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ाचीन भारतातील लेखनाचा उ म व  इितहास 
 
 

ा. गोवधन कृ णाहरी िदक डा 
सहा यक ा यापक, इितहास िवभाग , कला व वािण य महािव ालय, माढा, िज. सोलापूर. 

 
 
गोषवारा – 

लेखनाची ही सं पूण ि या ही काही ठरवून होत नसते, तर िलखाण आपसूकच घडत जाते. आप याला भेडसावणा या ांतून 
लगेचच िलखाण होत नाही, तर ही सारी ि या लेखन करणा या मानवास उम  देत राहत.े आप या अवतीभवती असले या समाजातील 
उलथापालथीचे िच ण, समाजातील अ व थपणा, बदलते वाह, बदलती प रि थती, धम, अथ, समाज, राजक य जीवनातील बदल अशा 
असं य गो ी मानवा या मनात ं जी घालत असते अशातूनच लेखन मानवा या मनात जत असे. तर अशा लेखनाचा उ म व िवकास 
पाहणे आव यक अस याने संशोधक तुत संशोधन लेखात ाचीन भारतातील लेखनाचा उ म िवकास ऐितहािसक याचा आढावा 
घेतलेला आह.े  
 
ठळक श द े-   वैिदक वा यातील पुराव,े  जैन वा यातील पुराव,े बौ  वा यातील पुरावे, परक य तथा अभारतीय पुरावे  
 

तावना  
समाजातील अवतीभोवती अ व थ करणा या गो ी, आजूबाजूला जे घडत जाते याचे ितिबंब, अंतमनात जाणवणारी वेदना, 

या ांनी पोखरले याचा घेतलेला शोध.. हे सारे मांड याचा य न हणजेच लेखन असे भीमबेटका येथील अ मयुगीन कालीन ा  
िच ाव न वणन करावेसे वाटत.े  

लेखनाची ही सं पूण ि या ही काही ठरवून होत नसते, तर िलखाण आपसूकच घडत जाते. आप याला भेडसावणा या ांतून 
लगेचच िलखाण होत नाही, तर ही सारी ि या लेखन करणा या मानवास उम  देत राहत.े आप या अवतीभवती असले या समाजातील 
उलथापालथीचे िच ण, समाजातील अ व थपणा, बदलते वाह, बदलती प रि थती, धम, अथ, समाज, राजक य जीवनातील बदल अशा 
असं य गो ी मानवा या मनात ं जी घालत असते अशातूनच लेखन मानवा या मनात जत असे.     

लेखन कर याची कला िकंवा प त नेमक  कोण या काळात अि त वात आली हे िनि तपणे सांगत येत नाही. माणसाने या या 
िवचारांची अिभ य  थम िच पाने के याचे आप याला उपल ध ऐितहािसक साधनाव न सांगता येत.े  मानवा या उ ांती नंतर 
मानवास आपले संदेश दू र या मानवास पाठवणे आव यक वाटू लागले. आप या िवचारां या व काया या न दीची िकंवा जतनाची 
आव यकता वाटू लाग यामुळे मानवाने पर पर सुसंवाद िनमाण कर यासाठी िनसगातील याला सोयीचे असे अनेक मागाचा अवलंब 
के याचा िदसून येत.े जगातील ाचीन सं कृतीचा अ यास करताना असे ल ात येते  क, 

ागैितहािसक काळात मानवाने भोवताल या घटना, िशकार व आनंद यांचे संग दगडांवर 
रंगीत िच े काढून िटपलेले आढळतात. िच ािशवाय मानवाने व तूंची मोजदाद ठेव यासाठी 
काठ्या, दगड, कवडया, दोरी या गाठी इ याद चा ही वापर केला. याचा िच िलपीशी 

य  संबंध नसला, तरी िच ांतून सुसंवाद कळतो, ही गो  माणसा या यानात आली 
होती.१ 

िलपी या संदभात जागितक तराव न िवचार करतानाआढळून आले क, 
मानवाने या या िवचारांची अिभ य  िच  व पात य  के याने िलपीची उ प ी व 
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ितचे व प हे दो हीही गो ी दैवी आहेत, असा सवसामा य समज िनमाण झाला आह.े२  
िलपीची उप ी व ितचे व प हे दैवी मान याचे कारण बहधा असे क, सवसाधारणपणे मनु याला आजही या याबाबत एखा ा 

