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सारांश (Abstract) : 

भारतीय इितहासात मौय� वंशा�या �थापनेन ेन�ा युगाचा �ारंभ झा�याचे 

�दसून येते. जगा�या इितहासात थोर ह े िवशेषण �या बोटावर मोज�याइतपत 

स�ाटांना िमळाले �याम�ये स�ाट अशोकाचे नाव अ�भागी �दसते. स�ाट अशोकाची 

कारक�द� ही भारता�या इितहासातील सवा�त तेज�वी पान आह.े स�ाट अशोकामुळे 

त�कालीन सां�कृितक जगात भारताला �थान िमळा�याचे �दसून येते. तलवार ह ेसव� 

सम�यां�या िनराकरणाचे अंितम साधन �हणून मा�यता पावले असताना ती तलवार 

�यान क�न धम�िवजया�दारे संपूण� जगाला बंधुभाव, अ�हसंा, क�णा, �ेम यांचा 

संदशे दणेारे स�ाट अशोक ह े भारतीय त�व�ाना�या मुशीतून तयार झालेल े

अलौ�कक रसायन आह.े स�ाट अशोका�या तेरा�ा िशलालेखाम�ये क�लंग यु�दाची 

मािहती िमळते. या यु�दानंतर �यांनी तलवार �यानम�ये घातली व कोणतेही यु�द 

केल ेनाही. क�लंग�या यु�दानंतर �यांनी ध�मधोरण �वीकारले. �यांनी ध�म धोरण 

�वीकार�यानंतर �यां�या ध�म धोरणाचा �यां�या अंतग�त व िवदशेी धोरणावर जो 

प�रणाम झाला �याचे िव�ेषण ��तुत शोधिनबंधात कर�यात आले आह.े  

िबज सं�ा (Key Words) : 

क�लंगचे यु�द, क�लंग यु�दानंतर स�ाट अशोकाचे धम�प�रवत�न, ध�म 

धोरणामुळे स�ाट अशोका�या अंतग�त व िवदशेी धोरणात झालेला बदल.  

संशोधनाची उ��� े(Objectives of Research Paper):  

1. क�लंग�या यु�दाचा स�ाट अशोकावर झाले�या प�रणामाची चचा� करण.े  

2. स�ाट अशोकाने ध�म धोरण �वीकार�यानंतर �यां�या अंतग�त धोरणात 

झाले�या बदलाचे िव�ेषण करणे.  

3. स�ाट अशोकाने धमा�तर के�यानंतर �यां�या पररा� धोरणावर झाले�या 

बदलाची चचा� करण.े 

��तावना (Intorduction) : 

स�ाट अशोक मौय� यांचा कालखंड हा भारतीय इितहासातील एक मह�वाचे 

पव� मानले जाते. �यांनी अिधकार पदावर आ�यानंतर क�लंग �ांतावर आ�मण 
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केल.े क�लंग�या यु�दात िवजय िमळवूनही हा िवजय �यांना िनरथ�क वाटू लागला. 

क�लंग�या यु�दात झाले�या नरसंहारामुळे �यांना प�ाताप होऊन �यांनी यापुढ े

कोणतेही यु�द न कर�याचा िनण�य घेऊन ध�म धोरण �वीकारले. �या�ंया ध�म 

धोरणाची त�व ेलोकांनी आचारणात आणावी, यासाठी ही त�वे �यांनी �तंभलेखावर 

व िशलालेखावर को�न ठेव�याचे �दसून येते. �यांनी �वीकारले�या ध�म धोरणाचा 

प�रणाम �यां�या अंतग�त व िवदशेी धोरणावर झालेला �दसून येतो.  

क�लगंच ेयु�द : 

स�ाट अशोका�या िनरिनरा�या ऐितहािसक साधनां�या आधारे असे �दसून 

येते क� अशोकाने �यां�या शासना�या 13 �ा वषा�पय�त �यां�या पूव�जां�या सा�ा�य 

िव�तार धोरणाचा तसेच िवदशेांशी मै�ीपूण� संबंध ��थािपत कर�या�या धोरणाचाच 

अंिगकार के�याचे �दसते. स�ाट अशोका�या पूव� सीमेवरील क�लंगचे रा�य सोडले 

तर जवळपास संपूण� भारत �यां�या सा�ा�यात मोडत होता. �यामुळे मौय� 

सा�ा�याला पूण�पणे सुरि�त कर�यासाठी �यांनी क�लंग मोहीम आखली होती. 

क�लंग रा�या�या समु��कना�यावरील बंदरातून िवदशेांशी �ापार चालत होता. हा 

�ापार अ�यंत समृ�द होता. क�लंगसार�या सीमावत� श��शाली रा�याला न� 

क�न पूव� समु��कनारा ता�यात घे�यासाठी स�ाट अशोकाने क�लंगवर आ�मण केल.े  

क�लंग �ांताचा राजा खारवेल व स�ाट अशोक मौय� यां�या सै�याम�ये 

क�लंग या �ठकाणी जे यु�द झाले या यु�दात स�ाट अशोकाचा िवजय झाला. 

