
 

प्राचिन भारतीय चिपी 
निर्मीती, निकास, क्षय आणि पुिर्शोध  

अर्शोक तपास े

 
  



प्राचिन भारतीय चिपी 

ह ेपुस्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

त्यासाठी अनेकाांचे कष्ट, बदु्धी ि पैसा लागलेला आह.े  

ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपुस्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून ह ेपुस्तक कसे िाटल ेते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढु ेआपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ 

शकत.े  

दाम नाही मागत. मागत आह ेदाद.  

साद आह ेआमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांच ेस्िागत आह.े  प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन 

व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर 

जात रहािा.   
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प्रावचन भारतीय वलपी 

 

िेखक : अशोक तपासे  

1102, Bldg 17, Haware Citi, GB Road, Thane 

9930 112 113 / 9969 112 113   

piyadassi.asok@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित 

असून पुस्तकाचे क्षकिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा 

नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी 

लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.  तसे न 

केल्यास कायदेशीर कारर्ाई होऊ शकते.  

 

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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• विनामलू्य वितरणासाठी उपलब्ध.  

• आपल ेिाचनू झाल्यािर आपण ह ेफ़ॉरिर्च करू शकता.   

• ह ेई पसु्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी वकां िा िाचनाव्यवतररक्त 

कोणताही िापर करण्यापिुी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी 

परिानगी घेणे आिश्यक आह.े   

 



र्मिोगत 

र्मी ब्राम्हि लिपी लर्शकण्याचे एकर्मेि कारि िोते सम्राट अर्शोकाांचे 
लर्शिािेख तयाांच्या र्मुळ स्िरुपात पिातािाच ते नकर्माि िाचता देखीि 
यािेत एिढाच. या एका र्मनिषेिे ब्राम्हि लिपी लर्शकल्यािर र्मात्र या लिपीचे 
अिेक आयार्म र्मिािा ददसिे आणि भाििे. िी लिपी एक अर्शी एकर्मेि 
लिपी आिे जी या सांपुिण भारतािा एकातर्मतेकडे सक्षर्म पिे घेिुि जाऊ 
र्शकते. फक्त तया दृष्टीिे या लिपीचे अध्ययि, अध्यापि, सांर्शोधि आणि 
सांिधणि झािे पानिजे, िव्िे ते आहिा भारतीयाांिीच केिे पानिजे. 
िी लिपी भारतातीि सिण लिपयाांची जििी आिे, हििुिच िी लिपी सिण 
भारतीयाांिा सारखीच निय आिे, फक्त िी जािीि सिण भारतीयाांिा करुि 
देिे निताांत गरजेचे आिे. असे झाल्यास कोिीिी भारतीय नकर्माि 
लििीतािाां तर एकर्मेकाांपासुि दुर गेिेिा िसेि. तयािा अर्शा 
साांिदाययकतेचा निसर पडेि. 
सम्राट अर्शोक कािीि भारतीय लिपीच्या अकािी क्षयाची कारि े
र्शोधण्याचा ियति र्मी केिा तो यार्मुळेच की एखाद्या लिपीचा उपयोग 
कर्मी िोत जाि ेसर्मजता येईि पि लिपी जर पुिणतया निस्र्मतृीत गिेी 
असेि तर तयार्मागे काांिी निणित कारिे असतीि. या कारिाांचा र्शोध 
घेिुि तयाांचे निराकरि केिे तर िी लिपी पुन्िा कधी निस्र्मृतीत जाईि अस े
िोिार िािी.  

 

बुधिार, ८ एनिि २०२०  
चैत्र पौर्ििर्मा, बुद्धाब्द २५६४ 

आर्मच्या सिजीििातीि ५०० िी पौर्ििर्मा 
  



 

 

 

भाषा  
 
 
पृथ्िीिर जन्र्मिेल्या 
सिण िाण्याांपेक्षा  
र्माििाच्या र्मज्जासांस्थेचा सिाणयधक निकास झािा. र्मज्जासांस्थेच्या या 
निकासार्मुळे र्माििात इतर िाण्याांहूि काांिी िेगळेपि आढळते. िे 
िेगळेपि हििजे अियि आणि उप-अियि याांच्या िािचािींिर र्मेंदुचे 
असिेिे सुक्ष्र्म आणि स्ितांत्र नियांत्रि. उप-अियि हििजे र्मुख्य 
अियिास जोडूि असिेिे ििाि भाग. जसे िात या अियिास पांजा ि 
बोटे आिेत, तसेच तोंडास ओठ, जीभ, जबडा असे भाग आिेत. पांजा ि 
बोटे तसेच ओठ जीभ ि जबडा याांची सुक्ष्र्म आणि स्ितांत्र िािचाि र्मािि 
(र्माकड ि ततसर्म िाणि) करु र्शकतात. या नियांत्रिार्मुळे र्माििािा जी 
अिेक कौर्शल्ये र्शक्य झािी तयातीि सिाणत र्मितिाचे हििजे “सांिाद 
कौर्शल्य”. सांिाद हििजे एका र्माििािे तयाच्या र्मिातीि िव्या तया 
सांकल्पिा दुसऱ्यास अिगत करिे आणि दुसऱ्याकडूि ज्या सांकल्पिा 
िक्षेनपत िोतात तया सर्मजिे. 
र्माििी सांिाद र्मुख्यतिे दोि िकारािी िोत िोते. तयातीि पनििा िकार 
हििजे “काययक सांिाद”. यात अियिाांच्या निर्शीष्ठ िकारे िािचािी 
करूि एक र्मािि दुसऱ्या र्माििार्शी सांिाद करतो. जसे आांगठा सरळ 
बािेर तािूि केिेिी तळिाताची र्मुठ सार्मान्यतः द्रि पदार्ण अर्शी 



सांकल्पिा अिगत करते. र्मग िी र्मुठ आणि आांगठा तोंडाकडे िेिा की 
नपिे िी सांकल्पिा दाखनििी जाते तर िीच र्मुठ िात र्मिगट आणि 
कोपरातीि िािचािींिी िरच्या ददर्शेकडूि खािच्या ददर्शेकडे नफरिूि 
ओतिे िी सांकल्पिा दाखनििी जाते. केिळ अियिच िव्िे तर 
चेिेऱ्यािरीि उप-अियिाांची निलर्शष्ठ िकारे िािचाि करुििी काांिी 
सांकल्पिा दाखनिल्या जातात. जसे ओठ आडि े निस्तारिे (िसिे) 
हििजे आिांद, डोळयाांच्या पापण्या उभ्या ताििे हििज े क्रोध ककििा 
आियण. या पेक्षा अयधक अिेक िकारच्या सांकल्पिा र्माििािे आपल्या 
अियि िािचािींतूि निर्माणि केल्या आणि या सांकल्पिाांच्या सांरचिेतूि 
आप-आपसात सांिाद केिा. 
काययक सांिादािांतर या सांिादातीि सिाणयधक उिीिा दूर करीत र्माििािे 
सांिादाची दुसरी पद्धत अििांनबिी. या पद्धतीत र्माििािे कां ठातूि 
येिाऱ्या आिाजािा ओठ, जीभ आणि जबड्याच्या िेगिेगळया 
िािचािींतूि िेगळेपि ददिे. या िेगिेगळया र्माििी आिाजाांतूि एक-
दोि ककििा तयाहूि अयधक आिाजाांच्या सांयुक्त सांरचिेतूि सांकल्पिा तयार 
केल्या. आणि या िकारच्या सांकल्पिाांच्या सांरचिेतूि केिेिा सांिाद 
हििजे “िालचक सांिाद”. िालचक सांिादात आिाजाांच्या सांयकु्त 
सांरचिेतीि अर्मयाणद िैनिध्यार्मुळे या सांिादाचा अर्मयाणद निस्तार झािा. 
पि तयाच बरोबर िालचि र्माििाच्या भ्रर्मिाच्या िादेलर्शक र्मयाणदाांर्मुळे 
ितयेक िदेर्शागिीक िालचक सांिादातीि सांकल्पिा स्ितांत्रपिे परस्पराांहूि 
िेगळया निर्माणि झाल्या. ितयेक िदेर्शागिीक या “िालचक सांिाद 
ििािी” हििजेच “भाषा” तयार झाल्या. र्माििी भ्रर्मि-कक्षाांच्या 
र्मयाणदेिुसार अर्ाणतच या िालचक सांिाद ििािी सुरिातीच्या काळात 
सांकुलचत-िादेलर्शक रानिल्या पि कािाांतरािे र्माििी भ्रर्मि र्मयाणदाांचा 
जस-जसा निस्तार िोऊ िागिा तस-तर्शा निस्तृत-िादेलर्शक झाल्या. 



