्या बोलण्याकडे होते. 

 

"क्षमस्ि, प्रत्येक ग्रंथाचे अयुतपणण पूणण झाल्यािर भेर्ण्याचे ठरले होते. 

परन्तु पररवस्थती अशी होती की तातडीने बैठक बोलिािी लार्ली." सम्रार् 

अशोक हात जोडत म्हणाले 



"जनमानसात वस्थत्यंतराची लार् उसळली आह.े आपण सिाांनी अिंड 

भारताचा विणलेला र्ोफ कुठेतरी सैल झाला आह.े राजकीय असंतोर्ष आवण 

असहकार यामुळे ही पररवस्थती ओढिली असली तरी आपण सिण प्रवच्छि 

सवमतीचे प्रत्येक सदस्य, संदशेिाहक आवण कायणिाहक यांनी या पररवस्थतीचा 

सामना करत आपला हतेू साध्य करायचा आह.े आजिर जे सहयोर् आवण 

सहकायण तुम्हाला शासनव्यिस्थेतून दणे्यात येत होते ते असेच अविरत सुरु 

रहाणार.  वनधीवशिाय कुठलेही कायण यशस्िी होऊ शकत नाही. शासनाने 

याची तरतुद केली आह.े आता  अनेक वपढ्या येतील आवण या ध्येयासाठी 

कायणरत असतील. त्यांच्यासाठी वनधीचे प्रयोजन करण्यात आले आह.े 

प्रवच्छिसवमतीच्या पवहल्या वशष्यांच्या वपढीला एक वचन्ह दणे्यात येईल. ही 

एक प्रकारची अवभज्ञानमुद्रा आह.े  सुरक्षासवमतीच्या सदस्यांकडे वचन्ह अंदकत 

करताच आपल्याला वनधी सुपूतण करण्यात येईल. यापुढे सुरक्षासवमती लंुवबनी 

येथे कायणरत असणार. कदावचत कालप्रिाहाच्या ओघात व्यिहार पद्धत 

बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नसली तरी ह े वचन्ह आपल्या 

ध्येयाप्रमाणेच वचरंतन रहाणार आह.े" राधार्ुप्त   

"आपल्या वनष्णांत वशष्याचा पररचय आवण कायण कथन केल्यािर 

सवमतीची निीन वनयमािली अंतरा प्रस्तुत करणार आह.े यापुढे दोन 

शतकांनी या भेर्ीचे आयोजन करण्यात येईल." सम्रार् अशोक   

  



"सम्रार् माझा वशष्य कच्छप. संपकणशास्त्रात पारंर्त झाला असून 

उत्तर- दवक्षणेकडे संप्रेर्षण वनयोजनास त्याने आरंभ केला आह.े" पूिेपासून 

पवश्चमेपयणन्त संपकाणचे जाळे तयार आह.े र्ोपनीय आवण महत्िाचे संदेश 

अल्पािधीत सहज पोहचिणे आता शक्य आह.े" वसद्धसेन 

 

"हा ऋर्षभसेन, माझा वशष्य. सीमेिरील सतत होणारे आिमण 

थोपिण्यासाठी विस्फोर्क आवण अवतसुक्ष्म आयुधांची वनर्मणती त्याने आरंभ 

केली आह.े सीमेिर तसेच तर्बंदीिरील सुरक्षादलासाठी वमश्रधातुंचे अभेद्य 

वचलितांची वनर्मणती सुरु आह.े अचानक आवण विस्तृत पररसरात अग्नीचे 

प्रसरण झाल्यास सुरक्षा वनयोजन तयार आह.े तसेच रसायनांच्या साह्याने 

विवशष्ट पररसरात वसमीत अग्नी प्रज्िलनाचा प्रयोर् यशस्िी झाला आह.े" 

पुष्पदतं 

 

"हा विश्वदत्त, माझा िंशज, सुक्ष्मजीिशास्त्रातील ज्ञानाचा उपयोर् 

दधुणर रोर्मुक्ती आवण िनस्पतीपासून विविध विर्षौधीची प्रदिया आरंभ झाली 

आह ेराजन" महापद्म 

 



"हा वचत्ाक्ष, माझा वशष्य. ग्रह आवण उपग्रहांच्या वस्थत्यंतरामुळे 

पृर्थिीिर होणार् या विविध पररणामांची मावहती "तेजोवनधी" ग्रंथात अद्याित 

करत आह.े" अग्नीिेर्ष  

 

"हा अवधरथ, माझा वशष्य. आत्मसंरक्षणविदे्यत तज्ञ आह.े मानिाच्या 

विविध अियिांिर करण्यात येणारे प्रहारतंत्, आघात-प्रघाताची पद्धत, 

त्याचे पररणाम सिण प्रदिया विकसनशील आह.े" मेघनाद  

 

"हा प्रत्युर्षन, माझा वशष्य. संमोहनशास्त्राच्या मदतीन ेऐवच्छक कायण 

साधण्याचा व्यक्तीविशेर्ष प्रयोर् यशस्िी झाला असून त्या व्यक्तीची त्या 

क्षणातील स्मरणशक्ती वसवमत ठेिण्यात यश संपादन झाले आह े सम्रार्. 