क�लंग�या यु�दात िवजयी होऊनही या यु�दात जो र�पात व नरसंहार झाला 

�यामुळे स�ाट अशोकाला प�ाताप होऊन �यांनी �ानंतर यु�द न कर�याचा िनण�य 

घेतला.  

ध�म धोरण :  

क�लंगवरील िवजय हा मगध�या व भारता�या इितहासातील अ�यंत 

मह�वाची घटना होती. या िवजयानंतर स�ाट अशोक यांनी यु�द न कर�याचा 

िनण�य घेतला होता. क�लंग�या यु�दाम�ये जो 

नरसंहार झाला �यामुळे स�ाट  अशोकाचे 

�दयप�रवत�न होऊन �यांनी ध�म धोरण 

�वीकार�याचे �यां�या तेरा�ा िशलालेखाम�ये 

�दसते. अशोकाने ध�म धोरण �वीकार�यानंतर 

एका न�ा युगाचा आरंभ झाला. ह े युग 

������ ������� 
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शांततेचे व सामािजक �गतीचे होते. स�ाट अशोकाने जे ध�म धोरण �वीकारले 

�याचा प�रणाम �यां�या अंतग�त व िवदशेी धोरणावर झालेला �दसून येतो.  

अंतग�त धोरणात बदल : 

स�ाट अशोक यांनी ध�म धोरण �वीकार�यानंतर �यां�या अंतग�त धोरणात 

बदल झालेला �दसून येतो. स�ाट अशोकाचा भर त�व�ानावर न�हता तर नैितक 

आचरणावर होता. विडलधा�या माणसांिवषयी व गु�जनांब�ल आदर बाळगा, 

�ा�हण, �मण यां�यािवषयी आदर ठेवा, किन�ांिवषयी सहानुभूतीने वागा, 

नोकरचाकरांशी माणूसक�ने वागा अशा प�दतीचे आचरण जनतेनी नेहमी ठेवावे 

यासाठी �यांनी सव� �तंभावर ह ेउपदशे को�न ठेवले आह.े �यांनी �वत: मांसाहार 

करणे बंद केल,े िशकार करणे सोडल े व य�ाम�ये जो पशुंचा बळी �दला जात 

होता �यावर पूण�त: बंदी घातली. �यांनी मानवा�या क�याणासाठी काही उप�म 

राबिवलेले �दसून येतात. माणसांसाठी व पशंुसाठी रा�यात नवीन दवाखाने सु� 

क�न औषधी वन�पत��या बागा तयार के�या. �वाशी व �ापा�यांना �यां�या 

सोईसाठी र�त े तयार क�न र��या�या दतुफा� झाड ेलावली. �वाशांना िप�या�या 

पा�याची व जेवणाची �व�था �हावी यासाठी र��याने ठरािवक अंतरावर िवहीर 

खोदनू पाणपोया, अ�छ�ालये सु� केली. 

िवदशेी धोरणात झालेला बदल : 

स�ाट अशोक यांनी ध�म धोरण केवळ भारतातच न�ह ेतर �ीलंका, नेपाळ 

व म�य आिशयापय�त पोहचिव�याचे �दसून येते. �यांनी �वत:चा मुलगा मह�� आिण 

मुलगी संघिम�ा यांना िसलोनम�ये व नेपाळम�ये पाठवून बौ�द धमा�चा �सार केला 

होता.  

िन�कष� (Conclusion) : 

क�लंग यु�द ही केवळ भारता�या न�ह े तर जगा�या इितहासातील एक 

�ांतीकारक घटना मानली जाते. या यु�दामुळेच अशोक मौय� यां�या िवचारात आिण 

आचारात �ांतीकारक बदल झालेला �दसून येतो. क�लंग यु�दाम�ये जो नरसंहार व 

र�पात झाला होता �यामुळे स�ाट अशोक मौय� यांना द:ुख झाले आिण �यांनी 

ध�म धोरण �वीकारले. �यां�या ध�म धोरणाचा �यां�या अंतग�त धोरणावर प�रणाम 

झालेला �दसून येतो. स�ाट अशोक मौय� यांचे धा�म�क धोरण ह ेमानवतावादी होते 

ह े �यां�या �तंभलेखांव�न व िशलालेखांव�न �प� होते. �यां�या ध�म धोरणाम�ये 

कुठ�याही �कारची जातीयता �दसून येत नाही तर सव�धम�समभाव ह ेत�व �दसून 
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येते. �यांनी ध�म धोरण �वीकार�यानंतर कोणतेही यु�द न करता ध�म धोरणाचा 

अंिगकार क�नच आपल ेसा�ा�य �टकवून ठेव�याचे संपूण� जगाला दाखवून �द�याचे 

�दसून येत.े स�ाट अशोक यांनी �यांचे ध�म धोरण केवळ भारतातच न�ह े तर 

�ीलंका, नेपाळ, म�य आिशयापय�त पोहचिवले. �यामुळे �यां�या ध�म धोरणामुळे 

िवदशेाम�ये सु�दा भारताची छाप िनमा�ण झा�याचे �दसून येते.  
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