अर्शा ररतीिे िेगिेगळया भुिदेर्शात िेगिेगळया भाषा निर्माणि झाल्या. 
अर्शा िादेलर्शक भाषा निर्माणि झाल्यािांतरिी र्माििी भ्रर्मि-कक्षा निस्ततृ 
िोतच रानिल्या आणि यातुिच गरज निर्माणि झािी ती अन्य िदेर्शातीि 
भाषा अिगत करण्याची. 
काळाच्या ओघात या भाषाांर्मधे अिेक िकारे निकास िोत गेिा. 
र्शेजारच्या भुिदेर्शातीि भाषाांचािी एकर्मेकींिर िभाि पडत गिेा. यातूि 
भाषेचे रुप पािटत गेिे. अतयाधुिीक रुप जसे िचलित झािे तस ेिालचि 
रुप निस्र्मृतीत गेिे. अिाणलचि भाषेिा ििे िाि यर्मळािे आणि नतचेच 
िालचि रुप िेगळया िािािे सांबोधिे गेिे.  
इसिीसि पुिण ४५० च्या सुर्मारास अस्स्ततिात असिेिी अर्शीच एक 
िाकृतीक भाषेची आितृ्ती बुद्धाांिी आणि तयाांच्या लर्शषयाांिी तयाांची जीिि-
तति जिसार्मान्याांिा साांगण्यासाठी िापरिी, ती भाषा हििजे “पालि” 
आणि तयाच सुर्मारास िधणर्माि र्मिािीर याांिी तयाांची तति साांगण्यासाठी 
िापरिी ती भाषा हििजे “र्मागधी”. आज आपि र्मिाराष्ट्रातिे िोक 
एकर्मेकाांर्शी सार्मान्य सांिादासाठी िापरतो ती आधुनिक भाषा “र्मराठी”. 
 

र्माझ्या आिखी एका पुस्तकात भाषा आणि लिपी िे दोि िेख अगदी 
असेच आिेत. पि यािा तसेच र्मितिाचे कारि आिे. र्मी जेंव्िा पालि 
भाषे बद्दि काांनि लििीतो तेंव्िा काांिी िाचक हिितात, िे तर र्मराठीच 
आिे. पालि कसे लििीतात ?.... तसेच र्मी जेंव्िा ब्राम्हि लिपी बद्दि 
लििीतो तेंव्िा काांिी िाचक हिितात िी कोिती भाषा आणि िी कुठे 
बोितात ? .... िे असे का िोते ? कारि भाषा आणि लिपी या दोन्िी  
बद्दि तयाांच्या र्मिात काांिी सांभ्रर्म असतात. या िेखाांर्मुळे नकर्माि िे 
सांभ्रर्म दूर व्िािेत.   



 

लिपी  
 
सांिाद करिाऱ्या दोन्िी 
व्यलक्त जेंव्िा एकर्मेकाांच्या जिळ / सर्मोर असतीि तेंव्िाच काययक ककििा 
िालचक सांिाद र्शक्य िोतो, ककििा असे जिळ / सर्मोर असिे या िकारच्या 
सांिादासाठी आिश्यक असते. कारि पिािे आणि ऐकिे या दोन्िी 
सांिेदिाां साठी सांिाद करिाऱ्या व्यक्क्तिर्मधीि भौनतक अांतर र्मयाणददत 
असािे िागते. र्मयाणददत अांतरािरीि िा सांिाद ‘ितयक्ष सांिाद’ असतो. 
निस्तारिेल्या भ्रर्मिकक्षा आणि र्माििाची निकसीत झािेिी कायणक्षते्र, 
या र्मुळे र्माििास सांिादासाठी स्थळ आणि काळ याांचा र्मेळ घाििे 
अनितय / अर्शक्य िोऊ िागिे. जसे राजा, धर्मणगुरू अर्िा ततसर्म व्यलक्त 
आपल्या रयतरे्शी / लर्शषयाांर्शी सांिाद साधण्यासाठी उपिब्ध आिे अस े
िेिेर्मीच िोिार िािी, तरीिी सांिादाची आिश्यकता र्मात्र सदैि असेिच. 
यातूि ‘अितयक्ष सांिाद’ िी सांकल्पिा उदयािा येऊ िागिी. अितयक्ष 
सांिादासाठी एखादा र्मध्यस्थ िर्र्म एकाकडूि ऐकूि िांतर दुसऱ्याकड े
जाऊि जे ऐकिे ते साांगू िागिा. राजाज्ञेची दिांडी देिे िा तयातिाच 
िकार. एका राजाच्या दूतािे दुसऱ्या राजाकडे जाउि निरोप देिे िा 
देखीि अितयक्ष सांिादाचाच िकार. पि यात दूताची / र्मध्यस्थाची 
अचुकता िी निताांत आिश्यकता झािी. र्माििी र्मध्यस्थापेक्षा निजीि 
िस्तुचा उपयोग र्मध्यस्थ हिििू करता येईि का ? या िश्नाचे उत्तर 
र्शोधण्यातूि एक ििे कौर्शल्य उदयािा आिे. एका व्यलक्तिा अपेणक्षत 
र्मजकुर साांकेतीक स्िरुपात भौनतक िस्तुिर िोंदिूि ती िस्तु दुसऱ्या 



व्यलक्तकडे िेल्यािर या दुसऱ्या व्यलक्तिे िा साांकेनतक र्मजकुर पाहूि तो 
जसाच्या तसा सर्मजिे िेच ते कौर्शल्य. अर्शा िकारे र्मजकुर भौनतक 
गोष्टीिर दृषय स्िरुपात िोंदनििा गेल्यािे या र्मजकुराचे काांिी काळ जति 
करुि ठेििे देखीि अपोआपच र्शक्य िोईि. ज्या भौनतक िस्तुिर 
र्मजकुर िोंदििा जातो तया िस्तुचे आयुर्माणि ि तयािर र्मजकुर 
िोंदनिण्याच्या र्माध्यर्माचे आयुर्माणि जजतके अयधक नततका अयधक काळ 
तया र्मजकुराचे जति िोि ेर्शक्य असिारच.  
काययक आणि िालचक सांिादातीि सांकल्पिा ककििा सांकेताांिर्मािेच िी 
िोंदिूि ठेिण्या योग्य दृषय सांकेताांची ििािी हििजे “लिपी”. लिपी 
अिगत असण्याचे कौर्शल्य हििजे ‘लििीि’े आणि ‘िाचि’े. 
काययक भाषे पेक्षा अर्ाणतच िालचक भाषा सांिादासाठी अयधक सक्षर्म 
असिारच. तयार्मुळे या िालचक भाषेतीि श्राव्य सांकेताांिा दृषय सांकेतात 
पररितीत करिे िीच लिपी निर्मीतीची सांकल्पिा. िालचक भाषेचा सिाणत 
ििाि घटक हििजे र्शब्द. या र्शब्दाांतुि ज्या सांकल्पिा सांिाद करताांिा 
सर्मजल्या जातात अर्िा सर्मजािल्या जातात तयाच सांकल्पिाांिा दृषय 
िनतसांकेत निर्माणि केल्यास अिेक र्मजकुराांची देिाि-घेिाि सुिभ पिािे 



करता येईि. र्शब्दाांचे दृषय िनतरुप तया र्शब्दािे ओळखिी जािारी िस्तु, 
कृनत ककििा भाििा असेि. याच िस्तुिा, कृनतिा ककििा भाििेिा लचत्र 
रुपात साकार करण्याचा ियति आददर्माििापासुिच सुरु झािेिा 
आपिास पिायिा यर्मळतो. र्मािि िैसगीक गुिते रिात असताांिािी तयाि े
गुिेच्या भभितीिर काढिेिी अर्शी लचत्र आजिी पिायिा यर्मळतात. या 
लचत्रातुििी र्माििािे साांगीतिेिा र्मजकुर सर्मज ु र्शकतो. अर्शा िकारे 
केिेल्या दृषय सांिादािा “लचत्रलिपी” हििता येईि. 
बोिी भाषेतीि र्शब्द काांिी ििाि साांकेतीक लचन्िाांिी दर्शणनििे तर असा 
सांिाद करिे अयधक सुिभ िोईि. अर्शा ििाि लचन्िाांिा अक्षरे हिटिे 
जाते. या अक्षराांच्या सर्मुिािे िर्र्म र्माििी र्मुख-ध्ििींर्शी अिुरुप उच्चाराांचे 
सांकेत तयार केिे जातात ि या उच्चार-सांकेताांच्या सर्मुिातूि बोिी 

भाषेतीि र्शब्द तयार केिे जातात. 
या िकारच्या लिपीिा “अक्षर-
लिपी” हििता येईि. जगभरात 
अर्शा अिेक अक्षर-लिपी िालचि 
काळातच तयार झाल्या िोतया. 
आजिी तयाांचे िालचि िेखि 
पिायिा यर्मळते. 

क्सिध ुसांस्कृतीत सापडिेिी काांिी लचन्ि 

भारताच्या िायव्येस सापडिेल्या क्सिधु सांस्कृतीतीि िेखि सदृर्श 
गोष्टी हििजेच क्सिध-ुलिपी, ईस्टर बटेाांिर सापडिेल्या अर्शाच 
िकारच्या गोष्टी अर्ाणत रोंगोरोंगो लिपी आणि र्मध्य ि दणक्षि-पुिण 
युरोपात सापडिेल्या निन्का सांस्कृतीतीि निन्का लिपी (निन्चा 
लिपी) या आजिर अिाकििीय िेखि सार्मग्री आिेत. 



यरुोपातीि आणि भारतातीि िालचि लिपी  
 
आज जगात अिेक लिपींर्मधे अिेक भाषा लििील्या जातात. यापैकी 
जगात सिाणयधक भुभागािर आणि सिाणयधक भाषा लििीण्यासाठी 
िापरण्यात यिेारी लिपी हििजे िॅटीि ककििा रोर्मि लिपी. या लिपीचा 
इनतिास पिाता तो इसिी सि पुिण आठव्या-ििव्या र्शतकापयंत जातो. 
िालचि ग्रीस र्मधे ग्रीक लिपीची सुरिात झािी.  