स्मरणशक्तीिरील इतर प्रयोर् विकसनशील आह.े" शंिपाल 

 

"हा मंहेंद्रपाल, माझा वशष्य. स्थल-काल-र्तीमापन यंत्ािर काम सुरु 

आह.े कालर्णनेचा प्रयोर् यशस्िी झाला आह.े र्वतरोधक आवण र्वतशील 

यंत्णेिर प्रयोर् सुरु आह ेराजन." विरुपाक्ष 

 



"हा अर्स्त्य, माझा वशष्य. राजन, भूकंपनाचे संकेत देणारे यंत् सज्ज 

आह.े िृष्टी होणार की अवतिृष्टी, येत्या काळातील एकंदरीत तापमान कसे 

असणार याचे संकेत वमळण े शक्य झाले आह.े यािरून वपकांचे वनयोजन, 

पाण्याचे वनयोजन सिाांसाठी सुलभ होणार आहते राजन. भूर्भाणतील अनेक 

चाचण्या यशस्िी झाल्या आहते." ऋष्यश्रींर् 

 

"हा नवचकेत, माझा वशष्य. आदशण राजा-प्रजा या संकल्पनेसाठी 

भितालच्या पररवस्थतीचा सिणसामान्यांिर काय पररणाम होतो, दकती काळ 

रहातो, या पररिताणनाच्या प्रदियेत सामावजक मानवसकता दकती तीव्र असते, 

आवण या प्रदियेला ते कसे सामोरे जातात, दकती काळात वस्थर होतात. 

पररितणनानंतर येणारी वस्थरता दकती काळ रर्कते. ही वस्थरता वचरकाल 

रर्कण्यासाठी मी अशोकचिाच्या प्रतीकांचा िापर केला आह.े या विशाल 

साम्राज्यात मी या भूमीिर कुठेही संचार करत असलो तरी माझ्या लाडक्या 

प्रजेकडे माझे लक्ष आह े ह े वसद्ध करण्यासाठी मी प्रमुिस्थानांिर स्तंभ 

उभारण्याचा वनणणय घेतला आह.े या प्रत्येक स्तंभांिर माझ्या आज्ञा 

वलवहण्याचा मी आदेश ददला आह.े" धमणपाल सम्रार् अशोक   

 

"विर्षयांची व्याप्ती लक्षात घेता ज्ञानकोशाचा विस्तार आिश्यक आह.े 

हा विस्तार लक्षात घेता संरक्षण सवमती वनयमािली दते आह:े 



 

*वसद्धसेन, पुष्पदतं, महापद्म, अग्नीिेश, मेघनाद, शंिपाल, विरुपाक्ष, 

ऋष्यश्रींर्, धमणपाल ह ेनऊ ज्ञानकोशाचे संस्थापक आहते. या संस्थापकांचे 

प्रथम वशष्य ह े कच्छप, ऋर्षभसेन, विश्वदत्त, वचत्ाक्ष, अवधरथ, प्रत्युर्षन, 

महने्द्रपाल, ऋष्यश्रींर्, नवचकेत. ज्ञानकोश हस्तांतरण करतांना प्रत्येक 

वशष्याला तुमच्या नामाचा पुढचा िमांक दणे्यात येईल. जसे, नवचकेत प्रथम 

हा आपल्या वशष्याचा उल्लेि नवचकेत वितीय...नवचकेत तृतीय....नवचकेत 

चतुथण... असा असेल. ज्ञानकोशाच्या विस्तारासाठी ह ेआिश्यक आह.े ह ेज्ञान 

पुढच्या वपढीस हस्तांतररत करतांना प्रत्येक ग्रंथािर सांकेवतक वलपीत त्या 

ग्रंथाच्या संस्थापकाचे नाम, त्या वपढीचा िमांक  आवण त्यांची मावहती अंदकत 

करण्यात येईल.   

*प्रत्येक वपढीतील वशष्य, संदशेिाहक आवण कायणिाहकांच्या 

प्रवशक्षणाची व्यिस्था संरक्षण सवमतीच्या दिेरेिीत करण्यात येईल. नऊ 

संस्थापक, संरक्षक आवण कायणिाहकांचे संपकण  जाळे आपणास वसद्धसेन यांनी  

सांकेवतक भार्षेत प्रत्येकाच्या सुपूतण केले आह.े या सांकेवतक भार्षेचे विसंकेतन 

संरक्षण सवमतीजिळ सुरवक्षत असणार आह.े यात आिश्यक बदल झाल्यास 

त ेसिाांपयांत पोहचिण्यात येतील.   