कायालयीन कामकाजासाठी रतसर अज करणे सां िगतले तर तो सहजच िलह शकत नसे. जे हा तो लेखनी उचलून िलिह यास य न करतो 
ते हा तो वत: या मनातच हार मानून लेखन करत असतो. लेखन करणे ही गो  सोपी नाही ही वा तव व स य ही आह.े लेखन कर यास 
मनु याला वर हट या माणे ‘आप या अवतीभवती असले या समाजातील उलथापालथीचे िच ण, समाजातील अ व थपणा, बदलते 

वाह, बदलती प रि थती, धम, अथ, समाज, राजक य जीवनातील बदल अशा असं य गो ी मानवा या थमत: मनात ं जी घाला या 
लागतात. याबाबत याने काहीतरी वाचन केले असले पािहज.े याला लेखनासाठी आव यक असे श द व श द रचना मािहत असणे 
आव यक असत.े  ते हाच यास लेखन करणे सोपे होत.े’ हणून ाचीन जागितक सं कृतीनी लेखन कलेला व लेखकांना देवता वरपात 
थान िदलेले आह.े बॅिबलोिनयात सव लेखकांचा देव हणून नबू यास मानले जाते. इिज म ये थॉन हा िलपीचा अिधकता हा होता. ाचीन 

भारतीय सं कृतीम ये ा ही िलप ची अिध ा ी देवता मानली जात.े३ 
भारतातील लेखनकला फार ाचीन अस याचे वा यीन पुरावे िमळतात. अपौ षेय वैिदक वा यात लेखनिवषयक पुरावे आहेत 

पंरतु  ते ऐितहािसक ्या िव सनीयता ठरिवणे अवघड आहे. तीच कथा जैन व बौ   वा याची आहे कारण या काळातील आव यक असे 
लेखनाचे ऐितहािसक पुरावे उपल ध नस याने लेखनकला अितशय ाचीन होती असा संशोधकांचा तक आहे. आजिमतीला स ाट 
अशोकाचे लेख हेच भारतातील लेखनकलेचे चीनतम ऐितहािसक अिधकृत पुरावे मानले जाते.           

भारतात लेखन प तीला िलपी असे नाव आह.े िलपी हा श द सं कृत धातू  ‘िलप’् (िशंपडण,े िचतारणे)  धातूपासून उतप ी 
झालेली आह.े िलपी, िलबी, िलिपकार या श दांचा पािणनी या अ ा यायी ंथात आढळतात.४ िलपीचा अ यासक व संशोधक 
गो ड ् यूरयांनी   पािणनीचा कालखंड साधारणपणे  इ.स.पूव आठवे शतक असा आहे असे यांचे मत आहे. भ ोजी दीि त यांनी यां या 
अमरकोशावरील टीकेत  िलपी या श दा या उ प ीचा समाचार घेतला आह.े५  भारतात ताडप , भूजप  आिण कापड यांचा वापर 
िलिह यासाठी करत असावे. यात िलपी या संबोधनाचा शोध लागू  शकतो. पाि मा य रा ांत जे तरावर खोदू न लेखन करत असत 
यापे ा िभ न भारतीय प ती असावी. आप याकडे क पना अशी क , ाने झाडां या पानावर िलिह यासाठी अ रे िनमाण केली आह.े६ 

नारद मृती म ये साधारणपणे इ.स. ५ या शतकातील िलिखत मजकूराला (document) िहंदू  धमशा ातील यायदानात पुरावा हणून 
मा यता िदली आह.े मृितकाराने िलपीचा कता हणून  देवाचा िनदश केला आहे.७ हे यानात यावे क , सं कृतम ये वण यास  रंग या 
अथाने या श दाचा अ र या अथ  वापर केला जात होता. परंतु  वैिदक अ यासक मॅ स यूलर यां चे या मताशी सहमत नस याचे िदसते. 
यांनी वण याचा संबंध वा साध य वनीशी लावला आहे.८ कदािचत यांना िसंधुसं कृती या मोहनजोदडो आिण हरा पा येथील मु ांची 

मािहती नसावी. मृि का पा ांवरील लेखन आिण ना यांवरील मु ा िवचारात घेत यास भारतीय लेखनाचा इितहास हा साधारणपणे पाच 
हजार वष तरी मागे जातो.९ 

भारतीय लेखनकला बाबतीत िवचार मांडताना संशोधक ऐितहािसक पुरा यासह थमतः ाचीन काळानुसार त कालीन पंथ, 
सं दाय वा धम यां या ीकोनातून यां या उपल ध साधन सािह यानुसार वग करण क न मांडणी केलेली आहे.  