  
 

ग्रीक र्मधीि डेस्ल्फ 
येर्ीि िालचि 

लर्शिािेख 

याच ग्रीक लिपी पासुि 
िॅटीि ककििा रोर्मि 
लिपीची उतपत्ती झािी. 
पुढीि तक्तया िरुि 
याची कल्पिा येईि. 

 

 
फोनिलर्शयि – ग्रीक त ेिॅटीि लिपीची उतक्राांती 



इसिी सि पुिण ९०० पासुि १००-२०० िषाणतच काांिी उतक्राांत बदि 
िोऊि आजची िचलित रोर्मि ककििा िॅटीि लिपी तयार झािी आणि 
तयािांतर २००० िषण िी लिपी काांिीिी बदिा लर्शिाय िचलित आिे. केिळ 
काांिी ििीि अक्षराांची भर तयात पडिेिी ददसत आिे. र्मागीि पृष्ठािर 
ददिेल्या ििािर्शा तक्तयािुसार इ.स.पु. ७५० र्मधीि खािीि अक्षर े
आजिी आपि ओळखु र्शकतो. (फक्त कां सातीि अक्षरे उिटे िनतकबिब 
आिे.) 

A, (B, D, E, F,) H, I, (K,) N, O, Q, S, T, Y, X 

या अक्षराांलर्शिाय अयधक असिेिी काांिी अक्षरे बदित गिेी तर काांिी 
अक्षराांची िव्यािे निर्मीती झािी आणि इ.स.पु. ५०० र्मधे िालचि िॅटीि 
लिपी तयार झािी. यात C, G, J, U, W, V, Z िी अक्षरे ििीि आिेिी 
ददसतात. या िांतर अल्पािधीतच आजची िॅटीि लिपी तयार झािी.  

भारतीय उपखांडात क्सिधु सांस्कृती िांतर लिपीची उतपत्ती इसिी सि पुिण 
नतसऱ्या र्शतकात ककििा तया आधी काांिी िषांच्या काळात झािी असािी. 

िेखिाची भौनतक साधि े काळाच्या ओघात िष्ट िोऊि िालचि लिपी 
निस्र्मृतीत गेिी असिी तरीिी पाषािािर कोरुि लििीिेिा र्मजकुर र्मात्र 
२३०० िषांितरिी आपिे अस्स्तति दटकिूि आिे. अिेक नब्रटीर्श 
अभ्यासक िे अिाकििीय िेखि भारतातल्या निस्तृत भुभागात 
निखुरिेिे पाहुि स्स्तर्मीत िा िोते तर ते िििच. या नब्रटीर्शाांिी इर्ल्या 
सांस्कृतीतीि िालचि तसेच ितणर्माि भाषा अिगत करिुि घेतल्या िोतयाच. 
िे िेखि निणितच भारतीय िालचि भाषेत असेि िा तयाांचा अांदाज र्मुळीच 
चुकीचा िव्िता. पणिर्मेिा गजुरार् र्मधीि जिुागढ पासुि पुिेच्या ओददर्शा 
र्मयधि धौलि पयंत, तसचे उत्तरेिा उत्तराखांड र्मधीि कािसी पासुि 
दणक्षिेिा किाणटकातीि ब्रहिनगरी पयंत अिेक दठकािी निर्शाि लर्शळाांिर 



आढळिेिे कोरीि िेखि नब्रटीर्शाांिी अभ्यासिे. या िेखिात अिेक 
दठकािी आढळिेिे साहय तयाांिी ओळखिे. साांलच आणि भरहुत या 
सारख्या स्तुपाांिरीि लर्शळाांिर असिेिे अल्पाक्षरी िेखििी तयािी 
तपासिे. या र्मधे अिेक जागी अखेरची दोि अक्षरे सारखी असल्याच े
तयाांिी ताडिे. अखेर अनतर्शय पररश्रर्म पुिणक जेहस कििसेप या 
अभ्यासकािा १९३७ र्मधे या िेखिातीि लिपीची उकि झािी. या जेहस 
कििसेपचे स्िेिी सर अिेक्झाांडर ककििघिॅर्म याांिी या लर्शळा िेखाांची 
तयािेळी उपिब्ध झािेिी सिण र्शृांखिा सुसांगत अभ्यासिी. या सिण 
अभ्यासातुि िे िेखि देििांनपय नपयदलस िािाच्या कोिा व्यलक्तिे 
लििनििे असािे असे अिुर्माि निघािे. या देिािांनपय नपयदलस चा र्शोध 
भारतातल्या उपिब्ध इनतिासात िागेिा. र्मग या अभ्यासकाांिी सिण 
निकटितीय देर्शातिा इनतिास तपासिा. श्रीिांकेत लििीिेल्या 
इनतिासात देिािांनपय नपयदलस भारतातिाच एक सम्राट असल्याचे 
सर्मजिे. याचे िास्तनिक िाि अर्शोक असल्याचे कळिे. आणि पुढे 
भारतातीि ि भुतो ि भनिषयनत ठरिेिा सम्राट अर्शोक इनतिासाच्या 
पटिािर िकट झािा.  
िी अर्शोककािीि लिपी एकोिीसव्या र्शतकापयंत (ितयक्षात चौदाव्या 
र्शतकापयतं - नफरोज र्शिा तुघिखापयंत) निस्र्मृतीत गेिी िोती. 
िेखिाचे भौनतक र्माध्यर्मे इतकी र्शतके दटकुि रिािे अर्शक्य असल्यािे 
आणि काळािुरुप लिपी र्मधे अर्मुिाग्र बदि िोत गेल्यािे िे स्िाभानिक 
िोते. युरोपीय लिपींचा सुर्मारे इसिीसि पुिण ९०० ते ७५० आणि तेंव्िा 
पासुि आज पयंत झािेिे बदि पिाता भारतीय लिपींच्या तुििेत ते 
बदि िगण्य आिेत. भारतीय लिपीचे निस्र्मृतीत जािे याचे एक कारि 
या लिपीत र्ोडक्या कािािधीत झािेिे खुपसे बदि िे देखीि आिे. 



इसिी सि पुिण ३०० ते इसिी सि ७०० या एक िजार िषाणतच लिपी र्मधे 
झािेिे बदि पुढीि पृष्ठािर दाखनििेिे आितच.  
देििांनपय नपयदलस, सम्राट अर्शोक याांिी लििनििेिे िे लर्शिािेख िे पालि 
सदृश्य भाषेत लििीिे गेल्याचे सर अिेक्झाांडर ककििघिॅर्म याांिा 
जाििल्या र्मुळे तयाांिी या लिपीिा Indo-Pali असे हिटिे. (सम्राट 
अर्शोकाांच्याच िायव्य भारतात सापडिेल्या लर्शिािेखाांच्या लिपीिा 
Ariano-Pali असे हिटिे.) या लिपींिा ददिेिी िी िािे तातपुरती िोती. 
कारि जर अर्शी कोिती लिपी इनतिासात उपिब्ध असेि तर 
इनतिासातच या लिपीची काांिी ओळखिी असेि, हििूि या ददर्शेि े
नब्रटीर्शाांिी आपिे सांर्शोधि सुरु ठेििे. अधणर्मागधी जैि सानितय, जे 
इसिीसि पुिण नतसऱ्या र्शतकात निर्मीत असािे असे र्माििे जाते, यातीि 
पन्नािन्न सुत्रात आणि भगिती सुत्रात लिपीचे िाि या अर्ाणिे बांणभ असा 
र्शब्द आिा आिे तर इसिीसि दुसऱ्या र्शतकात ज्याची निर्मीती झािी 
असािी असे अिुर्माि असिेल्या, सांस्कृत बौद्ध सानितय िलितनिस्तर या 
ग्रांर्ात ब्राह्मि लिपी तर्ागताांिा अिगत िोती असा सांदभण यर्मळतो. जैि 
भगिती सुत्तात बांणभ लिपी िांदिीय र्माििी आिे. 
िख्यात लचिी ििासी फानियाि यािे तयाच्या ििासििणिात या देर्शात दोि 
लिपी अस्स्ततिात असल्याचे सांकेत ददिेिे आढळिे. या पैकी पनििी 
“डािीकडूि उजिीकड”े लििीिी जात िोती तर दुसरी “उजिीकडूि 
डािीकड”े लििीिी जात िोती असेिी तयािे लििीिेिे आढळिे. जैि 
आणि बौद्ध सानितयात आिेिे सारखे सांदभण आणि फानियाि चे ििणि 
निचारात घेिुि पनिल्या लिपीिा िांतरच्या इांग्िीर्श सांर्शोधकाांिी “बांणभ” 
ककििा “ब्राह्मि” आणि गांधार िाांतात सापडिेल्या सम्राट अर्शोकाांच्या 
लर्शिािेखातीि लिपीिा “खारोष्टी” असे िाि ददिे. 