*विसंकेतनाच्या सुरवक्षततेचे उत्तरदावयत्ि प्रत्येकाचे आह.े त्याचे 

कुठलेही वलवित अथिा मौविक प्रसारण कठोर वशक्षेस पात् ठरेल. 



*ग्रंथलेिनाचे अयुतपणण पूणण होताच संरक्षक सवमतीस संकेत दणे्यात 

यािे. अवतवशघ्र त्याच्या सुरवक्षततेची व्यिस्था करण्यात येईल.    

*निीन वपढीच्या संदेशिाहकांचे प्रवशक्षण सुरु आह.े आिश्यकतेनुसार 

त्यांची संख्या िाढिण्याचे अवधकार आपण प्रत्येकास आह.े 

*दर दोन शतकांनंतर सिण ग्रंथाचे अिलोकन करण्यासाठी या नऊ 

ग्रंथाच्या संस्थापकाच्या वपढीस भेर्ीचे संकेत दणे्याची व्यिस्था संरक्षक 

सवमतीने केली आह.े   

*आपत्तीजन्य वस्थतीत आवण अत्यंत आिश्यकता असल्यास एकमेकांस 

संपकण  करण्यात यािा. 

*आम्ही आवण आमच्या येणार् या वपढ्या ह े ज्ञान जतन करण्यास 

िचनबद्ध आहोत." अंतरा 

 

बैठकीत ग्रंथविस्तारासंबधी चचाण आर्ोपल्यािर ग्रंथाच्या 

सुरवक्षततेविर्षयी चचाण झाली. ह ेकायण अिंड सुरु रहािे यासाठी सम्रार्ने या 

प्रवच्छि सवमतीचे निीन वनयम तयार केले होते. आिश्यक तेव्हाच 

एकमेकांना भेर्ण्याचे ठरिून आपल्या क्षेत्ात कायणवसद्धीसाठी प्रवच्छि 

सवमतीचे सिण सदस्य वनघून र्ेले. 

 



"अंतरे, तू फार मोठी कामवर्री पार पाडली आहसे. तुझे ह ेकायण अजून 

संपले नाही. माझे लक्ष असले तरी साम्राज्याचा कारभारात मला पुरेसा िेळ 

वमळणार नाही. तू आनंदीच्या मदतीने या ग्रंथांच्या सुरवक्षततेसाठी पुढची 

वपढी तयार कर." सम्रार् 

"होय सम्रार्. आपली आज्ञा असेल तर "अपरावजता" आनंदीची कन्या 

आह.े ती शास्त्र, युद्धकला, अश्वारोहण तसेच अनेक कलांमध्ये पारंर्त आह.े 

वतला या साठी तयार करते." अंतरा 

"अपरावजता, योग्य वनिड आह े अंतरे. आवण हो, र्ुप्तहरे संस्थेच्या 

विस्ताराची र्रज आह.े वसद्धसेन आवण कच्छपच्या साह्याने िीस जणांचा एक 

अस ेचार र्र् तयार करा. त्यांच्या प्रवशक्षणाकडे विशेर्ष लक्ष देण्यात यािे. 

त्यातील दहा विश्वस्त आपल्या सवमतीचे कायणिाहक असतील." सम्रार् 

"महाअमात्य, आज राज्यकारभाराचा आढािा घेतांना लक्षात आले, 

व्रजभुवमक, व्युष्ट या पदांिर अजून व्यक्तींची वनयुक्ती आिश्यक आह.े 

मंत्ीपररर्षदचे्या पुढच्या बैठकीत यािर चचाण करायला हिी." सम्रार् 

"सम्रार्, या वनयुक्तींमुळे कोर्षार्ारािर अवतररक्त भार पडणार." 

महाअमात्य 

"करव्यिस्थापनाकडून काय अहिाल?" सम्रार् 



"अवतिृष्टीमुळे उत्तरेकडील काही राज्यात कर वशवथल केले होते.  

अपरान्त आवण यिन क्षेत्ात व्यापारातील िय-वििय ददिसेंददिस िाढत 

आहते. आपले यिनांशी मैत्ाचे संबंध आहते. परकीय व्यापारांिरील कर 

धोरणांिर विचार करायला हरकत नाही." महाअमात्य राधार्ुप्त 

"अवतउत्तम. यासंबंधी करविभार् आवण महसूल विभार् अध्यक्षांशी 

िाताण करून मला अहिाल सादर करा." सम्रार् 

   

 

बहूतेक चिितींना येणार् या संकर्ांची चाहूल लार्ली असािी. 