ाचीन काळातील भारतातील लेखनकला  
अ) वैिदक वा यातील पुराव े
आ) जैन वा यातील पुरावे  
इ) बौ  वा यातील पुरावे 
ई) परक य तथा अभारतीय पुरावे  
 
अ) वैिदक वा यातील पुरावे – 

वैिदक वा यातील पुरा व ्या पािह यास िनि त व पाचा पुरावा मानता येत नाही; परंतु याबाबतीत जे िनरिनराळी मतमतांतरे 
मांडलेली आहेत याचे िवचार करणे आव यक आह.े  

वैिदक वा यात आढळणारे भाषे या िविवध अंगोपांगांचे उ लेख आिण याकरण यावरील चचाव न भारतीयांना इ.स.पूव 
१००० ते ८०० या सुमारास लेखनकला अवगत होती असा तक करावयास हरकत नाही.१० 
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१. ऋ वेदात हटले आहे क , माणसाला वा याचा बोध केवळ े ीयांनी होत नाही असे उ लेख सापडतात.११ 
२. शतपथ णात ऋषी वामदेवाने ऋ वेदाची ऋचा पाहन संपादन केली असा उ लेख केला आह.े१२ 
३. ऐतरीयम ये हटले आह,े ऋषीने पाहन ऋचा वाचली.१३ 
४. ऋ वेदात गाई या कानावर खुणा आिण आकडे डागीत असे हटले आह.े१४ 
५. अथव वेदात गाई या कानावर िमथुनिच ह अस याचा िनदश आह.े ितथे हटले आहे क , याला वाटले आपण गाई या कानावर 
िच ह डागत आहोत, परंतु तो यामुळे आपली िमळकत कमी करत आहे.१५ 
६. गाई या कानावर िच हे आिण आकडे डाग या या थेचा पािणनीने िनदश केला आह.े१६ 
७. ताडप  एक  ओवून महाभारत ंथ िस  के याचा पािणनीने आप या अ ा यायीत  उ लेख केला आह.े१७ 
८. यजुवदात पु षमेघा या संदभात गणक ( योितिवद) श द आला आह.े  कारण योितिवदाचा यासंग गिणतावाचून अश य आह.े१८ 
९. यजुवदात अ रा या वनीचे वण बाबत सां िगतले आह.े१९ 
१०.  अथववेदात ूता या िहशोबाचे लेखन केले जाई असे हटले आह.े२० 
११. पािणनी या अ ा यायीत िलपी, िलिपकर, ंथ, यवनानी हे श द आलेले आहेत.२१ 
१२. कौिट यीय अथशा ाम ये मुलाचे चौलकम झा यावर यास अ रे व पाढे िशकवावे असे िलिहले आहे.२२ 
१३. वा यायना या कामसू ांम ये पु तकवाचन ही चौस  कलांमधील एक कला मानली आहे.२३ 
१४. रामायण व महाभारतातही लेखन िवषयक उ लेख आहेत.२४ 
१५. आठ या शतकातील वािस धम सू ाम ये लेखी पुरावा हा कायदेशीर पुरावा ा  धरला पािहजे असे मानले आहे.२५ 
असे अनेक उ लेख उपल ध आहेत. याव न लेखनकला फार ाचीन होती असे हणावयास हरकत नाही.  
 
आ)    जैन वा यातील पुरावे       - 

जसे येक धमाचे धािमक ंथ असतात तसे जैन धमाचेही अनेक धम ंथ आहेत. जैन धम आह अनादी कालापासून आह.े जैन 
धमात जे २४ तीथकर होऊन गेलेले आहेत. यांनी िवशेषतः जैन त व ानच सार व चार केला होता. पण हे सव त व ानाचे सार व 