र्मिा र्मात्र िाकृत बांणभ िे िाि अयधक जिळचे िाटते. कारि या लिपीतीि 
आजिर सापडिेिे िेखि िार्मुख्यािे िाकृत भाषेतीि आिे. तया तुििते 
सांस्कृत िेखि तसे िगण्य आिे. बांणभ या िाकृत िािािरुि आधुनिक 
भारतीय भाषेतीि िाि तयार िोिार असेि तर ते बांणभ/बस्ि -> ब, 

र्म+भ+इ या न्यायािे ब+र, र्म+ि+इ ब्रम्हि िा ब्राम्हि असेच व्िायिा ििे. 
िैददक-सांस्कृत सांकल्पितेीि ब्रह्मि िव्िे. सम्राट अर्शोकाच्या नगरिार 
(आणि अन्य) लर्शिािेखात अिेक िेळा बहिि, बहिि ककििा बाहिि असे 
उल्िेख आिे आिेत. या सिण िेखाांत िे दुसऱ्या स्थािािरचे जोडाक्षर र्म+ि 
असेच आिे, ि+र्म असे िािी. या िरुििी िेच सर्मजते की तया काळात 
बहि िा र्शब्द िोता ब्रि िव्िे. ब्रि या र्शब्दाचा ि+र्म या व्यांजि क्रर्माि े
उच्चार करिे कठीि आिचे पि तो उच्चार िैसगीक पिे िोत िािी.   
या लिपीचे सम्राट अर्शोकार्शी एक अभेद्य िाते आिे. सर जेहस कििसेप याांिी 
या लिपीची उकि केिी आणि भारतीय सांस्कृनतचा इनतिास 
लििीिाऱ्याांिी अिुल्िेखािे निस्र्मृतीत टाकिेिा िा सम्राट िव्याि े
ज्ञािपटिािर अितीिण झािा. सम्राट अर्शोकाांिी असे िेख कोरुि ठेििे 
िसते तर या लिपीचा र्शोधच िागिा िसता. सम्राट अर्शोकाांच्या ककििा 
िजजकच्या गतकाळात निर्र्मित या लिपीत तयाांिी इतक्या सांख्येिे िेख 
कोरुि ठेििे िसते तर या लिपीच्या आकििाच्या नियर्मत्तािे या र्मिाि 
सम्राटाचािी र्शोध िागिा िसता. एकर्मेकाांर्शी असिेल्या अभेद्य िातयाच े
निदर्शणक हििुि या लिपीिा अर्शोक बम्हि लिपी ककििा अर्शोक ब्राम्हि 
लिपी हिििे सिाणर्ाणिे सर्मर्णिीय िोईि. 
 



 
  



नगरिार लर्शिािेख क्र. ३ 

 
 

नगरिार लर्शिािेख क्र. ८ 

 
 

िरीि दोििी नगरिार लर्शिािेखाची रेखालचत्र अिेक्झाांडर ककििगिॅर्म 
याांिी तयार केिेिी असुि तयात र्मी बाहिि या र्शब्दा भोिती चौकट 
आखिी आिे. िे र्शब्द बाहिि असे आिेत, बािि असे िािीत ि े
िक्षात घ्यािे. 



भारतीय उपखांडातीि लिपी 
भारतीय उपखांडातीि लिपी निर्मीतीच्या काळात अनतर्शय सोपी आणि 
सुिभ िोती. केिळ भौयर्मतीक आकाराांच्या सिणसार्मान्य रचिेतुिच 
ितयेक अक्षर तयार िोत िोते. या लिपीचे ज्ञाि सम्राट अर्शोकाच्या 
राज्यातीि अिेक िजाजिाांिा असेि असे सांकेत सम्राट अर्शोकाच्या 
धौलि ि जौगड येर्े असिेल्या पनिल्या ि दुसऱ्या स्ितांत्र लर्शिािेखात 
यर्मळतात. या लर्शिािेखाांचे िाचि िारांिार व्िािे, सर्मुिािे व्िािे तसेच 
एकेकट्यािेिी व्िािे असे सम्राट अर्शोक साांगतात. यािरुि तयाांच्या 
िजाजिाांर्मधे िी लिपी िाचु र्शकिारे अिेक िोक िोते िे लसद्ध िोते. या 
लिपीत काांिी र्मुख-ध्ििींची उिीि असिी तरीिी ती सिणसार्मान्य 
िचलित भाषेच्या िेखिाच्या दृष्टीिे पररपुिण िोती. िजीकच्या काळातच 
अिुपिब्ध र्मुख-ध्ििींसाठी अयधकच्या अक्षराांचे आयोजििी झािे. 
सुरिातीस या लिपीत ऐ आणि औ िे स्िर िव्िते. िजजकच्या काळातच 
या स्िराांसाठी ििी लचन्ि तयार झािी. िाकृत भाषते र्श िे अक्षर िव्ित े
तया ऐिजी स िेच अक्षर िापरिे जाई. अल्पािधीत र्श या ध्ििी साठी ि 
िांतर ष साठीिी अक्षर निर्माणि झािे. अर्शा ररतीिे िी लिपी सिांग सांपन्न 
झािी तरीिी या लिपीत र्मुद्दार्मच काांिी बदि घडििू आििे गेिे. 
या बदिाांचा रोख िी लिपी अयधक सोपी व्िािी असा र्मुळीच ददसत िािी 
तर या लिपीतीि अिेक अक्षराांचा ििास सुिभतेकडुि क्क्िष्टतेकड े
झािेिा ददसतो. “ब्राम्हि ते देििागरी लिपीची उतक्राांती” या तक्तयातिु 
िी गोष्ट िकषाणिे ददसुि येते. 
 
 



 
 
अर्शोकाकािीि ब्राम्हि लिपीत अल्पािधीतच बदि 
िोत गेिे. अक्षराांचे अर्शोक कािीि रुप र्मुिगार्मी 
बदित गेिे. अक्षराांर्मधीि उभ्या रेषा खािच्या 
बाजुिा िाांब, निर्मुळतया आणि टोकाजिळ िक्राकार झाल्या. अक्षराांच्या 
िरच्या टोकाांिा अगदी ििाि लर्शरोरेषा आिी. िी लर्शरोरोषा ककिलचत 
नत्रकोिी झािी. या लर्शरोरेषा अक्षराच्या िरच्या डाव्या  बाजुस असत.  
 
 



अक्षराांचे खािचे िक्राकार आकार आडिे, सरळ, नत्रकोिी झािे.  
अक्षराांची िरची टोके सारख्या उांचीची झािी. 

     
व्यांजि अक्षराांिा जोडिेिी स्िराांकि लचन्ि सरळ रेषाांऐिजी नतरकस 
झािी. इकाराची लचन्ि नतरकस िोण्या सोबतच िक्राकार झािी. 

 
याहुि र्मितिाचे बदि हििजे ऋ या सांस्कृत भाषेत िापरल्या जािाऱ्या 
अक्षरासाठी  ककििा  अर्शा अक्षराची निर्र्मिती झािी. ऋ िा स्िर 
सर्मजूि या स्िरािे व्यांजि अांनकत करण्या साठी ििे लचन्ि तयार झािे. 
(श्र ककििा) श्री लििीण्या साठी अक्षर निर्मीती झािी. िी अक्षरे केिळ 
सांस्कृत भाषेतच िापरिी जात िोती. सांस्कृत भाषा केिळ उच्च 
ििीयाांसाठीच िोती. सांस्कृत िाटकातीि स्त्स्त्रया आणि सार्मान्य पात्राांचे 
सांिाद िाकृत भाषेत लििीिेिे आढळतात तर केिळ उच्चिगीय पात्राांचे 
सांिाद सांस्कृत भाषेत झािेिे ददसतात. िालचि भारतात िैददक परांपरेत 
र्मुळातच ज्ञािाजणिाची र्मके्तदारी सर्माजातीि सिण घटकाांऐिजी एका 
निर्शीष्ट सांिदायापुरतीच र्मयाणदीत िोती. कािाांतरािे या सांकल्पिेतीि 
िखरता िाढत गिेी. कदालचत हििुिच लिपीचे ज्ञाि देखीि तयाच 
सांिदायापुरते र्मयाणददत रिािे हिििु अर्शी क्क्िष्टता जािूि बुजिू 
आििी गेिी असािी, आणि जुिी लिपी निस्र्मतृीत टाकिी गेिी 
असािी. 
 