बैठकीत भौर्ोवलक आवण सामावजक वस्थत्यंतरांची नोंद घ्यायला सांर्तांना 

त्यांच्या आिाजातील कंपन अंतरेस जाणिले होते. विशाल साम्राज्यात एका 

प्रवच्छि सवमतीचे कायण अबावधत सुरु रहाण्यासाठी सदस्य आवण 

कायणिाहकांचे प्रयत्न सुरु होते. या सवमतीतील एकेक सदस्य चिितींनी स्ितः 

पारिून घेतला होता. सदस्यांमाफण त या सवमतीला कुठलाच धोका संभि 

नसला तरी प्रसंर्ािधान आिश्यक होते.  

-------००००------- 

  



 

िरं तर सम्रार् अशोकच्या धमाणला कुठलेच सांप्रदावयक स्िरुप नव्हते. 

िेदशाळेच्या वनर्मणती आवण शास्त्राथाणसाठी घेतलेल्या िैददकपररर्षदमेुळे 

ब्राह्मणातील असंतोर्ष कमी झाला होता. स्तुपांच्या वनर्मणतीमुळे तो परत 

आकार घेऊ लार्ला. दिैतांचा कोप नको या भयाने करण्यात येणारे वक्लष्ट 

यज्ञधमाणपेक्षा बौद्धधमाणतील साधेपणा सम्रार्ांना भुरळ घालत होता. 

मुख्यम्हणजे सिणसामान्यांना तो सहज साधण्यासारिा होता. एका विशाल 

साम्राज्यातील न्यायव्यिस्था, धमण व्यिस्था, कें द्रीय शासनव्यिस्था, प्रांवतक 

शासनव्यिस्था, प्रादेवशक शासनव्यिस्था, नर्र शासनव्यिस्था, ग्राम 

शासनव्यिस्था, यासिण आदशण शासनव्यिस्था प्रस्थावपत होण्यासाठी सम्रार् 

आवण त्यांचे विश्वस्त अहोरात् प्रयत्न करत होते. अथक प्रयत्नांनतरही 

सीमाप्रदशेातून उठािाची िाताण सम्रार् अशोकला विचवलत करत अस.े 

समाजाला एका सुत्ात र्ुंफण े ह े कबलंर् युद्धापेक्षा कठीण आह,े ह े

सम्रार्ला लक्षात आले होते. फरक एिढाच याची पररणीती समाधान दणेारी 

होती. या समाधानासाठीच सम्रार्चे प्रयत्न सुरु होते. विशाल साम्राज्यात 

कुठल्या न कुठल्या भार्ात क्षुल्लक कारणांिरून असंतोर्ष आवण असहकार 

बघून सम्रार्ने सिणत् सक्तीचे धोरण लार्ू केले. याचा प्रवतकुल पररणाम होऊन 

साम्राज्यात द्रोहपिण आरंभ झाला.  



या विशाल साम्राज्याच्या वनयत्ंणात व्यस्त सम्रार् मात् त्यांचे ध्येय 

विसरले नव्हते. नऊ ग्रंथाच्या वनर्मणती आवण सुरक्षेकडे त्यांचे विशेर्ष लक्ष होते. 

प्रवच्छि सवमतीचे सदस्य आवण कायणिाहकांचे कायण सुरु होते. समाजात 

िैचाररक कलह सुरु असतांना ज्ञानकोशाच्या कायाणतील व्यत्यत दरू करण्याचे 

कायण अंतरा, आनंदी आवण अपरावजता अविरत करत होते.  

 

  



 

कालांतराने............. 

 

 

"अंतरे, इथे ग्रंथालयाच्या बाहरे का घुर्मळत आहसे?" राधार्ुप्त 

"महाअमात्य, मी संमतीची प्रतीक्षा करत आह.े" अंतरा 

"अंतरे, मी आता महाअमात्य नाही. निीन दौिाररक वनयुक्त झालेत. 

सम्रार्ला भेर्ण्यासाठी आता मला दिेील संमतीची र्रज भासणार बहुतेक." 

राधार्ुप्त राजमहालात झालेले बदल आश्चयाणने बघत होते 

"सम्रार्च ेस्िास्र्थय बघायला आलात?" अंतरा 

"हो. त्यांनी संदशे पाठिला होता." राधार्ुप्त 

"हो, संदेश वमळताच मी लुवम्बनीिरून तातडीने वनघून आले.." अंतरा 

काळजीच्या स्िरात म्हणाली 

"राजमहालात बरेच बदल झालेले ददसत आहते." राधार्ुप्त महालात 

नजर दफरित म्हणाले 

"हो, सम्रार् अशोक यांचे शयनकक्ष ही बदलले आह.े पूिीसारिे 

काहीच रावहले नाही." अंतरा ये-जा करणार् या नव्या सेिकांना बघत म्हणाली 



"इतका काळ लोर्ला का अंतरे? इथे आल्यािर िार्त आह े अर्दी 

काही प्रहरांपूिी आपण इथेच िािरत होतो." राधार्ुप्त 

"हो, कधीकाळी मी इथे प्रबंधक होती. आता मी फक्त......." बोलतांना 

अंतरेचा कंठ भरून आला 

"सम्रार् अशोकची सिी...वप्रय सिी" राधार्ुप्तचा आिाज बोलतांना 

दारू्न आला. 