चार झाले हे केवळ लेखनामुळे श य आहे असे हणावयास हरकत नाही. कारण उपल ध मािहतीनुसार ुती आिण मृ ित तसेच मौिखक 
परंपरा ारे ान व त व ान हे वैिदक सं दाय पालन करणा या नाग रकांपुरतेच मयािदत होते असे िदसून येते.   
जैन धमाचे अंग व आगम हे मु य धम ंथ आहेत. यानुषंगाने जैन धमातही लेखन झाले असावे.  
१. जैनां या समवायांगसू ाचा काळ इ. स. पूवकाळ ३०० आिण प णावणासू ाचा काळ          
     इ.स.पूव १६८ हा आह.े या दो ही ंथांतून भारतातील अठरा िलप चा उ लेख आहे.  
    यात ा ी िलपीचा अंतभाव आह.े यािशवाय खरो ी आिण यवनानी िलपीचाही या  
    यादीत उ लेख आह.े२६  
२. जैन ंथाम ये ीक लोकां या िलपीचे ‘यवणािलया’ हे नाव आले आह.े२७ 
३. जैनां या न  झाले या ीवाद या ंथाचा जो थोडा भाग उपल ध आहे. याम ये  
     ा ी िलपीचे ४६ अ रे अस याचे नमूद केले आह.े यात ऋ, ऋ, ल,ृ लृ आिण   
    या अ रांचा समावेश नाही.२८ 
४. ा ी हा श द जैनां या भगवती सू  या ंथात सापडतो.२९ 

वरील सव िववेचनाव न जैन ंथातील िलप चे उ लेख, तरलेखीय पुरावे या गो ी ऐितहािसक ्या अितशय मह वा या 
आहेत हे प  होते.   

 
इ)    बौ  वा यातील पुरावे  - 
        ‘लिलत िव तर’ या ंथात तथागत बु  गोतम िलपी पाठशाळेम ये िव ािम  नावा या गु जवळ चंदना या पाटीवर सो या या 
लेखणीने िलहावयास िशकला असे उ लेख येतात. तथागत बु  गोतम सो या या लेखणीने िलिहले याव न असे हणता येईल क  ते   
सवसंगप र याग करणा यापूव च यांना लेखन व लेखनाचे जाण होती असे िदसते. ान ा ी करत असताना तथागत बु  गोतम यांना 
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पिह या सहा वषात आव यक असे केवल ान ा  न झा याने शेवटी ते वत:हन जृि भका नदी या काठी असले या पळसा या 
वृ ाखाली तप या केली होती. या तप या अंतगत यांना जे ान ा  झाले ते जातककथे या मा यामातून सार व चार केला आह.े 
जातककथेचे पुढील काळात कदािचत तथागत बु  गोतम यां याच काळात लेखन झाले असावे. याअथ  गोतम बु ां नी आप या िभ ू  
आिण िभ ुण ना िवनय िपटकात िनयमावली िदलेले आहेत याव न प  होते क, तथागत बु  गोतम हे लेखन करत असावेत.      

बौ  धम ंथाचे तीन िवभाग आहेत : १) िवनय, २) सु , ३) अिभध म या येकाला िपटक हणतात. ‘िवनय िपटका’ म ये बौ  
िभ ू  आिण िभ ुण ना अनेक आचारिनयम सां िगतले अस याने याम ये लेखनकलेचे अनेक पुरावे उपल ध आहेत.     
बौ  वा यात लेखन कल ेसंदभात अनेक पुरावे उपल ध आहेत.  
१. लेखा आिण लेखक हे दो ही श द िभखुपािच य आिण िभ खूिणपािच य या ंथात आले आहेत. िभ खूपािच याम ये लेखन ही 

ानमागातील एक शाखा असून सव  ितचा बहमान होतो.३० 
२. िवनयिपटकातील पारािजक या भागात आ मह येमुळे माणसाला मृ यूनंतर परलोकात गे यावर क त  कशी िमळते यासंबंधीचे िनयम 

बौ  िभ ू ं नी को  नयेत असे सां िगतले आहे. हणजेच अशा कारचे लेखन क  नयेत.३१ 
३. ऐिहक कला िशक यास बौ  िभ ु ं ना मनाई कर यात आली असली तरी लेखनिव ा िशक याची यांना आ ा केली आहे.३२ 
४. बौ  िभ ू ने आ मघाता या शंसेबाबत लेखन केले तर या येक अ राब ल यास पाप लागू  शकतो असेही नमूद के याचे िदसून 

येत.े३३ 
५. महासुतसारैजातकाम ये राजा ा, करारप  यांचे उ लेख आढळतात.३४ 
६. बौ  वाङमयातील (इ.स.पूव ४५०) िशला ंथात ‘अ ख रका’ नावा या खळेाचे वणन आह.े बोटाने हवेत िकंवा िभडू या पाठीवर 