भारतीय उपखांडातीि लिपी आणि जगातीि इतर दठकािी साकार 
झािेल्या लिपी यार्मधे एक र्मितिाचा फरक आिे. भारतीय उपखांडा  
व्यनतरीक्त अन्य दठकािी साकारिेल्या लिपी र्मधे र्माििी र्मुख-ध्ििी 
आणि एकेक अक्षर याांचा एकर्मेकाांर्शी र्ेट सांबांध िािी हििजेच एकट्या 
अक्षरािे कोितयािी र्माििी र्मुख-ध्ििीचा र्ेट सांकेत यर्मळत िािी. 
तयाऐिजी र्माििी र्मुख-ध्ििी निणित करण्यासाठी एकाहुि अयधक 
अक्षराांची योजिा केिी जाते. अक्षर-सर्मुिातिू र्माििी र्मुख-ध्ििीचा 
सांकेत तयार िोतो. येर्े लिपीतीि अक्षराांिा िािे आिेत. या िािाांचा, 
आणि निणित उच्चार असिेल्या अक्षर-सर्मुिात तया अक्षरार्मुळे िापत 
झािेिा उच्चार, याचा र्ेट सांबांध िसतो. एकाच अक्षरार्मुळे अक्षर-
सर्मुिािा िापत िोिारा उच्चार तयाच अक्षरािे बििेल्या दुसऱ्या अक्षर-
सर्मुिात िेगळा असतो (Medicine, Sugarcane) िेगळया अक्षरसर्मुिाि े
निर्मीत र्शब्दाचा उच्चार सारखा असतो.  (Nation, Session) जेंव्िा या 
लिपीर्मधे दोि िेगळया भाषा लििील्या जातात, तेंव्िा तया भाषेिुरुप असे 
अक्षर-सर्मुि ककििा अक्षर-सर्मुिाचे उच्चार बदितात. हििजेच लिपीचे 
सांकेत भाषेिर अििांबुि असतात. िे एक लिपी िैलर्शष्ठ्य 
आिे.(Alphabet)  
भारतीय उपखांडात उतपन्न झािेल्या लिपीची िैलर्शष्ठ्य र्मात्र याहुि िेगळी 
आिेत. या लिपीतीि ितयेक अक्षरािा एकच-एक उच्चार आिे, ककििा 
र्माििी र्मुख-ध्ििी आणि अक्षरे यार्मधे एकास एक िाते आिे. या अक्षराांिा 
िेगळी िािे िािीत तर या अक्षराांचा उच्चार िीच तया अक्षराांची सिणत्र 
ओळख आिे. या लिपीतीि अक्षरे िी ध्ििी-अक्षरे (Alpha-Syllabary) 
आिेत. तयार्मुळेच या लिपीत जे काांिी लििीिे जाते तयाचे िाचि 



लििीिेल्या भाषेिर अििांबुि िसते. भाषा आणि लिपी याांचे एकर्मेकाांिर 
अििांबुि िसिे िे या लिपींचे िैलर्शष्ठ्य आिे. 

Alphabet = Alpha, Beta िी ग्रीक अक्षराांची िािे.  

हिििुच Alphabet हििजे अक्षरे असे र्माििे जाते. 
Syllable = र्माििी र्मुख-ध्ििी 
Alpha-Syllabary = र्माििी र्मुख-ध्ििी (िीच अक्षरे असिेिी) 
लिपी. 
भारतीय लिपीिा Abugida हिििे अिाकििीय िाटते.   

 
लिपी सांदभाणतीि आिखी एक र्मितिाची गोष्ट सर्मजिू घेिे येर्े आिश्यक 
आिे. भाषा आणि लिपी या दोि िेगिगेळया गोष्टी आिेत. एका निर्शीष्ठ 
भाषेची एक निर्शीष्ठ लिपी असे एकास एक िाते भाषा आणि लिपी याांच्या 
र्मधे सुरिातीच्या काळातिी िव्िते. आजिी ते िसािे. 
कािाांतरािे भाषा आणि लिपी एकर्मेकींर्शी बाांधल्या गेल्या. असे असिे 
तरीिी आज देखीि कोितयािी भारतीय भाषेतीि र्मजकुर दुसऱ्या 
कोितयािी भारतीय लिपीत अिगत िोण्यायोग्य लििीता / िाचता येतो, 
इतकेच िव्िे तर अभारतीय भाषेतीि र्मजकुरिी भारतीय लिपी र्मध े
तसाच लििीता / िाचता येतो. भारतीय देििागरी लिपीत बॅट-बॉि ि े
आणि असेच इतर र्शब्द लििीण्यासाठी ॲ, ऑ िे ििीि स्िर अांतभूणत 
केिे आिेत. (आता िव्यािे ब्राम्हि लिपीच्या सांिधणिाचा निचार करतािा 
या स्िराांसाठी ििी सोपी लचन्ि तयार करिे एक उत्तर्म पाउि ठरािे.)    
 
 
 



िालचि भारतात जेंव्िा अक्षर लिपी पनिल्याांदाच तयार िोऊ िागिी 
तेंव्िा िालचि बोिी भाषेच्याच अक्षराांचा र्मुिाधार घेतिा गेिा. 
भारतीय बोलि भाषेचा र्मिुाधार असिेिी, सांपुिण आकिि झािेिी 
आणि निणित ऐनतिालसक पुराव्याांची उपिब्धता असिेिी सिाणत 
िालचि लिपी हििजे “अर्शोककालिि लिपी” ब्राम्हि.      
सम्राट अर्शोकाचे लर्शिािेख भारतातीि सिाणयधक दठकािी स्थानिक 
िाकृत भाषेत, ब्राम्हि लिपीत लििीिेिे असिे तरी तेच िेख िायव्य 
भारतात िाकृत भाषेतच परांतु खारोष्टी लिपीत लििीिेिे आिेत. 
ब्राम्हि लिपी डािीकडूि उजिीकडे लििीिी िाचिी जाते तर खारोष्टी 
लिपी उजिीकडूि डािीकडे लििीिी िाचिी जाते.  

 
भारतीय लिपीचा सुक्ष्र्म अभ्यास करायचा झाल्यास तो ब्राम्हि लिपी 
पासुिच करािा िागेि. िाकृत भाषेच्या ििणर्मािेचा सुसांगत अभ्यास 
लिपीच्या अभ्यासात र्मितिाचा आिे. िाकृत भाषेत एक्केचाळीस अक्षरे 
आिेत. या पैकी पनििे आठ स्िर आणि पुढीि तिेेतीस व्यांजिे. 
 

स्िर अ आ इ  ई (ऐ) 

 उ ऊ ए ओ (औ) 

व्यञ्जि क ख ग घ ङ 

 च छ ज झ ञ 

 ट ठ ड ढ ि 

 त र् द ध ि 

 प फ ब भ र्म 

 य र ि ि (र्श) 

 स ि ळ ंां (ष) 



आठ स्िराांपैकी अ इ उ िे ऱ्िस्ि स्िर आणि आ ई ऊ ए ओ िे दीघण स्िर. 
व्यांजिाचे पाच िगण : अिुक्रर्मे क-िगण, च-िगण, ट-िगण, त-िगण आणि प-िगण. 
य पासूि ळ पयंत सात इतर व्यञ्जिे ि अखेरीस अिुिालसक (अिुस्िार). 
या सांरचिे र्मुळे सुरिातीच्या भारतीय (ब्राम्हि) लिपीत िीच अक्षरे िोती. 
िांतरच्या काळात ऐ आणि औ तसेच र्श िी अक्षरे जोडिी गिेी. (ष तयाहुि 
उर्शीरा जोडिा.) या ििणर्मािेचीच रचिा र्मुळात र्माििी र्मुख-ध्ििीच्या 
निर्र्मिती र्शास्त्रािर आधारिेिी असल्यािे लिपीतीि अक्षराांिािी तसेच 
पररर्माि िापत झािे. या आधारािर िर्र्म ४१ ि िांतर ४ अर्शी ४५ अक्षरे 
तयार झािी. तया सोबतच तयाांची स्िर आणि व्यांजि अर्शी निभागिी 
देखीि झािी. स्िर ि व्यांजि अर्शी निभागिी असल्या र्मुळेच व्यांजि 
अक्षरे िी सार्मान्यपिे अ या स्िरािे अांनकत असतातच पि तया व्यनतररक्त 
अन्य स्िराि े अांनकत िोण्यासाठी एक ििािसे स्िरलचन्ि र्मळु व्यांजि 
अक्षरास जोडािे िागते. या स्िरलचन्िािा स्ितांत्र अस्स्तति िसते परांतु 
स्ितांत्र स्िर अक्षर र्मात्र ििणर्मािेत उपिब्ध असते. लिपीच्या या सांरचिेिा 
अांतरराष्ट्रीय लिपी सांरचिा अभ्यासात Abugida का हििािे ि े
अिाकििीय आिे.  ग्रीक अर्िा तया िांतरच्या िॅटीि लिपीत अर्शी 
निभागिी िसािी. हििुिच तयाांच्या अक्षरर्मािेत सरसकट अक्षरे आिेत. 
स्िर आणि व्यांजि अर्शी रचिा िांतर र्माििी र्मुख-ध्ििी तयार करतािा 
िोते. 
भारतीय लिपीत आज दिा स्िर निणितच आिते. ॲ, ऑ िे ििीि स्िर 
देखीि आधुनिक लिपीत आिेत. व्यांजिे देखीि पररपुिण आिेत. 
व्यांजिाांचे स्िराांकि करुि र्मुख-ध्ििी तयार करिे यात निर्शेष क्क्िष्टता 
िािी. या सिण गोष्टींचा निचार केल्यास एक गोष्ट निणित िक्षात येईि की, 
भारतीय लिपीत जगातीि अयधकायधक भाषा, िाचताांिा योग्य सर्मजण्या 
इतपत िीट लििीता येतात. 



अबुगीडा (Abugida) िी इलर्ओनपया र्मधीि गी’झ भाषतेीि अ-बु-गी-जा 

(አቡጊዳ) अर्शी पनििी अक्षरे आिेत. लिपी सांरचिेचा सखोि अभ्यास 
भारतीयाांिी र्माांडल्याचे आढळत िािी. जो अभ्यास र्माांडिा आिे तो केिळ 
युरोनपयिाांिी तयाांच्या लिपीच्या अभ्यासासोबत इतर लिपींचा अभ्यास 
तुििातर्मक हििूि र्माांडिा आिे. युरोनपयि तयाांच्या लिपीिा पुिण-अक्षरी (Full 

Alphabet) हिितात. िस्तुतः तयाांच्या लिपीत अिेक ध्ििींसाठी अक्षरे ककििा 
अक्षर-सर्मुि रचिा िािीत. या उिट भारतीय लिपी या बाबतीत बरीच सांपन्न 
आिे. हििूि भारतीय लिपीिा अबुगीडा ि हििता (Alpha-Syllabary) 
ध्ििी-अक्षर लिपी हििािे िेच योग्य. 