"राजमहालात विनासंमती कुठल्याही कक्षेत प्रिेश िज्यण आह ेआयण. 

धीर धरा. सेिक येतीलच एिढ्यात" ग्रंथालयात जाणार् या राधार्ुप्तास अडित 

अंतरा म्हणाली 

"निी वपढी, निे राज्य, निा डाि, निे पेच... " राधार्ुप्त विि 

आिाजात म्हणाले 

"अंतीमसमयी जिळ थांबण्याचा सम्रार् अशोकचा आदशे आह.े आपले 

सम्रार्...." अंतराला अश्र ुअनािर झालेत.  

 

अंतराला सारि े सम्रार्चे शब्द आठित होतेः "अिंड भारतात 

धमणराज्य प्रस्थावपत व्हािे म्हणून मी उसळत्या रक्ताला वनवश्चत ददशा दऊे 

शकलो नाही. ह ेउसळते रक्तच आपला घात करतील." आवण तसेच झाले. 

तक्षवशला-मथुरा-सारनाथ-पार्लीपुत्-तोसाली-सुिणणवर्री-सांची-उज्जवयनी-



पट्टाला-अपरान्तच्या पुढे पसरलेल्या या अिाढव्य साम्राज्यात कालांतराने 

आंतररक मतभेद आवण कलह  िाढत र्ेला. अडतीस िर्षे समृद्ध साम्राज्याचा 

पाया रोिणार् या अशोकाचे स्िास्र्थय वबघडले. सम्रार्च्या पुत्ांमध्ये चढाओढ 

लार्ली. विद्रोह िाळिीसारिा पसरु लार्ला. संपूणण साम्राज्यािर असलेले 

एकसुत्ी वनयंत्ण हळुहळु संपुष्टात येऊ लार्ले. जसा राजकलह िाढत र्ेला 

तसा अंतरेने भितालच्या पररवस्थतीचा अंदाज घेतला. समाजातील िैचाररक 

घडी विस्कर्ली होती. त्या क्षणी समाज फारमोठ्या वस्थत्यंतराच्या िळणािर 

उभा होता.  आपले कोण? परके कोण? कळत नव्हते. अशा पररवस्थतीत नऊ 

ग्रंथाचे सांकेवतक वलपीतील भाष्यांतराच्या सुरवक्षततेसाठी अंतरा लुवम्बनीला 

र्ेली. ज्ञानकोशाचे योग्य ते वनयोजन करून ती पार्लीपुत्ास परत आली तेव्हा 

सम्रार्चे स्िास्र्थय अवधकच िालािले होते.  

        एकेकाळी चंडअशोक म्हणून प्रवसद्ध असलेला तो वधप्पाड दहे 

आज अवस्थपंजर होऊन शैय्येिर पडला होता. अशोकचे रौद्ररुप बघून 

युद्धाआधी शस्त्र र्ाकणारे राजे आज माजले होते. "इवतहासाची पुनरािृत्ती 

होतेच" सम्रार्चे ह ेिाक्य आज वतला आठित होते. आपल्याच लोकांनी घात 

केला होता. 

 

"चििती सम्रार् अशोक." अंतराने हलकेच साद ददली. 

"सिी...." सम्रार् अशोक 



"सम्रार्, सिण व्यिस्था करून आले आह.े काळजी नसािी. आपले ध्येय 

प्रर्तीपथािर आह.े" अंतरा 

"सािलीसारिी सोबत केली तू मला." सम्रार् अशोक क्षीण आिाजात 

म्हणाले 

"सम्रार्,  मी िचनबद्ध होते आवण आजही आह.े" अंतरा सम्रार्चा हात 

हातात घेत म्हणाली 

"मी तुला काही दऊे शकलो नाही याची िंत आह.े तू पण िेडी आहसे. 

चारचौघींसारिा संसार करायचा सोडून माझ्या सोबत िडतर प्रिास करत 

रावहली. "मी सम्रार् झाल्यािर तू माझी मुख्यप्रबंधक असशील" लहानपणी 

र्मतीन े म्हणालो होतो मी तुला. तू मात् तेव्हापासून तुझे िचन 

पाळतेस....आजही " सम्रार् अशोकच्या डोळ्यातून अश्र ुओघळू लार्ले 

"तुमचा विश्वास आह े माझ्यासोबत कायमचा. मला काही नको." 