अ रे काढायची आिण ती यांनी ओळखायची. अथात िभ ु ं नी यात वेळ दवड यास बंदी होती.३५ 
७. जातकांमधून लेखन यवसाय गृह था मी लोकांचे च रतताथाचे साधन हणून सां िगतले आहे.३६ 
८. महाव ग जातकात एका िलिखत राजशासनाचा उ लेख आह.े ‘चोर सापडला तर याचा वध करावा’ संघाम ये अशा (िलिखत 

कोकारो) चोरांना वेश नसावा अशी आ ा होती.३७ 
९. िसलोनमधील ि िपटकाचा काळ सवसाधारणपणे इ.स.पूव ५०० ते ४०० धरला जातो. या ंथातून ‘िछ दित’, ‘िलखित’, ‘लेख’ 

‘लेखक’, ‘अ र’, ‘पण’, ‘फलक’, ‘सुवणप ’ इ यादी लेखन िवषयक श दांचा उ लेख आह.े३८ 
१०.   कल गािधपती या खारवेल येथे ा  झाले या ‘हाथीगु फा’ िशलालेखात पाढे  आिण िहशोब यां या लेखनाचा उ लेख आह.े३९ 

वरील िववेचनानुसार बौ  धमात लेखन कलेला व लेखन कर यास सवाना समान संधी होती व लेखन करणे हे िभ ु ं ना अिधकृत 
अिधकार अस याचे िदसून येते.  
 
ई)    परक य तथा अभारतीय पुरावे – 
१. अले झांडरचा सेनापती िनआकस याने भारतीय लोक कापूस कुटून तयार केले या कापडावर िलहीत असे नमूद केले आहे.४० 
२. मेगॅ थेनीस हा चं गु  मौया या दरबारी आलेला ीक वक ल या या ‘इं िडका’ या ंथातील अनेक पुरावे भारतातील लेखनकलेची 

ाचीनता िस  कर यास पोषक आहेत.४१ याने असे िलहन ठेवले आहे क,  
a) िहंदूं ना लेखनकला अवगत होती. याने वषफला या संदभात पंचागाचा िनदश केला आहे.४२ 
b) वषा या ारंभी सव त व ानी राजवाड्या या वेश ारी जमत असत. यांनी जे काही लेखन केले आह,े शेती आिण गुरांची जोपासना 

िकंवा रा ा या अ यु ासाठी काही िवचार केला आह,े यांचे जाहीर उ चारण करत.४३ 
c) येक दहा टेिडआनंतर (१ टेिडयम = १८१ मी.) धमशाळा कोठे आहे व यातील अंतर िकती आहे हे  दशिव यासाठी मौयकाळात 

र यावर दगड पुरले होत.े४४ 
३. िचनी वासी वान वांगने भारतीय मुले बाराखडीचा अ यास करतात व यां या िलपीम ये स े चाळीस अ रे आहेत असे िलिहले 

आह.े४५ 
वरील िववेचनानुसार आप याला असे ल ात येईल क, भारतात ाचीन काळापासून भारतीयांना लेखन कला अवगत अस याचे 

िदसून येत.े असे असले तरी काही परक य अ यासक, संशोधक व िवचारवंत यांचे भारतातील लेखनाबाबत काही मतमतांतरे आहेत ते 
पाहणे आव यक ठरते.  
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 यू र आिण रॉथ यां या मते भारतातील लेखनकला ाचीन असली पािहजे असे अिभ ाय िदला कारण यां या मते मौिखक 
िव ेस पु तकाची जोड असणे श य आह.े४६ रॉथ यां यामते िलिखत पु तके अि तवात नसती तर कोणीही तीशा य बनू  शकणे अश य 
आह.े४७ बॉथिलंग यां या मते नवीन ंथ िनिमतीसाठी लोक लेखन करीत असावेत. ंथकार ंथ िलहन मुखो त करीत असे व दुस यांना 
िशकवीत अस.े ंथाची एक त कुळाम ये पिव  मृती हणून ठेव याने या तीचे सं र ण होते असे िनदशनास येते.४८ 

वरील माणे ाचीन काळातील पुरावे सादर केले असले तरी आजिमतीस अशोकाचे ा ी िलपीतील तरलेख हेच भारतातील 
लेखनाचे सवात ाचीन पुरावे आहेत. यानंतर काळात लेखनकलेचा िवकास व गती आजतागायत होत रािहली आिण होत आह.े  
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