 
येर्िर आपि पानििे की अर्शोक ब्राम्हि िी भारतातीि सिाणत िालचि 
लिपी असिी तरीिी ती सिाणत सोपी आणि परुरे्शी सार्मथ्यणिाि लिपी आिे. 
िी लिपी इतकी सोपी आिे की जेंव्िा सांगिक क्षेत्रात या लिपीिा स्थाि 
द्यायचा निचार झािा तेंव्िा या लिपीचे अिाणचीि रुप निचारात ि घेता 
अर्शोक कालिि रुप िक्षात घेतिे गेिे. सम्राट अर्शोकािा सन्र्माििाऱ्या 
सिण िोकाांिा िी लिपी निय आणि िांदिीय आिेच तर्शीच ती जैि 
सर्मुदायािा िी निय आणि िांदिीय आिे. आजिी जैि र्मुिी आणि जैि 
निद्वाि िी लिपी आपल्या लर्शषयाांिा लर्शकितात. दणक्षि भारतातीि अिेक 
िोक या लिपीर्शी आपिे िाते जोडुि आिते. तयर्मळ ब्राम्हि लर्शकनििाऱ्या 
अिेक सांस्था दणक्षिते आिेत. िे सिण िोक या लिपीिा ब्राह्मि या िािािेच 
ओळखतात. या सिाणिाच आता िी लिपी निस्र्मृतीत जाऊ िये असे िाटते. 
आपापल्या परीिे िे सिण िोक िाच ियति करीत असतात.  
इनतिासािे िे पानििेच आिे की ज्ञाि जेंव्िा सािणजनिक असते तेंव्िा 
तयाचा निकास िोतो ि तयायोगे सर्माजाचािी निकास िोतो. तसेच ज्ञाि 
जेंव्िा एखाद्या सांिदायापुरते र्मयाणददत िोते तेंव्िा निकास र्ाांबतो. ज्ञाि 



देखीि निस्र्मृतीत जाते. ब्राम्हि लिपी आता पुन्िा निस्र्मृतीत जाऊ िय े
यासाठी या लिपीचा पुन्िा सिणत्र िासार व्िायिा ििा. या लिपीिा 
कोितयािी निनिक्षीत सांिदाया पुरते र्मयाणददत ठेििे अयोग्य िोईि. या 
लिपीिा एका सांिदायार्शी सांबांधीत सांबोधि केल्यास ती कदालचत अन्य 
सांिदाया पासुि निभक्त िोईि, ककििा ती नििादाच्या भोिऱ्यात अडकुि 
जाईि. निस्र्मृतीत गेिेल्या या लिपीचा पुिर्शोध नब्रटीर्श सांर्शोधकाांिी केिा, 
याच कारिास्ति या लिपीिा नब्रटीर्श सांर्शोधकाांिी ददिेिे िाि बदिि े
अयोग्य िोईि. 
या सांगिक युगात या लिपीचा या आधुनिक अांगािेिी निचार व्िायिा 
ििा.   आज सांगिकािरिी या लिपीत लििीता यािे िी सांकल्पिा साकार 
िोताांिा अल्प िर्मािात तरी ददसते आिे. या लिपीत स्ियांचलित पद्धनतिे 
लिपयाांतर करिे देखीि आज र्शक्य िोत आिे. काांिी सांगिक सांर्शोधक 
या लिपीचे सांगिकीय िाचि करता यािे असेिी ियति करीत आिेत. 
युनिकोड या लिपींच्या जागतीक सांगिकीय र्मािकीकरिाच्या यादीत या 
लिपीचे स्थाि Brahmi या िािािेच निणित झािेिे आिे. या 
पार्श्णभुर्मीिरिी या लिपीचे सांबोधि बदििे अयोग्यच ठरिार आिे. 
केिळ एिढ्या पुरतेच र्मयाणददत ि रिाता या लिपीचे सांिधणि करिे देखीि 
जरुरीचे आिे. देििागरीिे ॲ, ऑ िे ििीि स्िर अांतभूणत केिे आिेत. 
असेच ििीि स्िर-अक्षरे ि स्िरलचन्ि ब्राम्हि साठी तयार करिे जरुरीचे 
आिे. तसेच सिण व्यांजिाांच्या स्िराांकिात सारखेपिा आिुि क्क्िष्टता दुर 
करिे गरजेचे आिे. अर्शा रीतीिे या लिपीचे आदर्शण र्मािकीकरि 
झाल्यास ब्राम्हि लिपीचे योग्य सांिधणि िोईि. 
  



अर्शोक कालिि ब्राम्हि ििणर्मािा 
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अर्शोक कालिि ब्राम्हि लिपीतीि स्िराांकि लचन्ि 

 
 



 
 

 
 

 
  



ब्राम्हि लिपीच ेसांिधणि 
 
आज, जेंव्िा निज्ञाि तांत्रज्ञािािे र्मोठी भरारी घेतली आिे, साांख्यकी 
(Digital) तांत्रज्ञािाच्या या काळात ललपी देखील सांगिनकय िोत आिेत. 
आजच्या नपढीतील तरुि, र्मराठी ि निन्दी देखील तोड-र्मोड करुि 
रोर्मि/लॅटीि ललपीत ललिीतािा ददसतात. िालिक जिळील एका 
गािाजिळ रेल्िे स्थािक आणि दृतगती र्मिार्मागण आिे. दोन्िी दठकािी 
“पाडळी” िे गािाचे िाि असेच रोर्मि/लॅटीि ललपीत [Padali] ललिीलेले 
ददसते. स्थानिक लोकाांव्यनतरीक्त सारेच लोक, अगदी गैरस्थानिक र्मराठी 
लोकिी िे िाि पाडली / पादली असे िाचतात. र्मुांबई र्मधे एका गािाचे 
पुराति िाि र्मुळुांद असे िोते. आज िी गोष्ट कोिािी र्मुांबैकराला कक्ल्पत 
िाटेल. जरा कल्पिा करुि पिा, काय असेल या गािाच्या रेल्िे-स्थािकाचे 
आजचे िचललत िाि ? (Mulund)  
असे का घडले ? कारि रोर्मि/लॅटीि ललपीतील अक्षरे आणि र्माििी र्मखु-
ध्ििी (Syllable) याांत एकास एक असे िाते िािी. तरीिी तरुिाांिा 
रोर्मि/लॅटीि र्मधे र्मराठी/कििदी ललिीिे सोपे िाटते. कारि िे ललिीिे 
नडजीटल ललिीिे असते (र्मोबाईल, सांगिक यािर) केिळ २६ लचन्ि 
िापरुि ललिीले जािारे. भारतीय ललपी Abugida ककििा Alpha-

syllabary या िकारच्या आिेत. या ललपीं र्मधील अक्षरे आणि र्माििी 
र्मुख-ध्ििी (Syllable) याांत एकास एक असे िाते आिे. र्मोबाईल ककििा 
सांगिकािर देििागरी अर्िा इतर अिेक भारतीय ललपी उपलब्ध 
असल्या तरी या ललपींर्मधे सुर्मारे ४०० िेगिेगळी लचन्ि असतात. आणि 
िी लचन्ि साधारिपिे १०० कळींच्या कळफलका िरुि ललिीतािा अिेक 
गोष्टी लिकूि ध्यािात ठेिाव्या लागतात. 
िी अर्शी जटीिता आजच्या भारतीय लिपीं र्मध्ये ददसत असताांिा सार्मान्य 
भारतीय र्मािसाांिी का लर्शकािी िी िालचि लिपी ? िी अभ्यासापुरती 
िालचि असिी तर आजच्या भारतीया साठी ती एक ििी लिपी आिे. 



 
 
र्मी सम्राट अर्शोकाांचे लर्शिािेख ि स्तांभ िेख पिाण्याच्या (ि अन्य काांिी) 
उदे्दर्शािे भारतभर ििास केिा. र्मातृभाषा र्मराठीची लिपी देििागरी 
असल्यािे निन्दी भाषीक िदेषातुि ििास करतािा निर्शेष त्रास जािििा 
िसिा तरी दणक्षि भारतातीि चार राज्यातुि ििास करताांिा र्मात्र खुप 
त्रास जािििा. येर्ीि िोकाांिा स्ितःच्या भाषेचा इतका अनतरेकी स्िेि 
आिे की इतर कोितीिी भाषा तयाांिा ििीर्शी िाटत िािी. तयार्मुळे केिळ 
इच्छीत स्थळी पोचण्याच्या र्मागाणसांबांधीची निचारपुस करताांिा कसरत 
करािी िागत िोती. रस्तयािरीि ि दुकािाांिरीि फिक  केिळ आणि 
केिळ स्थानिक भाषते लििीिेिे असल्यािे फिक िाचुि र्मागण र्शोधिे 
केिळ अर्शक्यच. आणि तेंव्िाच र्मिात िा निचार आिा की भारतािा 
राष्ट्रीय एकातर्मते साठी एक राष्ट्रभाषा असिे आिश्यक असिे तरी त े
सिज सुिभ िोिे िािी. तयापेक्षा भारतािा एक राष्ट्रीय लिपी असिे र्मात्र 
जरुरीचे आिे, अर्शी लिपी की जी कोितयािी भारतीयािा परकी िाटिार 
िािी तर आपिीर्शीच िाटेि. 