अंतराचा ऊर भरून आला 

"सम्रार्, तुम्हाला विश्रांतीची आिश्यकता आह.े" सम्रार्च्या 

आिाजातील िाढलेली घरघर बघून राधार्ुप्त म्हणाले 

"राधार्ुप्त." सम्रार्ने हात जोडून हाक ददली 

"सम्रार्....." राधार्ुप्त त्यांचे कृर्ष हात हातात घेत रडू लार्ले 



"सम्रार्, आपण सांवर्तल्याप्रमाणे मातीच्या भांड्यात शाक आणले 

आह.े" अंतरा िाडर्े पुढे धरून म्हणाली 

"शेिर्चे दोन घास...अंतरे." सम्रार् क्षीण आिाजात म्हणाले 

"या दहेाचे भोर् संपायला अजून दकती िेळ िार् बघािी लार्णार 

आह?े" सम्रार् डोळे वमर्त म्हणाले 

"सम्रार्..." अंतराच्या डोळ्यात महापूर दारू्न आला होता 

"मी आता सम्रार् नाही अंतरे. माझ्या साम्राज्याचा र् हास आरंभ झाला 

ह ेज्ञात आह ेमला. इवतहसाची पुनरािृत्ती होते, ह ेकधीच विसरु नकोस. अिंड 

भारताचे स्िप्न बघणारे डोळे आत्ता या क्षणी वमर्त असले तरी पुढच्या ककंिा 

त्याच्या पुढच्या शतकात माझ्यासारिा स्िप्न बघणारा वनवश्चतच जन्म घेईल. 

माझा विश्वास आह.े ह ेददव्यस्िप्न जो महापुरुर्ष बघेल त्याला माझा या जन्मी 

कोर्ी कोर्ी दडंित....." सम्रार् अशोक हात जोडून म्हणाले 

 

सम्रार्ची सहनवसद्धी संपुष्टात आली होती. ददव्यस्िप्न बघणारे ते डोळे 

कोरडे झाले होते आवण मृत्युची िार् बघत होते.  

अिपाणी सोडल्यािर चििती सम्रार् अशोकची प्रकृती ददिसेनददिस 

ढासळत र्ेली. राजिैद्यांचे प्रयत्न सुरु असले तरी विशाल साम्राज्याचा भार 

िाहून दिेांना वप्रय असलेला तो दहे थकला होता. यमाच्या पािलांची चाहूल 



लार्ताच त्या थकल्या दहेाने अंतरेच्या हातात अधाण आिळा ददला आवण तो 

प्रसाद म्हणून संघातील वभक्षुंना िारू्न दणे्यास सांवर्तला. ती िेळ जरी शोक 

करण्याची असली तरी त्यासाठी अंतरेजिळ क्षणाचाही अिधी नव्हता. 

सम्रार्ने समुद्रापयणन्त एकसुत्ात र्ुंफलेले राज्य-साम्राज्य-महाराज्याची 

संकल्पना अबावधत ठेिण्यासाठी वतला प्रयाण करण ेआिश्यक होते.  

चििती सम्रार्ने ददलेला प्रसाद घेऊन वतने सुिणणवर्री र्ाठली. 

वसद्धसेन, पुष्पदतं, महापद्म, अग्नीिेश, मेघनाद, शंिपाल, विरुपाक्ष, 

ऋष्यश्रींर् श्रमणांच्या िेर्षात हजर होते. वतने तो अधाण आिळा देताच त्यांना 

संकेत लक्षात आला. आपले संशोधन येणार् या वपढीकडे हस्तांतर करण्याचे 

आवण ते जतन करण्याची प्रवतज्ञा करून ते आपल्या वशष्यांसमिेत भुमीर्त 

झालेत. सांकेवतक भार्षेतील त्या र्ुप्त ग्रंथाच्या रक्षणासाठी अंतरा, अपरावजता 

आवण आनंदी यांनी लुवम्बनी येथे प्रयाण केले. एक विशाल साम्राज्याची 

वनर्मणती करून  समाजव्यिस्थेत एकसुत्ता आणण्याचे स्िप्न पूणण झाले असले 

तरी अशा व्यिस्थेत पररवस्थतीचा लाभ घेणारी भ्रष्ट आवण उपद्रिी प्रजा 

संचार करत असते. विद्रोहाने सद्यवस्थतीत समाजव्यिस्थेचा ताबा घेतला 

असला तरी पुन्हा एिादा चििती येईल आवण या ग्रंथाच्या सह्याने पुन्हा 

एकदा समाजात एकसुत्ता नांदेल. 

 



"अिंड भारताचे स्िप्न साकार करण्यासाठी शतकांनतर एक विवजर्ीर्षु 

राजा येईल. त्याचे नाि चिितीप्रमाणे विश्वातील कानाकोपर् यात दमुदमुेल.  