भारतीय उपखांडातील जिळ जिळ सिणच ललपी या ब्राम्हि ककििा ब्राम्हि 
ललपीतूि उदयाला आल्या आिेत. ब्राम्हि िी अबुनगडा (Abugida) या 
िकारातील ललपी आिे. अबुनगडा या िकारच्या ललपीत स्िराांत व्यांजि 
अक्षर िे एकच अक्षर लचन्ि असते. जसे देििागरी ललपीत (जी अबुनगडा 
िकारचीच ललपी आिे) ‘निर्माि’ या िब्दातील ‘नि’ िे अक्षर, ‘ि’ िे 
व्यांजि अक्षर आणि ‘इ’ िा स्िर याांच्या सांयोगािे झाले असले तरी िे ‘ि’ 
हूि िेगळे एकच अक्षर आिे, ज्यात ‘इ’ या स्िर अक्षरासाठी र्मुळ इकार 
स्िरअक्षराहूि िेगळे असे  ‘िं’ (ऱ्िस्ि िेलाांटी) िे लचन्ि ‘ि’ सोबत जोडले 
आिे. ‘र्मा’ िे अक्षरिी असेच र्मुळ व्यांजि अक्षराहूि िेगळे आिे, ज्यात 
आकार िा स्िर आकाराच्या र्मुळ स्िर अक्षराहूि िेगळया (कािा) स्िरुपात 
जोडला आिे. अबुनगडा िकारच्या बहुताांि ललपी जटील स्िरुपी 
(Complex) असतात. व्यांजिाच्या स्िराांत रुपासाठी काांिी लचन्ि व्यांजि 
अक्षराच्या पुढे (उजव्या बाजूस) (आकाराचे कािा िे लचन्ि) तर काांिी 
लचन्ि व्यांजिाच्या खालच्या बाजूस (उकाराची ि ऊकाराची दोन्िी लचन्ि) 
जोडली जातात. ऱ्िस्ि इकाराचे लचन्ि व्यांजिाच्या डाव्या आणि िरच्या 
बाजूस, तर दीघण ईकाराचे लचन्ि व्यांजिाच्या उजव्या आणि िरच्या बाजूस 
जोडले जाते. जेंव्िा दोि ककििा अयधक व्यांजिाांचा उच्चार एकनत्रतपि े
(जोडाक्षर) केला जातो तेंव्िा िी अक्षरे ललिीतािा देििागरी ललपीत तर 
अिी जटीलता अयधकच िोत जाते. 
ब्राम्हि लिपी िी भारतातीि सिाणत िालचि ज्ञात लिपी आिे. िी लिपी 
देखीि अबुनगडा िकारात र्मोडत असिी तरी िी (निर्शेषतः सम्राट अर्शोक 
कािीि लिपी) अतयांत सोपी आणि सिाणयधक कर्मी जटीिता असिेिी 
Alpha-syllabary लिपी आिे. व्यांजिािाां स्िराांनकत करताांिा िी 
जटीिता काांिी िर्मािात ददसते. सम्राट अर्शोकाच्या काळात, एकच 
स्िराांकि सिण व्यांजिाांिा सारख्याच िकारे केिे जात िव्िते.  

िर्र्म आपि व्यांजिाांिा कािा हििजे आ-कार देण्याची पद्धत अभ्यासु.  



ख, ग, ज, ट, ठ, थ, ध, ब ... ख, ग, ज, ट, ठ, र्, ध, ब ... या व्यांजिाांिा 
िरच्या टोकाकडूि डािी कडूि उजिीकडे जािारी आ-काराची आडिी 
रेषा कुठे आणि कर्शी काढािी जेिे करुि ती आ-काराचीच रेषा आिे िे 
स्पष्ट जािििे आणि तयार्मुळे र्मुळ व्यांजिाचा आकारिी स्पष्ट ददसेि यात 
एकिाक्यता िव्िती. ख, ग, ठ, थ, ध, ... ख, ग, ठ, र्, ध या व्यांजिाांिा 
िरच्या बाजुस िगेळी ददसिारी उभी रेषा िािी तर िक्राकार रेषा आिे. 
लर्शिािेखात कािा रेषा या िक्र भागािर िरच्या टोका पासुि र्मध्यापयंत 

कोितयािी दठकािी स्पर्शण केिेिी ददसते. ङ, ण, म, ... ङ, ि, र्म या 
व्यांजिाांिा देखीि िरच्या टोका पासुि र्मध्यापयंत कोितयािी दठकािी 
स्पर्शण केिेिी कािा रेषा ददसते.  

उ-कार लििीतािा ख, घ, ङ, च, छ, ज, ट, ठ, ढ, ण, थ, ध, न, प, फ, ब, म, य, 

ल, व, ष, स, ह, ळ … ख, घ, ङ, च, छ, ज, ट, ठ, ढ, ि, र्, ध, ि, प, फ, 
ब, र्म, य, ि, ि, ष, स, ि, ळ … या व्यांजिाांिा खािच्या टोकािा केिळ 
एक ििािर्शी उभी रेषा काढिी जात असे. या चोिीस व्यांजिाांिा उ-
काराची छोटी उभी रेषा पुरेर्शी असिी तरी उरिेल्या िऊ व्यांजिाांिा (क, 

ग, झ, ञ, ड, त, द, भ, र, श) र्मात्र असा उ-कार काढिे र्शक्य िािी. हििूि 
या दिा व्यांजिाांिा अगदीच छोटी उभी रेषा आणि नतिा जोडूि उजिी कड े
जािारी आडिी रेषा उ-कारासाठी येते.  

आकाराच्या आडव्या रेषचेा सांभ्रर्म इ-कार आणि ई-कारात येतोच कारि 
इ-कारात आणि ई-कारात आ-कार रषेेच्या टोकािाच उभी रेषा काढिेिी 
असते. 

ए-काराची आडिी रषेा आ-कारासारखीच परांतु निरुद्ध ददर्शेिा जािारी 
असते. हििूि आ-काराच्या स्थािाचा सांभ्रर्म एकारातिी येतो. िी आ-कार 
रेषा ओ-कारातिी ििीच असते कारि एक आ-कार आणि एक ए-कार 
यर्मळूि ओकार िोतो.  



या सिांत ि ददसिारी एकिाक्यता दुर करण्यासाठी आपि सिण 
व्यांजिाांिा एकसारखे स्िराांकि केिे तर अक्षराांच्या िालचि रुपात 
कोितीिी तोड र्मोड ि करता स्िराांकिातीि जटीिता अल्प िर्मािात दुर 
करता येईि.    

जोडाक्षरे लििण्याची पद्धत र्मात्र सिणच जोडाक्षराांसाठी सारखी आिे. ज्या 
व्यांजिाचा उच्चार आधी आणि अल्पािधी ते व्यांजि िर ि दुसऱ्या 
उच्चाराचे व्यांजि पनिल्या व्यांजिाला जोडूि खाली ललिायचे. दोन्िी 
अक्षराांचे आकार िक्यतो सारखे. एकत्र तयार िोिाऱ्या अक्षराचा आकार 
फार र्मोठा िोऊ िये हििूि दोन्िी अक्षरे ककिचीत लिाि काढायची. 
जोडाक्षराला स्िर जोडतािा सांपुिण जोडाक्षर िे एकच अक्षर सर्मजूि 
तयाला कािा र्मात्रा िर तर उकार खाली जोडायचा.  

या सिांत आपल्यािा अयधक जटीिता िाटत िािी कारि र्मिुतःच 
आपि भारतीयाांिी देििागरी आणि ततसर्म जटीि लिपी आतर्मसात 
केिेिी आिे. तरीिी आधुनिक नपढीतीि अिेक जि सर्माज-र्माध्यर्म े
(Social Media) िापरतािा भारतीय भाषा देखीि रोर्मि/िॅटीि लिपीत 
लििीतािा ददसतात िे आपि या पुिीच िाचिे आिे. 

अर्शोक कािीि ब्राम्हि लिपीत पुढीि काळात अिेक बदि झािे परांतु या 
बदिाांिी िी जटीिता दूर िोण्याच्या दृष्टीिे काांिी निचार झािाच िािी, 
ककििा तया काळात तर्शी आिश्यकता िाटिी िािी. या उिट ज्ञाि सांपादि 
िी केिळ एका निलर्शष्ट सर्मुदायाचीच र्मके्तदारी असे सिणर्मान्य करनिल्याि े
िी जटीिता कदालचत र्मुद्दार्मच अयधक िाढनििी गेिी. अर्शोक कािीि 
ब्राम्हि लिपी आणि तयाच लिपीच्या र्मातृतिािे जन्र्मिेल्या आजच्या 
भारतीय लिपींचे निरीक्षि केल्यास िी गोष्ट िकषाणिे जाििते. याच 
पार्श्णभुर्मीिर िालचि ि अिाणलचि रोर्मि/िॅटीि लिपींचे निरीक्षि केल्यास 
काय ददसते ?  



आपल्या भारतीय िालचि लिपीच्या तुििेत या लिपीत झािेिे बदि 
िगण्य तर आितेच पि िे बदि लिपी अयधक सिुभ करतािा ददसतात. 
आपि अर्शोक कालिि लिपीत असेच लिपीतीि जटीिता काढूि 
टाकिारे बदि केिे आणि या िव्या अर्शोक लिपीिा सािणजनिक केिे तर 
भारताच्या सािणभौर्मतेिा भक्कर्म करण्यास निणितच र्मदत िोईि. कारि 
या लिपीत जिळ जिळ सिणच भारतीय भाषा सक्षर्मपिे लििीता येतीि 
आणि िी लिपी कोिािी भारतीय भाषीकािा परकी िाटिार िािी. 

लिपी र्मधीि जटीिता दूर करण्यातिी पनििी पायरी हििजे व्यांजिाांच्या 
स्िराांकिातीि जटीिता दूर कर्शी करता येईि ? 

या साठी र्मी एक दणक्षि भारतीय लिपी अभ्यासिी. या लिपीत  

लििीिेिे നമ ോ ബുദ്ധോയ िे दोि र्शब्द, ‘िर्मो बुद्धाय’. 

या दोिोंची लिपी-तुििा केल्यास .... 

१. देििागरीत अक्षराांिर लर्शरोरखेा आिे. देििागरी सोडल्यास इतर 
भारतीय लिपींर्मधे देखीि लर्शरोरोखा िािी. तर्शीच ती ब्राम्हि लिपीतिी 
िािी. 

२. देििागरी लिपीत िर्मो र्शब्दातीि र्म या व्यांजिािा ओकार जोडतािा 
र्मात्रा िर आणि कािा उजिीकडे काढिा आिे. बुद्धाय र्मधीि ब या 
व्यांजिािा उकार खािी काढिा आिे. पि या लिपीत र्मात्र कोितयािी 
स्िराांकिा साठी िर ककििा खािी लचन्ि िािीत. कािा आणि उकार 
उजव्या बाजूिा तर र्मात्रा डाव्या बाजूिा काढतात. (िी लिपी 
र्मल्याळर्म् लिपी आिे.) 

३. बुद्धाय या र्शब्दातीि द्ध या जोडाक्षरात देििागरी लिपीत जटीिता 
ददसते. र्मल्याळर्म् लिपीत ती जटीिता कर्मी आिे. दोन्िी व्यांजिे िर-
खािी, ििाि-र्मोठे िािी तर एकापुढे एक क्रर्मािे असे लििीिे जातात. 
क्िलचत िा क्रर्म उिट असतो. 



याच गोष्टींच्या पररर्शीििातूि अर्शोक लिपीची एक ििी आिृत्ती तयार 
करता येईि. जी जटीि िसेि, तर इतकी सोपी असेि की कोिीिी 
भारतीय या लिपीतूि आपिे निचार निःसांकोच िकट करु र्शकेि. 

१. अ आ इ ई उ ऊ ए अॅ ऐ ओ ऑ औ अां  
िे स्ितांत्र स्िर अ (अ) या लचन्िािा स्िर-लचन्ि (Vowel Diacritics) 

जोडूि लििािीत.    
अ  आ  इ  ई  उ  ऊ  ए  ऍ  ऐ  ओ  ऑ  औ  अं 

२. व्यांजिाांिा स्िराांत करण्यासाठी व्यांजिाच्या पुढे स्िर-लचन्ि लििािीत. 
ड  डा  नड  डी  डु  डू  डे  डॅ  डो  डॉ  डौ  डां 
ड  डा  डि  डी  डु  डू  डे  डॅ  डो  डॉ  डौ  डं 

अर्शोककािीि लिपीत ड  ड िे व्यांजि अक्षर आणि इ चे स्िराांकि 
बरेचसे सारखे िोइि हििूि ड या व्यांजिातीि र्मधिी आडिी रेषा 
नतरकस लिििी जािी. 

३. जोडाक्षर लििीण्यासाठी उच्चारातीि पनििे अधण-उच्चाराचे व्यांजि 
ककिचीत ििाि लिहूि खािी आडिी रषेा काढािी आणि पुढे दुसऱ्या 
उच्चाराचे व्यांजि ि पुढे तयाचे स्िराांकि लििािे. जसे िर्मो बुद्धाय ..... 
नमो बुदधाय 

सांपुिण अक्षरर्मािा पुढीि िर्मािे तयार िोईि. 

  



िि ब्राम्हि लिपीची सांकल्पिा 

स्ितांत्र स्िर 

अ आ इ ई उ ऊ ए अॅ ऐ ओ ऑ औ अां 

अ आ इ ई उ ऊ ए ऍ ऐ ओ ऑ औ अं 
व्यांजिाांचे स्िराांकि करिारी लचन्ि (र्म या व्यांजिा सि) 

र्म र्मा यर्म र्मी र्मु र्मू र्मे र्मॅ र्मै र्मो र्मॉ र्मौ र्मां 

म मा मि मी मु मू मे मॅ मै मो मॉ मौ मं 

सर्व व्यंजन े

 

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ 

 क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ 
ट ठ ड ढ ि त र् द ध ि 

ट ठ ड ढ ण त थ द ध न 
प फ ब भ र्म य र ि ि र्श स ि ळ 

प फ ब भ म य र ल व श स ह ळ 
 
स्ितांत्र स्िर   - १२   स्िरलचन्ि - १२ (Diacritics) 

व्यांजि लचन्ि  - ३३  एकुि - ५७ अक्षरे 
 
या िकारे अर्शोक-लिपी ििे स्िरुप सोपे तर िोईिच पि यासाठी 
सांगिकािर अर्शोक-लिपीची एक Font तयार करता येईि. िरीि 
तक्तयात लििीिेिी अक्षरे र्मी अर्शीच एक Font तयार करुि लििीिी 
आिेत.  

एकदा अर्शी Font आणि या लिपीत लििीिे सिणर्मान्य झािे की िी 
पुिरुज्जीिीत अर्शोक लिपी िोकनिय िोईि. 



आपल्यािा या सांकल्पिा कर्शा िाटतात यािर आपिा निषपक्ष अणभिाय 
निणित द्या. आपिा अणभिाय सकारातर्मक असेि तर कदालचत पुढिा 
सांिाद करण्यास तुहिी ििी अर्शोक लिपी िापरीत असाि असा निर्श्ास 
िाटतो.  

 

राजा अगार्ोक्िेयस ची िािी 

 

या िाण्याांिर ब्राम्हि लिपीत ‘रािे अगर्ुक्ियेस’ असे लििीिे आिे. 
  



 

Brahmi was at one time referred to in English as the 

"pin-man" script, that is "stick figure" script. It was 

known by a variety of other names until the 1880s 

when Albert Étienne Jean Baptiste Terrien de 

Lacouperie, based on an observation by Gabriel 

Devéria, associated it with the Brahmi script, the first 

in a list of scripts mentioned in the Lalitavistara Sūtra. 

Thence the name was adopted in the influential work 

of Georg Bühler, albeit in the variant form "Brahma". 

Pāṇini (6th to 4th century BCE) mentions lipi, the 

Indian word for writing scripts in his definitive work 

on Sanskrit grammar, the Ashtadhyayi. According to 

Scharfe, the words lipi and libi are borrowed from 

the Old Persian dipi, in turn derived from 

Sumerian dup. To describe his own Edicts, Ashoka 

used the word Lipī, now generally simply translated as 

"writing" or "inscription". It is thought the word "lipi", 

which is also orthographed "dipi" in the two Kharosthi-

version of the rock edicts, comes from an Old Persian 

prototype dipî also meaning "inscription", which is 

used for example by Darius-I in his Behistun 

inscription, suggesting borrowing and diffusion. 



 

 

मित्रहो 

पसु्तकं वाचनू कोणी शहाणं होत ंका? 

हो! आम्ही म्हणतो होतं. वाचन करणारी माणसं त्ांच््ाबरोबरच््ा वाचन न 

करणार्् ा माणसांहून अधिक प्रगल्भ आधण धवचारी असतात.  

कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, अनुभवाने शहाणपण ्ेत.ं इतर प्राण््ांना काही 

प्रमाणात त्ाचंे जन्मदाते थोडंफ़ार धशक्षण दतेात. पण मानव हा असा प्राणी आह े

ज््ाला पवुी जगलेल््ा आधण आता धजवंत नसलेल््ा माणसाचं े अनुभवही 

धशकता ्ेतात. ते पसु्तकांद्वारे. माणसाला आपल््ा सभोवताली नसलेल््ा, दरू 

दशेातल््ा माणसांच ेअनुभव समजनू घेऊन धशकता ्ेतं. तेही पसु्तकांद्वारे. प्रत्क्ष 

अनुभवांहून चागंला धशक्षक नाहीच. पण इतरांना आलले े अनुभव, त्ानंी 

खाल्लेल््ा ठेचा ्ाही माणसाला धशकवतात आधण शहाणे करून सोडतात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल ह े

शंभर टक्के सत् आह.े  

 िंडळी!  

वाचायला तर हवंच! 

पण वाचनू झाल्यावर प्रमतसादायलाही हवं… 

…आधण स्वतःही धलहा्ला हवं. 

www.esahity.com  

www.esahity.in 

esahity@gmail.com 
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