अिंड भारताच्या विकासासाठी अहोरात् कायणरत असलेल्या एका संघरर्त 

शक्तीचा तो प्रणेता असेल. जल-थल-आकाशातील वतन्ही शक्तींिर त्याचे 

प्रभुत्ि असेल. आपली कला, संस्कृती, सावहत्य, इवतहास आवण ज्ञानकोशाचे 

तो जतन करेल. शतकोत्तर वनस्िाथण प्रजावहताथण कायणरत त्या प्रेरक शक्तीला  

माझा दडंित."    

 

अंतरेच्या मनात-दहेात सम्रार् अशोकचे ह ेशब्द रंुजी घालत होते.  

 

शतकामार्ून शतके जातील. प्रवच्छि सवमतीचे नऊ सदस्य अविरत 

कायणरत असणार. शतकामार्ून शतके आली आवण र्ेली. अंतरा- आनंदी-

अपरावजता यांची निीन वपढी आजही ज्ञानकोशाचे जतन करत आह.े जीिन 

समृद्ध करण्यासाठी मनिाला जेव्हा चमत्कारांची आिश्यकता असते तेव्हा या 

ज्ञानकोशाच्या माध्यमातून निीन आविष्कार उध्दतृ होतो.  प्रवच्छि सवमतीचे 

कायण अनेक शतके अविरत सुरु रहाणार. ही आशा म्हणज ेअभ्यंतर आह ेएका 

विशाल साम्राज्याचे- एका विशाल समाजव्यिस्थेचे. जसे अंधारानंतर 

प्रकाशाची ददप्ती पसरते तसेच या विद्रोहाचे सािर् सरल्यािर चिितींना 



अपेवक्षत असलेले, चाणक्यने ितणविलेले भविष्य नक्कीच साकार होणार. अिंड 

भारताची संकल्पना नक्कीच साकार होणार. 

 

-----------समाप्त----------- 

  



रटपा- 

 

भेरीघोष- युद्धहनदशडक घोष 

प्रहच्छन्न- गुप्त, अप्रकट 

परटर्ेदक- सर्डसामान्यिनिेच्या समस्या रािापुढे सांगणारा 

प्रहिर्ेदक- गुप्तिरे, यांना राज्याि सर्डत्र हर्िार कराण्याची परर्ानगी िोिी. 

दौर्ाररक-रािर्ाड्यािील अहिकारी 

अंिमिामात्र- सीमासुरिा मिामात्र  

रज्जुक-िमीन मोिणारे अहिकारी 

िमडमािामात्र- राज्याहभषेक झाल्यार्र िेरार्षाांनी अशोकने लोकांचे 

िमडिीर्न सुरळीि चालार्े म्िणुन नेमलेले अहिकारी 

युक्त: नेमलेले अहिकारी 

पण: नाणी 

सुर्णडहगरी- कनकहगरी, म्िसैुर राज्यािील हबल्लारी हिल्ह्यािील रठकाण  

इहशला- म्िसैुरिर्ळचे सध्याचे हसद्धपुर 

ब्रम्िहगरी- म्िसैुरिर्ळचे रठकाण 

िाम्रपणी- हसलोन 

सयंत्र- एकापेिा अहिक सािी यंत्र िोडून बनर्लेले एक मिायंत्र 

यर्न- ग्रीक 



व्युष्ट- राज्याि सिि दौरे करून प्रिाहििाचे कायड व्यर्हस्थि सुरु असल्याची 

माहििी पोिचर्णारा अहिकारी  

प्रादेहशक- प्रदशेाचा प्रमुख 

अयुि- दिा ििार 

पण्य- हनयाडि करण्याि येणार माल 

प्रहिपण्य- हनयाडि करण्याि येण्यार् या मालाच्या मोबदल्याि हमळणारा माल 

र्ैदिेक- व्यापार् याच्या र्ेषाि कफरणारे गुप्तचर 

कामाहन्िक- शासनाद्वारे संचहलि कारखान्यांचा व्यर्स्थापक 

सहन्निािा- रािकीय कोषव्यर्स्थापक  

समाििाड- अमात्यांिगडि हर्हर्ि िनपदांच्या शासनासाठी हनयुक्त अहिकारी.  

हर्हर्ि अध्यि याच्या अंिगडि कायडरि असे: 

१. शुल्काध्यि- हर्हर्ि व्यापारसंबहिि शुल्क(कर) एकहत्रि करणे. 

२. पौिर्ाध्यि- मोि-मापांर्र हनयंत्रण करणे 

३. मानाध्यि- कालमापन, प्रांि- राज्य-ग्राम इ. सीमा हनिाडररि करणे. 

४. सूत्राध्यि- शासनाद्वारे संचहलि व्यर्सायांर्र हनयंत्रण.(सूि कािणे, 

कापड हर्णणे,इिर गृिौद्योग. याि हर्कलांग, अनाथ, हर्िर्ा, बंदी इत्यादी 

लोकांना काम देण्याि येि असे.) 

५.सीिाध्यि- कृहषहर्भागार्र हनयंत्रण करणे 

६. सुराध्यि- सुरा हनर्मडिी करणे, सुराप्रयोगार्र हनयंत्रण ठेर्णे.  



७. हर्र्ीिाध्यि- पशुंच्या हपण्याच्या पाण्याची व्यर्स्था, त्यांचे आरोग्य,  

र्न-उपर्नािील मागड व्यापारांना सुलभ करून दणेे 

८. कुप्याध्यि- कुप्य पदाथड अथाडि दरे्दार, सागर्ान, खैर, इिर र्नौषिीर्र 

हनयंत्रण करणे 

९. पण्याध्यि- स्र्दशेी-हर्दशेी व्यापाराचे प्रबंि करणे 

१०.लिणाध्यि- मुद्रापद्धिीर्र लि ठेर्णे 

११.आकराध्यि- हर्हर्ि मौल्यर्ान िािुंर्र हनयंत्रण करणे. 

१२. सौर्र्णडक-टंकसाळीचा अध्यि 

 

हर्नीिा श्रीकांि दशेपांडे 

  



सदंभड- 

 

१) प्राचीन भारि  

इहििास आहण संस्कृि 

(लेखक-डॉ.गो.बं. दगेलुरकर) 

२) पुराहभलेखहर्द्या 

(लेहखका- शोभना गोखले) 

३)प्राचीन भारिीय रािनीिी 

(लेखक-डॉ.रा.शा.मोरखंडीकर) 

४)प्राचीन भारिीय रािनीिी 

(लेखक-सुिाकर दशेपांडे) 

५)प्राचीन भारिीय संस्थांचा इहििास 

(लेखक-प्रा.गिानन हभडे) 

६) हर्श्वकोश 

७)हर्कीहपहडया 

 

 



 



ई सावहत्य प्रवतष्ठानच ेह े१२ ि ेिर्षण. विवनता दशेपाडंे याचं ेह ेपाचि ेपसु्तक. 

विवनता दशेपांडे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ लेविका आपली सिण पुस्तके ई 

सावहत्यच्या माध्यमातून जर्भरातील िाचकांना विनामूल्य दतेात. अस े लेिक 

ज्यांना लेिन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू कसलीही अवभलार्षा नसते. मराठी 

भार्षेच्या सुदिैाने र्ेली दोन हजार िर्षे किीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, सतं 

तुकारामांपासून ही परंपरा सुरू आह.े अिंड. अजरामर. म्हणून तर शंभू गणपुल े

(नऊ पुस्िके), डॉ. मुरलीधर जािडेकर (९ पुस्तके),  डॉ. र्संि बागुल (बारा 

पुस्िके), शुभांगी पासबेंद (साि पुस्िके), अहर्नाश नगरकर ( चार पुस्िके), डॉ. 

हस्मिा दामले (साि पसु्िके), डॉ. वनतीन मोरे (१८ पुस्िके), अनील र्ाकणकर (६ 

पुस्िके), अनंि पार्सकर(चार पुस्िके), मिू हशरगांर्कर (दोन), अशोक कोठारे (८ 

ििार पानांचे मिाभारि), श्री. विजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथण), मोिन मद्वण्णा 

(िागहिक कीिीचे र्ैज्ञाहनक), संगीिा िोशी ( आद्य गझलकारा, १० पुस्िके), डॉ. 

र्ृषाली िोशी (९ पुस्िके) उल्हास हरी जोशी(५), नंददनी दशेमुि (५), सुजाता 

चव्हाण (४) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनुभर्ी, कसलेले लेखक ई साहित्याच्या द्वारे 

आपली पसु्िके लाखो लोकांपयांि पोिोचर्िाि. एकिी पैशाची अपिेा न ठेर्िा. 

अशा साहित्यमूिींच्या त्यागािूनच एक कदर्स मराठीचा साहित्य र्ृि 

िागहिक पटलार्र आपले नार् नेऊन ठेर्ील याची आम्िाला खात्री आि.े याि ई 

साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी चळर्ळ आि.े अनके नर्नर्ीन 

व्यासपीठे उभी रिाि आििे. त्या त्या व्यासपीठांिून नर्नर्ीन लेखक उदयाला येि 

आििे. आहण या सर्ाांचा सामूहिक स्र्र गगनाला हभडून म्िणिो आि.े 

आवण ग्रंथोपजीविये । विशेर्षीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट विजयें । होआिे जी । 


